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Sammanfattning	
Inom Svenska kyrkan pågår ett större förändringsarbete som påbörjades redan år 2000 genom 

relationsändringen mellan kyrka och stat. Detta kom bland annat att innebära ett större 

beslutsfattande och självbestämmande på lokal nivå inom pastorat och kyrkliga samfälligheter. 

Prästerna blev lokalt anställda och lokala beslutande organ kunde besluta om sin egen 

organisationsmodell. 

 

Den 1 januari 2014 skedde en omfattande strukturförändring i Svenska kyrkan mot bakgrund av 

en förväntad framtid med sämre ekonomiska förutsättningar på grund av ett minskat antal 

kyrkotillhöriga. Omorganiseringen syftade till att samordna personella och materiella resurser för 

att därigenom uppnå samordningsvinster. Flera pastorat lades samman till större enheter och 

tidigare kyrkoherdetjänster förändrades till arbetsledande komministertjänster med en kyrkoherde 

som högsta chef i det stora pastoratet. En ny mellanchefsbefattning började växa fram inför denna 

strukturförändring. Den nya befattningen kom att benämnas olika i olika pastorat då inget 

gemensamt beslut hade fattats som det gick att hänvisa till. Mellancheferna kom alltså att 

benämnas församlingsherde, biträdande kyrkoherde, pastoralområdeschef och arbetsledande 

komminister. 

 

Utifrån den nya framväxande funktionen som mellanchef är frågan om det pågår en 

professionalisering av mellanchefen inom Svenska kyrkan. Likaså kan vi ställa frågan om 

mellanchefens arbetsvillkor. Någon tidigare forskning har inte besvarat dessa frågor. Denna 

studie har därför genomförts i syfte att undersöka den prästerliga mellanchefens arbetsvillkor i tio 

stora pastorat efter strukturförändringen 2014. Syftet har också varit att studera om det pågår en 

professionalisering av mellanchefen. Undersökningen har genomförts genom att skriftliga 

dokument i pastoraten har gåtts igenom samt genom telefonintervjuer som hållits med 

mellanchefer i tio stora pastorat i Svenska kyrkan efter 1 januari 2014.  

I studien är sex av tretton stift representerade och utgör således en geografisk spridning i landet. 

 

Undersökningen har visat att det inte pågår någon professionalisering av mellanchefen. Vidare 

har studien visat att arbetsvillkoren för de prästerliga mellancheferna ser väldigt olika ut. 

Skillnaden består i vilka befogenheter kyrkoherden delegerat och därmed vilket förtroende 



 
 

kyrkoherden ger mellanchefen som kan uppleva sig marginaliserad, degraderad och frustrerad i 

organisationen. Detta betyder att det krävs att kyrkoherden har förståelse, ger stöd och delegerar 

befogenheter till mellanchefen som annars förblir en oanvänd resurs. Mellanchefens arbetsvillkor 

är alltså beroende av vem som är kyrkoherde i pastoratet och hur han/hon agerar.  

 
 
 
Nyckelord: mellanchef, ledarskap, profession, strukturförändringar, församlingsherde, biträdande 
kyrkoherde, pastoralområdeschef, nyckelroll    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Förord	
Under mina 25år som präst har alltid ledarskapet varit i fokus. Inte minst genom den 

ledningsfunktion som finns i de tjänster jag haft och fortfarande har. När jag fick min första 

kyrkoherdetjänst 1995 ökade mitt intresse för ledarskapsfrågor och jag kom att delta i 

kyrkoherdekurser och läsa mycket litteratur i ämnet. Detta var före relationsändringen mellan 

kyrka och stat år 2000 och mitt stöd och min uppmuntran till att vara kyrkoherde och senare även 

kontraktsprost i Växjö stift, fanns på stiftskansliet i Växjö. Även min företrädare på 

kyrkoherdetjänsten tillika i kontraktsprostuppdraget uppmuntrade och stöttade. Detta är jag 

mycket tacksam för! 

 

Efter flera år av praktisk erfarenhet av ledarskap hade jag en önskan om att få fördjupa mig 

teoretiskt i ämnet för att kunna vidga tillämpningen inom ledarskapsområdet. Jag vill därför tacka 

Huskvarna församlings kyrkoråd och dess ordförande Barbro Ingvall, mandatperioden 2006-

2009, som gjorde det möjligt för mig att inom ramen för fortbildning i tjänsten från hösten 2009, 

delta i magisterprogrammet och även från 2012, i masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap vid 

Uppsala universitet.  

 

Till alla nybildade stora pastorat som medverkar i studien samt till de mellanchefer som låtit sig 

bli intervjuade vill jag framföra ett varmt tack! Utan er hade denna uppsats inte blivit skriven.  

 

Ett stort tack vill jag också rikta till min handledare i detta arbete, professor Per Hansson, som 

med pedagogisk och sakkunnig skicklighet och skärpa har givit goda råd, ifrågasatt, uppmuntrat 

och inspirerat till denna uppsats genomförande och färdigställande.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka min stödjande familj, Lennart och barnen Anna, Maria, Karin, 

Emil och Elin som sedan hösten 2009 generöst bejakat min fortbildningsiver. Tack! 

 

Huskvarna Första söndagen i Advent den 30 november 2014 

 

Ann-Christine Borg  
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1.	Inledning	
Det är i år 25 år sedan min egen prästvigning. Under detta kvartssekel har jag som präst i Svenska 

kyrkan sett hur förändringar ständigt pågår inom organisationen. Dessa omfattar såväl inre 

teologiska frågor som verksamhetsfrågor och yttre strukturer. Under en förhållandevis kort 

period, ur ett kyrkligt perspektiv, har jag som enskild kyrkoherde åren 1995-2013, kontraktsprost 

åren 1996-2000 och sedan 1 januari 2014 arbetsledande komminister och mellanchef, upplevt så 

omfattande förändringar att jag, fram till år 2014 då Svenska kyrkan genomgick stora 

strukturförändringar, vill se dem utgöra en fortsättning på en demokratiseringsprocess som 

inleddes redan för omkring hundra år sedan, genom 1918 års rösträttsreform. Parallellt med 

denna demokratiseringsprocess kan vi anta, att den tidigare självklara position som prästerna 

intog, härmed avsevärt förändrades. Från 1 januari år 2014 skedde sedan så stora organisations-

förändringar att vi kan tala om ett före och ett efter 2014. 

 

År 1998 beslutar riksdagen införa lagen om Svenska kyrkan som år 2000 får ändrade relationer 

till staten och prästerna blir lokalt anställda i sina respektive församlingar. År 2007 beslutar 

Svenska kyrkans högst beslutande organ, kyrkomötet, om nya behörighetskrav för tillträde till 

kyrkoherdetjänst. Den nya behörigheten innebär att ledarskapsutbildning erfordras för 

kyrkoherdetjänst inom Svenska kyrkan. Den förändrade synen på kyrkoherderollen väckte min 

nyfikenhet på vilka förväntningar som arbetsgivarna har på kyrkoherden efter år 2000 och år 

2011 genomfördes studien Lokala arbetsgivares förväntningar på kyrkoherderollen 2011- om 

kyrkoherdens ledarskap i Växjö stift (2011). 

 

Hur 2014 års strukturförändringar ska definieras återstår att se, men vi kan redan här ställa frågan 

om inte demokratiseringsprocessen inom Svenska kyrkan kommit av sig. Om så är fallet kan 

2014 års strukturförändringar stå i kontrast till både Kyrkoordningens intentioner med en 

demokratiskt styrd folkkyrka och den av riksdagen beslutade lagen om Svenska kyrkan. 

 

I föreliggande undersökning fokuserar jag på de nya prästerliga mellancheferna inom Svenska 

kyrkans storpastorat och deras arbetsvillkor. Dessa mellanchefer innehar en ny typ av befattning, 
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som inrättats efter de stora genomgripande organisatoriska förändringar som skedde 1 januari 

2014. Denna studie ska ses som en efterföljare till min tidigare studie om kyrkoherderollen. 

2.	Bakgrund	

2.1	Från	präststyrd	kyrka	till	en	demokratiskt	styrd	kyrka	
Från mitten av 1800-talet skedde en omvälvande och dramatisk förändring mellan kyrkan och det 

svenska samhället. I Kyrkoherden- Ämbetsmannen 1890-1930; ett drama i tre akter beskriver 

Tegborg förändringen som en bodelning mellan kyrkligt och borgerligt (Tegborg 1994 s.64). 

Bakgrunden är 1862 års kommunalförfattning som innebar en uppdelning mellan vad som 

tillhörde det kyrkliga respektive det borgerliga samhället. Lokalsamhället kom, genom denna, att 

balansera mellan kommunalt självstyre och statens kontroll. Kyrkoherdens roll var central då han 

var självskriven ordförande i kyrkostämman som i endast tre avseenden skilde sig från 

kommunalstämman. Skillnaden bestod i att kyrkostämmans ärenden var begränsade till vården av 

kyrkans och folkskolans angelägenheter och att endast medlemmar i Svenska kyrkan hade rätt att 

delta i denna samt att, som ovan nämnts, kyrkoherden var självskriven ordförande i 

kyrkostämman (Tegborg 1994 s.56-57). Vidare, menar Tegborg, att utöver principen om gränsen 

mellan kyrkligt och borgerligt fanns ännu en faktor som hade betydelse för kyrkoherdens roll och 

utformningen av kommunallagarna, nämligen att staten hade intresse av att folkskolans lokala 

ledning var pålitlig och hade ämbetsmannaansvar inför både kyrkliga och statliga myndigheter. 

Denna sökprofil fanns hos kyrkoherden. Men kyrkoherdens självskrivna ordförandskap i 

kyrkostämma, kyrkoråd och skolråd kom att stå i kontrast till 1862 års författningsreform vars 

grundprincip var ett kommunalt självstyre och ämbetsmannainflytandet, främst i städerna, fick 

träda tillbaka till förmån för detta (Tegborg 1994 s.61). 

 

1800-talets senare hälft var också en tidsepok bestående av folkväckelse, kyrkoförnyelse och 

folkrörelse vilket kom att innebära att enskilda personer kom att ta sådana initiativ som kom att 

påverka både kyrka och stat på ett genomgripande sätt. Bakgrunden var en växande kritik mot 

den etablerade kyrkan. I den lokala församlingen förväntades kyrkoherden utföra sin ämbetsplikt 

enligt religionsstadgar och kyrkolag medan en växande folkrörelse tog form jämte folkväckelse 

och kyrkoförnyelse. Denna situation kom bland annat att skapa konfrontation mellan kyrkoråd 

och väckelsefolk då frikyrkorörelsens möjligheter att bedriva verksamhet begränsades och i vissa 
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avseenden förbjöds (Tegborg 1994 s.66f). Anledningen var det förbud, som kallades 

konventikelplakatet från 1726 som skulle förhindra samlingar av uppbygglig karaktär utan 

medverkan av präst. Konventikelplakatet upphävdes 1858. 

Under den framväxande demokratins epok, som inleddes under 1800-talets senare hälft, kom ett 

lekmannaengagemang att växa fram som resulterade i ett vidgat ansvarstagande för 

församlingslivet under 1900-talet. Det var under denna period, då nöd och fattigdom rådde i 

Sverige, som ett ökat ansvar för de fattiga tog form och som Svenska Diakoniss - Sällskapet 

bildades i syfte att erbjuda tjänster åt Svenska kyrkans församlingar (Bexell 2003 s. 37). 

Lekmannainitiativ togs också i syfte att både vara kyrkligt lojal, med positiv inställning till 

Svenska kyrkans bekännelse, och självständig för att undvika kyrkans kontroll, genom att 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) bildades som en inomkyrklig organisation med eget 

gudstjänstfirande år 1856 (Bexell 2003 s.72). Vi ser här att ledarskapet, inte enbart skedde inom 

den etablerade kyrkan och genom prästerskapet, utan även tog sig andra och utomkyrkliga 

uttryck.  När det nya seklet gick in var Svenska kyrkans ställning som enhetskyrka förbi (Bexell 

2003 s. 197). Kyrkohistorisk forskning fastslår att från att kyrkan hade varit nära förbunden med 

överhet, stat och samhälle skedde en mentalitetsförändring, hos både enskilda och grupper, i och 

med den framväxande moderniteten. Banden mellan kyrka och stat började lösas upp och vid 

millennieskiftet år 2000 fick Svenska kyrkan ändrade relationer till staten (Wejryd 2014). 

2.2	Chefskap	i	Svenska	kyrkan	
Sedan demokratins genombrott har kyrkoherdens ledarskapsfunktion och ställning varit föremål 

för diskussioner, utredningar och beslut. Kyrkoherden var före år 1961 självskriven som 

ordförande i kyrkorådet. Med församlingslagens genomförande detta år blev kyrkoherden valbar 

och kunde väljas till ordförande, men det var inte självklart. Konsekvensen blev att kyrkoherdar 

ibland valdes och ibland inte valdes till kyrkorådsordförande i sina respektive församlingar 

(Hansson 1996 s. 86). Trettio år senare, 1995, konstaterar Hansson att kyrkoråd med större 

ekonomiskt ansvar i mindre utsträckning leds av en kyrkoherde som är ordförande.  

             

 ”Tre årtionden efter att kyrkoherdens självskrivna ordförandeskap upphörde(1961) har 

  lekmännen i stort tagit över” (Hansson 1996 s. 89). 
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Vid 1993 års kyrkomöte anfördes i motionen 1993:28 att frågan om kyrkoherdens övergripande 

ledningsansvar över pastoratet skulle utredas (CsSkr 1995:2 s.19). Vi kan även notera att i 

Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse till kyrkomötet 1995:2, kommenteras ett ärende hos 

kammarrätten i Göteborg där ett beslut upphävs gällande att i reglemente utse kyrkokamreren till 

arbetsledare för en kyrkomusiker. Domskälen anger att kyrkoherden borde utsetts till 

arbetsledare. Ärendet överklagas till regeringsrätten där beslut fattas i dom nr 175-1992, om att 

beslutet att utse kyrkokamreren till arbetsledare står fast eftersom beslutet inte stred, varken mot 

lag eller annan författning. Svenska kyrkans centralstyrelse konstaterar att regeringsrättens dom 

inte avser vilken form av arbetsledning som är lämplig utan laglig, för kyrkomusiker, men att det 

inte är självklart att kyrkoherden är arbetsledare för kyrkomusikern (RR mål nr 175-1992). Här 

blir det tydligt att det skett en utveckling. Dels genom att kyrkoherden inte är självskriven 

ordförande i kyrkorådet och senare inte valbar till ordförande i kyrkorådet samtidigt som 

kyrkorådet fått ökade befogenheter. Men även att kyrkoherdens befogenheter tydliggjorts efter 

det att det uppmärksammats att kyrkoherdens befogenheter varit oklara (Hansson 1996).  

Vid millennieskiftet 2000 fick Svenska kyrkan ändrade relationer till staten. Kyrkolagen ersattes 

av Lagen 1998:1591 om Svenska kyrkan och Kyrkoordning för Svenska kyrkan (KO). 

Kyrkoordningen fastställde att kyrkoherden leder församlingens verksamhet samt är självskriven 

ledamot i kyrkorådet (KO 2000 4 kap 9§).  Med uttrycket leder menas att kyrkoherden har 

chefsbefogenheter. Kyrkoherden kunde då inte längre väljas till ordförande i kyrkorådet. 

Kyrkoherde och kyrkoråd skulle nu ta ett gemensamt ansvar för att församlingens grundläggande 

uppgift blev utförd (KO 2000 2 kap 5-6§§). 

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

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

övergripande samordning av all verksamhet utifrån församlingens grundläggande uppgift. 

Kyrkoherden leder församlingens verksamhet såvitt avser gudstjänst, undervisning, diakoni och 

mission” (KO 2000 2 kap.6§) 

Även efter år 2000 kom kyrkoherdens ledarskapsfunktion och ställning att diskuteras och utredas. 

I betänkandet Styra och leda- samverkan och ansvarsfördelning i Svenska kyrkan (SKU 2008:1) 

föreslås, det som kyrkomötet senare kom att anta, nämligen att kyrkoherdens ställning stärks i 

kyrkoordningen i syfte att skapa en tydligare ansvarsfördelning i ledarskapet och därmed en god 



12 
 

arbetsmiljö. Detta innebar att kyrkogårdschefer och kanslichefer som tidigare varit övergripande 

chefer inom respektive kompetensområden kom att bli underställda kyrkoherden i en slags 

mellanchefsposition. 

Därefter, hösten 2012, antog kyrkomötet strukturutredningens betänkande Närhet och samverkan 

(SKU 2011:2) som innebar att omfattande strukturförändringar skulle genomföras inom Svenska 

kyrkan den 1 januari 2014. Omorganisationen var så omfattande att vi kan tala om ett före och ett 

efter 2014. 

Före 2014 kunde en kyrklig samfällighet som bestod av flera pastorat betecknas 

flerpastoratssamfällighet. Denna samfällighet som omfattade flera pastorat hade då även flera 

kyrkoherdar eftersom ett pastorat är en kyrkoherdes arbetsområde. Det organ som beslutade om 

fördelningen av ekonomiska medel inom samfälligheten var kyrkonämnden vars ledamöter 

representerade samtliga församlingar som ingick i flerpastoratssamfälligheten. Samtidigt fanns i 

varje församling ett kyrkoråd som fungerade som församlingens styrelse. Kyrkoråden beslutade 

således om verksamheten inom respektive församling. Detta innebar att besluten om 

verksamheten och de ekonomiska medel som skulle möjliggöra församlingens verksamhet 

fattades av två olika beslutsorgan med skilda kompetensområden. 

 

 

 

 

                                                

 

 

Figur 1. Den lokala organisationen inom flerpastoratssamfälligheter inom Svenska kyrkan före år 

2014. 

 

Flerpastoratssamfällighet med en kyrkonämnd som tillsammans med en av 

kyrkoherdarna, t ex B (vald) beslutar om ekonomi för samtliga pastorat 

Pastorat där kyrkoherde A 

tillsammans med 

kyrkorådet beslutar om 
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B tillsammans med 

kyrkorådet beslutar om 

verksamheten 

Pastorat där kyrkoherde 

C tillsammans med 

kyrkorådet beslutar om 

verksamheten 
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Figur 2. Flerpastoratssamfällighet omvandlad till pastorat från år 2014. 

 

Efter 1 januari 2014 togs begreppet flerpastoratssamfällighet bort och den tidigare samfälligheten 

bildade ett pastorat med en kyrkoherde. Detta skedde i de flesta större städer. Så lades 

församlingarna i exempelvis Malmö, Uppsala, Örebro samman till pastorat. Några 

sammanläggningar gjordes i strid med önskemålen från lokal opinion. De tidigare självständiga 

församlingarna behölls i regel, men i Malmö skedde samtidigt församlingssammanläggningar. 

Svenska kyrkans lokala organisation förändrades därmed genom att dessa, för kyrkliga 

förhållanden, stora enheter bildades. Samtidigt blev då kyrkoherdar i den tidigare 

flerpastoratssamfälligheten övertaliga och pastoratets territoriella område blev större. 

Ekonomiska beslut och verksamhetsbeslut som tidigare fattades av två skilda beslutsorgan kom 

efter 2014 att fattas av kyrkorådet i pastoratet. I de nya pastoraten efter 2014 blev pastoratet som 

organisationsform den organisation inom vilken samverkan mellan församlingarna skulle ske. 

”Pastoratet ska vara den enda kyrkoordningsreglerade formen för samverkan mellan 

församlingar. Samverkan gäller både församlingarnas grundläggande uppgift  

och personal, ekonomi, fastigheter och andra resursfrågor” (SKU 2011:2).  

 

Pastorat med ett kyrkoråd som tillsammans med kyrkoherden beslutar om 
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2.3	Mellanchefsbefattningens	framväxt	
Dessa organisationsförändringar skedde mot bakgrund av en förväntad framtid med sämre 

ekonomiska förutsättningar på grund av ett minskat antal kyrkotillhöriga och att Svenska kyrkan 

därför måste samordna personella och materiella resurser för att därigenom uppnå 

samordningsvinster. Kyrkomötets beslut innebar att mindre pastorat lades samman till större 

enheter/pastorat och att det inom Svenska kyrkan blev färre kyrkoherdar som fick större 

verksamhetsområden att ansvara för. Som ovan nämnts är ett pastorat, enligt Kyrkoordning för 

Svenska kyrkan, en kyrkoherdes arbetsområde (KO 2013 2 kap 7§). Vid en sammanläggning av 

flera pastorat blir således konsekvensen att tidigare kyrkoherdar blir innehavare av andra 

befattningar och får en annan position och ställning i det nybildade pastoratet om de väljer att 

stanna kvar inom sina församlingar. Genom dessa organisationsförändringar där kyrkoherden är 

chefen över all verksamhet inom pastoratet, framträder ett behov av någon eller några 

befattningshavare som är direkt underställd kyrkoherden. En ny mellanchefsbefattning växer här 

fram och vi finner exempel på detta, inte minst vid rekrytering till de nybildade pastoraten genom 

de olika slags benämningar som framträder till dessa befattningar. För de nya befattningarna 

finner vi benämningar som enhetschef, ledare, arbetsledande komminister, pastoralchef, pastoral-

områdeschef, församlingsherde, biträdande kyrkoherde och distriktspräst/distriktschef. Vi kan 

notera att benämningen distriktspräst inte är ny. Även tidigare har titeln använts för den 

befattning som ansvarat för ett mindre geografiskt område, ett distrikt, inom en församling samt 

varit arbetsledare för distriktets arbetslag. Samtidigt kan vi konstatera att varken distrikt eller 

distriktspräst varit reglerat i KO. I en motion 2007:86 föreslås kyrkomötet att införa begreppen 

distrikt och distriktspräst i regelverket med motiveringen att utvecklingen visar väldigt tydligt på 

att vi kommer att få fler distrikt och distriktspräster (Kyrkomötet 2007- Motion 2007:86). Efter 

uppdrag till kyrkostyrelsen att utreda förslaget föreslår organisationsutskottet i sitt betänkande 

2007:7 att avslå motionen med motiveringen att särskilda utredningar inte bör komma ifråga 

parallellt med den mer omfattande strukturutredningen. Av Kyrkoordningen 2014 framgår att 

varken befattningen distriktspräst eller begreppet distrikt är reglerat i kyrkoordningen. Samtidigt 

kan vi notera att befattningen arbetsledande komminister är ett vedertaget begrepp som återfinns i 

Befattningssystem församlingar (BSF 01, 2005). Även här framgår av Kyrkoordningen 2014 att 

befattningen arbetsledande komminister inte är reglerat i kyrkoordningen.   

Kyrkoherdens uppgift är att leda arbetet i församlingen det vill säga att vara chef. 
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”Av 2 kap.9§ och 5 kap.2§ framgår att kyrkoherden leder all verksamhet i församlingar och 
pastorat. 
Kyrkoherden har gemensamt med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift 
blir utförd.  
Kyrkoherden har ansvar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse 
och lära” (KO 2014 2 kap. 9§ och 5 kap. 2§). 

 

Vad rollen för den underställda befattningshavaren, i fortsättningen kallad mellanchef, innebär 

finns inte reglerat utan måste därför bero på kyrkoherdens syn på denna befattning och vilken 

delegation som härav ges åt dess innehavare. Likaså framträder olika benämningar på denna 

mellanchefsställning, vilket vi kan anta har betydelse för både arbetsgivarens och arbetstagarens 

förståelse av rollen som mellanchef i Svenska kyrkan. 

 

Denna studie avser att fokusera på prästen som mellanchef i det nybildade pastoratet. 

3.	Problemformulering	och	syfte	
Frågor om ledarskap och organisation inom Svenska kyrkan har genom åren aktualiserats. 

Särskilt har kyrkoherdens ledarskap i organisationen uppmärksammats. Under de 

förändringsprocesser som Svenska kyrkan genomgått i och med den omfattande 

strukturförändringen som ägde rum 2014 har en särskild sorts mellanchefstjänster vuxit fram 

inom de nybildade stora pastoraten.  

Problemformuleringen för undersökningen är följande: Hur beskriver mellanchefen sin 

arbetssituation i Svenska kyrkan efter 2014? Pågår en professionalisering av mellanchefen inom 

Svenska kyrkan? 

Syftet med studien är att denna förväntas kunna ge en ny kunskap om mellanchefen i Svenska 

kyrkan efter organisationsförändringarna 2014. Studien förväntas ge svar på frågan om 

mellanchefens roll i förhållande till  

a) identitet, särskilda villkor, autonomi b) inbördes relationer till arbetslag, kyrkoherde och 

förtroendevalda samt c) relationen till övriga såsom församlingsbor och samhälle 
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Studien förväntas kunna svara på frågan om mellanchefen i Svenska kyrkan är på väg att bli en 

egen profession eller inte. 

5.	Litteraturöversikt	
Forskningsområdet ledarskap, inom vilket vi kan belysa ämnet mellanchefen i Svenska kyrkan, är 

så omfattande och komplext att det är svårt att överblicka. Hansson konstaterar 1996 i studien 

Kyrkoherdars arbetsvillkor att en stor mängd litteratur om ledarskap publicerats samt att mycket 

kvarstod att utforska. Samtidigt noterades att en omfattande samtida forskning bedrivits i 

offentlig förvaltning och näringsliv (Hansson 1996 s.33). Senare års forskning, vilken vi kan följa 

genom både nationella och internationella databaser, bekräftar generellt en omfattande 

ledarskapsforskning, forskning om aktuella fenomen inom forskningsfältet samt att en anledning 

till att överblicken av forskningen är svår att få grepp om kan bero på att forskningen bedrivs 

inom flera olika discipliner samt att forskningsfälten ofta begränsas till mikronivå. Beträffande 

ledarskap inom Svenska kyrkan kan vi notera att främst kyrkoherden varit i fokus för forskarnas 

intresse. Men även församlingarnas styrning genom förtroendevalda i råd och nämnder samt 

kyrkoherdens relation och funktion i dessa organ. Förutom ovan nämnda studie av Hansson 

(1996) bör nämnas Tegborg (1994), Stålhammar (1996), Hansson & Andersen (2001), Brodd 

(2001), Tegby (2001), Stålhammar (2002), Hansson (2004a), Hansson (2004b) samt Andersen 

(2006). 

 Att det finns ett behov av en forskningsöversikt över ledarskapsforskningen generellt kan vi se 

då vi finner exempel på sammanställningar av sådana. I Ledarskapsforskning- en 

kunskapsöversikt (2009) konstaterar författarna att det inom ledarskapsforskningen, som är ett 

brett område, finns en mängd definitioner av ledarskap (Fogelberg Eriksson & Sandberg 2009 

s.3).  Även i Ledarskapsforskning- gamla sanningar och nya ambitioner (2012) konstaterar 

författaren, att när det gäller definitioner och säkra kunskaper om ledarskap så har forskarna svårt 

att nå fram till entydiga slutsatser (Hultman 2012 s.6).  Vidare presenteras en kronologisk 

översikt av ämnet i artikeln 100 år av ledarskapsforskning (2011), där forskare och deras rön 

knyts till särskilda tidsepoker i ledarskapsforskningens utveckling (Beckerman 2011 s.32ff). Yukl 

menar i Leadership in Organizations (2013) att de olika aspekter av ledarskapsforskningens 

utveckling som varit i fokus under skilda tidsepoker har inneburit att forskningen präglats av 

smalt fokuserade studier. Yukl exemplifierar och menar att forskarna alltför sällan integrerat 
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kollegors upptäckter inom ledarskapsområdet och att kriterier som ledares egenskaper och makt 

inte funnits med vid belysning av ledares beteenden. Hos Fogelberg Eriksson & Sandberg finner 

vi också en översikt av ledarskapsforskningen där de presenterar trender och utveckling av 

ledarskapsideal under senare delen av 1900-talet, med avseende på såväl ledarskapsutövande 

och önskvärda egenskaper/kvalifikationer (Fogelberg Eriksson & Sandberg 2009 s. 40). 

Ledarskapet och dess ideal är alltså inte något i sig själv utan är nära sammankopplat och 

beroende av den organisation som ledaren betjänar. I Leading organizational learning: 

reflections on theory and research (2009) framkommer att organisationer ska ses som komplexa 

system vilket påverkar ledarskapet (Yukl 2009 s. 52f). Samtidigt menar Bass i Handbook of 

leadership (1974/2008) att organisationer behöver ett visst ledarskap och att ledarskapet har olika 

roller i förhållande till organisationen (Bass 2008 s. 40). Även Bolman och Deal visar i Nya 

perspektiv på organisation och ledarskap (2009) att komplexiteten och mångtydigheten i 

organisationen kräver en viss hantering av organisationen. Författarna menar att ett sätt är att helt 

enkelt förenkla den (Bolman & Deal 2009 s. 56).  Ett annat är att dela upp komplexiteten i 

mindre bitar och fördela den på specialiserade individer eller enheter (Bolman& Deal 2009 s. 

57). Komplexiteten i vad ledarskap är kan vi uttrycka likt Yukl med orden  No singel ´correct´ 

definition of leadership covers all situations (Yukl 1998/2013 s.20). 

Den forskning som bedrivits om mellanchefen kan sägas tillhöra två forskningsfält. Dels den 

generella ledarskapsforskningen, men även den specifika forskningen om professioner. Vid en 

översiktlig genomgång av vetenskapliga arbeten inom mellanchefsforskningen finner vi att 

genomförda studier om mellanchefen för det första är så omfattande att det kan vara svårt att få 

en överskådlig bild av forskningsläget. För det andra finner vi att mycken forskning har bedrivits 

på mikronivå. Detta betyder att forskningen om mellanchefen har ett mycket smalt fokus, vilket 

får som konsekvens ett forskningsresultat som är svårt att generalisera. Ytterligare kan vi notera 

att det är tydligt att studierna är begränsade till vissa länder vilka vi skulle kunna beteckna som 

moderna. I Vad är en profession? - Teoretiska ansatser och definitioner (2009) konstaterar 

Brante att det är i moderna länder som yrkesprofessioner vuxit fram (Brante 2009 s. 15). Om 

befattningen mellanchef kan betecknas vara en yrkesprofession eller inte är en frågeställning som 

vi återkommer till i denna studie.  
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Även om ledarskapsforskningen är svår att överblicka så finner vi begrepp som flera forskare 

gärna återkommer till och som vi kan anta har en central funktion i mellanchefens position. Ett av 

dessa begrepp är nyckelroll och vi finner här en samstämmighet bland forskarna i konstaterandet 

att mellanchefen har en nyckelroll i organisationen (Briggs 2001 s.13, Ceinwen Barton & 

Ambrosini 2012 s. 721, Moorhead & Griffin 2004 s.33). Vad vi kan notera är att Moorhead och 

Griffin (2004), beträffande detta perspektiv, inte skiljer mellan överordnad chef och mellanchef 

utan ser att ledarskapsrollen generellt har en viktig position vilken benämns vara en key 

interpersonal role och en key informational role samt en important decision-making role 

(Moorhead & Griffin 2004 s. 33). Vi finner även att forskare noterar mellanchefens centrala 

position i organisationen utan att använda begreppet nyckelroll, men däremot presenterar 

innebörden i rollen utifrån vad vi kan tolka som en betydelse av en nyckelposition.  

I artikeln Managing Conflikt from the middle (2011) noterar författarna olikheter i 

mellanchefsrollens centrala position trots att deras funktion i organisationen är densamma. 

De finner att några mellanchefer ser sig själva som en serviceinrättning som försöker tillgodose 

allas behov, både över- och underordnade. Andra mellanchefer ser sig själva som marionetter 

vilka kastas in i många sammanhang av sina överordnade (Cooper & Boice-Pardee 2011 s. 40). 

Ytterligare olikheter framträder i mellanchefens position beroende på om mellanchefen är man 

eller kvinna. I artikeln Men and woman toward the top: Backgrounds, careers, and potential of 

federal middle managers (1992) konstaterar Lewis att män och kvinnor hanterar uppkomna 

problem likvärdigt och kommer fram till samma resultat. Vad som däremot skiljer män och 

kvinnor åt är att de kvinnliga mellancheferna har mer problem med sina överordnade chefer än 

sina manliga kollegor (Lewis 1992 .482). Flera år senare redovisar Griffiths liknande erfarenheter 

i artikeln Woman Managers in Higher Education: Experiences from the UK (2009) där hon 

dessutom menar att de kvinnliga cheferna behöver stöd i sin roll. Griffiths, som studerat 

mellanchefers roll i universitetsmiljöer, sammanfattar sin studie genom att konstatera att det finns 

svårigheter med att vara kvinnlig mellanchef, särskilt i en mansdominerad miljö med starka 

traditioner. I miljöer vid de nyare universiteten däremot upplever de kvinnliga mellancheferna 

mer stöd och support än i miljöer vid de äldre och mer traditionella. Viktigast är, oavsett miljön, 

att de överordnade cheferna har förmåga att sätta sig in i mellanchefsrollen och sedan är villiga 

att ge sitt stöd (Griffiths 2009 s. 403f). Vidare visar Sümer i studien Woman in Management: Still 
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Waiting to be Full Members of the Club (2006) att det är större likheter än skillnader i manliga 

och kvinnliga mellanchefers ledarskap. Det har visat sig att kvinnors ledarskap inte skiljer sig 

från en manlig ledarstil (Sümer 2006 s. 69). 

Ytterligare ett återkommande spektrum och begrepp i mellanchefsforskningen är det 

spänningsfält som mellanchefen befinner sig i. McConvilles´ modell i artikeln Devolved HRM 

responsibilities, middle- managers and role dissonance (2006) ger en övergripande schematisk 

bild av innebörden av att inneha en position i skärningspunkten inom en organisation. Modellen 

visar mellanchefens ställning som underordnad sin överordnade chef samt överordnad lokala 

arbetsledare samt den kultur som strukturer och värderingar inom organisationen utgör. Vidare är 

mellanchefen chef för ett arbetslag och de enskilda individer som hör till detta. Härav har 

mellanchefen även att ta hänsyn till enskilda personers förväntningar, värderingar och attityder. 

Spänningsfältet i vilket mellanchefen verkar kan alltså bestå av kulturkrockar mellan 

organisationskultur och individkultur, liksom av olika förväntningar dels från högre chefer samt 

från enskilda individer i arbetsgruppen för vilket mellanchefen ansvarar för (McConville 2006 

s.64, Briggs 2001 s.12f). se figur 3.  
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Figur 3. Mellanchefen (ur McConville 2006 s.641) 

Ett annat tema som flera forskare lyfter fram är att mellanchefen utvecklar en strategi utifrån sin 

position och ställning i organisationen (Briggs 2001 s. 13). I sin studie Mellanchefer som 

utvecklar: om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg (2008) 

kommer Larsson fram till slutsatsen att Mellancheferna inom vård och omsorgssektorn kan ha en 

strategisk roll i verksamhetsutvecklingen (Larsson 2008 s.2).  

Vad vi kan förstå utifrån forskningen om mellanchefen är att den mellanställning och position, 

vilken tidigare forskning kallar nyckelroll, strategisk roll eller rollen mitt i ett dynamiskt 

spänningsfält, som denna chefsposition har inom organisationen, har betydelse för mellanchefen, 
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men även för överordnad chef och för enskilda medarbetare inom den underställda 

arbetsgruppen. 

I Leadership in organizations (1998/2013) visar Yukl att begreppet delat ledarskap har en 

innebörd av ett bemyndigande (Yukl 2013 s. 105ff). Mot bakgrund av de tidigare nämnda 

centrala begreppen inom forskningen, nyckelroll och strategisk roll, kan vi ställa frågan vad ett 

delat ledarskap innebär utifrån ett bemyndigande samt utifrån att verka inom det spänningsfält 

som mellanchefens position är enligt tidigare forskning (Mc Conville 2006 s. 641). Om 

mellanchefen har en så betydande funktion, vilken kan betecknas vara en nyckelroll, menar Yukl 

att denna nyckelroll är beroende av vilket förtroende som den överordnade chefen ger åt 

mellanchefen (Yukl 2013 s.106ff). Yukl ger en beskrivning av hur variationer av delat ledarskap 

kan framträda utifrån fyra olika sätt att agera som chef vid beslutsfattande. Yukl beskriver dessa 

varianter av beslutsfattande som ett gradvis ökat inflytande från berörda. Den lägsta graden av 

delaktighet utövas av den chef som, utan att tillfråga någon annan, tar egna beslut. Den andra 

graden innebär då att den beslutsfattande chefen konsulterar andra och frågar efter deras åsikter 

och därefter föreslår att fatta ett visst beslut. Den tredje graden av beslutsfattande handlar om de 

chefer som diskuterar och föreslår en problemlösning vilket de tillfrågade kan ställa sig bakom 

och beslutet blir då ett gemensamt beslut. Den fjärde graden av beslutsfattande är enligt Yukl en 

fullständig delegation där en enskild individ eller grupp blivit bemyndigade att på eget ansvar 

fatta beslut enligt en av chefen fastställd delegationsordning (Yukl 2013 s.106f). Mot bakgrund 

av ovanstående framkommer en komplexitet, vilket kan framträda i rollen som mellanchef. 

Tidigare forskning har visat, vilket presenteras här ovan, att McConvilles´ modell (figur 3) om 

mellanchefen också idag är generellt tillämpbar. De begrepp som forskningen framfört om 

mellanchefen återfinns i McConvilles´ modell såsom högsta chef, spänningsfält, individuella 

attityder, strukturer och makt. Min avsikt är att återknyta till dessa begrepp i analysen. 
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5.	Profession	
I följande avsnitt behandlas tidigare forskning av företeelsen profession, vilket ur ett 

vetenskapligt perspektiv, definieras som ett yrke vars status och auktoritet baseras på en hög 

formell utbildning. Därefter följer ett kapitel där begreppet profession diskuteras och där olika 

forskares kriterier för profession presenteras. Kapitlet avslutas med att jag väljer att använda 

begrepp och terminologi efter Brante 2005 för att avgöra om mellanchefen i Svenska kyrkan är 

en egen profession eller inte. 

Professionsforskning är ett omfattande forskningsfält som vuxit fram i relation till 

industrisamhällets utveckling. Härav menar den tidiga professionssociologin att uppkomsten av 

professioner var en förväntad konsekvens av samhällsutvecklingen. Den amerikanske sociologen 

Parsons utvecklade en evolutionistisk historieteori där samhällen utvecklas från enklare till mer 

komplexa former. Denna evolution innebär att det sociala systemet ökar sin anpassning till 

omgivningen (Parsons 1951). Brante menar att för Parsons och den strukturfunktionalism som 

han representerar, spelar professionerna en mycket viktig roll genom att vara spjutspetsar mot 

framtiden (Brante 2005 s.3). Under 1970-talet kom sedan forskningen att bli mer kritisk och såg 

framväxten av professioner som en konsekvens av social och politisk kamp. Denna forskning 

utgick från Max Webers samhällsteori, där Weber likt Parsons förstår ´makt´ som den centrala 

drivkraften i samhället (Brante 2005 s.4). Men för Weber, i motsats till Parsons, är makt inte 

något funktionellt vars syfte är att skapa någon fungerande harmonisk samhällsordning, utan 

istället ett medel för enskilda individer och grupper att främja sina egna intressen på andras 

bekostnad (Brante 2005 s.4). Forskningen i Webers efterföljd studerade de strategier som de olika 

professionerna använde för att uppnå sin ställning och forskarna ställde sig frågan varför vissa 

yrken hade skapat sig ett yrkesmonopol. Detta monopol gav dem en särskild rang i en 

yrkeshierarki. I The Future of intellectuals and the Rise of the New Class (1979) menar Gouldner 

att en ny klass av intellektuella och professionella har vuxit fram i samhället genom den högre 

massutbildningen som tog form i början av 1960-talet. Likaså finner vi hos den välkända 

teoretikern inom nyweberianismen Magali Sarfatti Larson, i The Rise of Professionalism A 

Sociological Analysis (1978) ett kritiskt synsätt där hon menar att professionerna vill avgränsa sitt 

yrke och exkludera andra grupper med annan utbildning för verksamhet inom yrket. I en studie 

från 2004, Middle managers in further education colleges The ´New Professionals´ fokuserar 

Briggs på mellancheferna som kollektiv och konstaterar att de är de nya professionella. 
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Ytterligare kan vi konstatera att genusaspekten förbisetts inom den tidigare 

professionsforskningen och att professionalisering då skulle vara ett manligt fenomen. Senare har 

dock relationen mellan professionalisering och feminisering behandlats av ett flertal forskare där 

exempelvis de svenska historikerna Florin och Emanuelsson studerat skollärarnas respektive 

sjuksköterskornas yrken vars utövare strävat efter att bli professioner. I The System of Professions 

(1988) behandlar Abbott professioner som ett gemensamt system där dessa är beroende av 

varandra. I sin forskning studerar Abbott professionernas interna dynamik och beskriver deras 

konkurrens. 

Om den prästerliga professionen finner vi studier inom såväl den historiska som den pedagogiska 

och teologiska disciplinen. Historikern Bergström behandlar ämnet Lantprästen i samhällsnyttans 

tjänst (1994) samt Lantprästen: en maktfaktor att räkna med (1996). Hon placerar även den 

prästerliga professionen inom ramen för den klassiska, första generationens professioner, vilka 

härrör från 1800-talet, genom studien Lantprästen: prästens funktion i det agrara samhället 

1720-1800 (1991). Detsamma gör Tegborg i Kyrkoherden-ämbetsmannen 1809-1930; ett drama i 

tre akter (1994). Tegborg konstaterar att lagtexten, 1918 års fattigvårdsförordning, framförallt 

speglade en intressant avvägning mellan två motstidiga intressen; professionalism och kommunal 

demokrati (Tegborg 1994 s.89).  I Kyrkoherdens arbetsvillkor (1996) behandlar Hansson frågan 

huruvida kyrkoherdetjänsten är en egen profession eller inte. Hansson konstaterar i studien, mot 

bakgrund av kyrkoherdens självförståelse, medarbetares, förtroendevaldas och kyrkfolks 

föreställningar om kyrkoherden som församlingspräst, att kyrkoherdetjänsten i sig självt inte är 

en egen profession. Samtidigt menar Hansson att det möjligen kunde vara önskvärt om 

kyrkoherdarna såg sin funktion som en egen profession samt att det för alla parter skulle vara 

klargörande om kyrkoherdens uppgifter uppfattades som ett eget område, en egen specialitet 

eller profession (Hansson 1996 s. 278). I studien Kyrkoherden- en (o)möjlig uppgift (1996) menar 

Stålhammar att kyrkoherdens primära yrkesprofession är att vara präst och skiljer sedan 

yrkesprofession och ledarprofession åt (Stålhammar 1996 s.168). Vidare noterar han fem 

kombinationsmöjligheter utifrån undersökningens resultat och konstaterar relationerna mellan 

kyrkoherdens yrkesprofession och ledarprofession enligt följande: svagt ledarskap och svag 

yrkesprofession, stark yrkesprofession och svagt ledarskap, svag yrkesprofession och starkt 

ledarskap, starkt ledarskap och ´fel´ yrkesprofession samt stark yrkesprofession och starkt 



24 
 

ledarskap (Stålhammar 1996 s.167-173). Vi kan notera att Stålhammar uppfattar 

kyrkoherdetjänsten som en egen profession.        

Från 2000-talets början har professionsforskningen förändrats, inte minst genom att hänsyn tas 

till globaliseringen och utvecklingen av internationellt organiserade professioner (Brante 2009 

s.16). Inom den svenska professionsforskningen idag finner vi flera skilda studier, från olika 

discipliner, av enskilda professioner. Forskare fokuserar på olika intresseområden vilket bidrar 

till mångfald, samtidigt som vi finner en svårighet i att få en överblick av professionsforskningen 

som helhet.  

En nulägesbeskrivning av forskningsläget inom den svenska professionsforskningen skulle kunna 

lyftas fram genom ett forskningsprojekt 2011-2013 där internationellt förankrade forskare från 

universiteten i Göteborg, Lund, Uppsala, Växjö och Bergen konstaterar att det inom den svenska 

forskningen idag finns flera disparata studier av enskilda professioner. Däremot finns det 

överraskande få studier av det professionella skiktet i sin helhet (2013). Med en utgångspunkt 

från tre generationstyper vilka benämns som klassisk, semiprofession samt preprofession, är ett 

huvudsyfte med detta forskningsprojekt att ge en alternativ definition av begreppet och 

företeelsen profession (2013).  

5.1	Begreppet	profession	
Hur begreppet profession ska definieras har genom åren sysselsatt många forskare. Det hör till 

professionsforskningens självförståelse att klargöra vad forskningen handlar om. Samtidigt kan vi 

notera att någon klargörande definition av begreppet profession ännu inte är funnen och frågan är 

om det är möjligt eller ens eftersträvansvärt. Om vi ser till det eftersträvansvärda förefaller det av 

vikt att kunna ha kännedom om varandras definitioner av en specifik företeelse för att finna 

möjligheter till gemensam förståelse för något eller någon. Om det är möjligt att finna någon 

klargörande definition av begreppet profession är omöjligt att förutse, men vi kan notera 

svårigheten med att finna professionernas differentia specifica, alltså deras internt gemensamma 

och externt särskiljande egenskaper eftersom kriterier som ofta anförs, exempelvis hög status och 

akademiskt förankrad, synes vara vaga och oprecisa (Brante 2005 s.2). 

Jag väljer här att se begreppet profession ur ett etymologiskt perspektiv. Ordet profession har 

latinskt ursprung som via det franska språket införlivats i svenska språket. Begreppet härstammar 
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från det latinska ordet profiteor vilket är sammansatt av orden pro som betyder för och fateor 

med betydelsen bekänna, erkänna och tillstå. Betydelserna av profiteor är alltså att säga fritt, 

tillstå offentligt eller utan förbehåll förklara. Men även utlova, erbjuda och offentligt uppge sitt 

fack, yrke eller sin vetenskap hör till förståelsen av ordet (Ahlberg, Lundqvist, Sörbom 1987). 

Vad man här ser är att betydelsernas gemensamma nämnare är något specifikt hos någon till 

något eller i någon annans tjänst. Alltså något utåtriktat som kommer andra till del. Det franska 

ordet profession kan översättas med kall, stånd, ställning men även med bekännelse och yrke. 

Intressant är här att de sistnämnda översättningarna kan förstärkas med ett prefix och bildar så 

orden tros-bekännelse och levnads-yrke (Petersen-Dyggve & Sund 1979/1981). Värt att notera är 

även att den tyska översättningen av profession till passion kan förstärka ovanstående och 

bekräfta ordets innebörd (Prismas Stora tyska ordbok 1984/2001). Ovanstående etymologiska 

utblick skulle betyda att innehavaren av en profession passionerat införlivar sitt yrke i sin egen 

person och uttrycker en stark tro på sina upptäckter. 

I Nationalencyklopedin ges två definitioner av begreppet profession, dels den som används i 

allmänt språkbruk och dels en definition som återfinns i den samhällsvetenskapliga terminologin. 

I allmänt språkbruk definieras profession som yrke, medan vetenskapens snävare definition 

menar ett yrke vars status och auktoritet baseras på en hög formell utbildning 

(Nationalencyklopedin ordbok A-Ö 2005/2009). Ovanstående visar att begreppet har en bred 

funktion och användningsområde. 

Genom åren har forskare lanserat kriterier för definitioner av begreppet profession med skilda 

nyanser. Beroende på vilken samhällsteori som förespråkas har definitionen formats efter en 

specifik tradition. Som en efterföljare till Durkheim formulerar Parsons sina teorier utifrån en 

strukturfunktionalistisk samhälls-och historiesyn. I Om den sociale arbejdsdeling (1893/2000) 

menar Durkheim att samhället har genomgått en strukturell förändring, från ett primitivt till ett 

modernt samhälle. Denna evolutionistiska samhällssyn återkommer i Parsons evolutionistiska 

perspektiv där samhällen utvecklas från enklare till mer komplexa former (Brante 2005 s.3). Som 

ett svar och kritik mot ovanstående framstår Webers teori i From Max Webers; Essays in 

Sociology (1946). Häri återfinns inte något av någon evolution eller strukturfunktionalistiskt 

tänkande. Visserligen menar Weber att en rationaliseringsprocess förändrar civilisationen, men 

att denna rationalisering inte är en evolution eller utveckling mot en ny social ordning. I Webers 
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efterföljd framträder Johnson som i Professions and Power (1972) menar att profession omfattas 

av en slags stängningsmekanism där syftet är att, genom monopol, kontrollera ett yrke. 

Profession i sig är alltså, enligt Johnson, inget yrke. 

Vid en överblick av de senaste 50 årens professionsforskning finner vi att olika forskare 

formulerar kriterier för vad en profession är, dels mot bakgrund av olika traditioner men även 

med utgångspunkt från olika ontologiska nivåer. Dessa olika nivåer vilka kan betecknas som den 

kognitiva, den teoretiska eller kunskapsmässiga, den sociala eller organisatoriska samt den 

individuella eller den professionellas habitus, bidrar till svårigheten att definiera begreppet 

profession (Brante 2005 s.7).  

Utifrån tabell 1 och 2 för profession perioden 1964-1978 respektive 1988-2005, väcks 

frågeställningar om mellanchefen kan omfattas av rubricerade kriterier för en profession. Vilken 

kunskap eller färdighet används av mellanchefen och är den vetenskapligt grundad? Har 

mellanchefen någon formell ledarskapsutbildning eller inte och krävs särskild examen eller licens 

för uppdraget? Vidare väcks frågeställningar om yrkesintegritet, yrkessammanslutning samt om 

tjänsten som mellanchef är utåtriktad och omfattas av att vara tillgänglig för allmänheten. Om 

mellanchefen helt eller delvis stämmer in i rubricerade kriterier för profession kan det betyda att 

det pågår en professionalisering av mellanchefen i Svenska kyrkan.  
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Tabell 1 Kriterier för profession utifrån olika traditioner, perioden 1964-1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika traditioner/ 
Forskare. 
Signum för 
profession 

Parsons (1964)  Millersson (1964)  Parry (1973)  Larson (1978) 

Kunskap 
Färdigheter 

Visad skicklighet i 
att tillämpa 
kunskap 

Användande av 
färdigheter som 
är grundad i 
teoretisk kunskap 

Kvalificering  Expertis 

Utbildning 
Träning 

Formell 
utbildning 

Utbildning och 
träning i dessa 
färdigheter 

Utbildning och 
träning 

Producenter av 
speciella tjänster 

Examen 
Licens 

Kompetens  Examina  Kontroll och 
utbildning 

Social status 

Yrkesintegritet 
Kontrollerad 
utbildning 

Institutionella 
mekanismer som 
garaterar att 
kompetensen 
används på ett 
ansvarsfullt sätt 

Handlingsetik 
som garanterar 
yrkesintegriteten 

Begränsning av 
rekrytering 

Speciella tjänster 

Utförande av 
tjänster till 
allmänheten 

Kompetens 
används på ett 
socialt 
ansvarsfullt sätt 

Utförande av 
tjänster för 
allmänhetens 
bästa 

System av 
självstyre 

Försök att skapa 
en marknad 

Yrkes‐
sammanslutning 
 

De formellt 
utbildade 

Yrkes‐
sammanslutning 

Kollegor  Kollektivet 
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Tabell 2 Krierier för profession utifrån olika traditioner, perioden 1988-2005 

 

Olika traditioner/ 
Forskare. 
Signum för 
profession 

Abbott (1988)  Friedson (1999)  Evetts (1999)  Brante (2005) 

Kunskap 
Färdigheter 

Abstrakt kunskap 
om särskilda 
frågor 

Allmänt eller 
officiellt erkända 
kunskaper som är 
grundade i 
abstrakta system 

Kunskapsbaserat  Bärare och 
förmedlare av 
abstrakta 
kunskapssystem 

Utbildning 
Träning 

Den verkliga 
utbildningen 
börjar efter 
skolan 

En inom 
professionen 
framförhandlad 
arbetsfördelning

Flera års högre 
utbildning och 
yrkespraktik 

Sanktionerade 
kunskapssystem 
av samhället 

Examen 
Licens 

Examen  Meriter och 
licenser 

Licens  Examen  
Licens 

Yrkesintegritet 
Kontollerad 
utbildning 

Stängnings‐
strategier 

Kontroll av 
utbildning 

Självreglerande 
avseende 
arbetsrutiner 

Sträng 
yrkesintegritet, 
kollegialt, etiska 
kommittéer 

Utförande av 
tjänster till 
allmänheten 

Legitimitet av 
Samhället 

Kontroll av 
arbetsmarknaden 

Förekommer 
inom tjänste–och 
servicesektorn 

Utför svåra och 
värdefulla 
handlingar för 
allmänheten 

Yrkes‐
sammanslutning 

Exklusiva grupper  Utbildning är skild 
från ”vanliga” 
arbetsmarknaden 

Tillhör 
medelklassen 

Förtroende för 
kåren, 
utbytbarhet 

 

Även om professionsforskningen ser på professioner på olika sätt finns gemensamma nämnare 

för vad en profession är. Om mellanchefen ska betraktas vara en profession ska mellanchefen ha 

examen från en längre högre ledarskapsutbildning vilken är formell och sanktionerad av 

samhället. Vidare ska mellanchefen finna identitet i professionen vilket genererar att gruppen 

mellanchefer ingår i en yrkessammanslutning och att det inom denna finns en stolthet i 

tillhörigheten. I föreliggande studie använder jag ovanstående kriterier för att avgöra om 

mellanchefen är en profession eller inte samt, i förekommande fall, huruvida det pågår en 

professionalisering av mellanchefen inom Svenska kyrkan eller inte. Jag väljer att använda 

begrepp och teminologi efter Brante 2005. 
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6.	Organisationsteori	
Som tidigare forskning visar har mellanchefsrollen en central position i organisationen (Briggs 

2001, Ceinwen Barton & Ambrosini 2012, Moorhead & Griffin 2004). Detta under förutsättning 

att organisationen har inrättats med mellanchefstjänster, men även att organisationen omfattas av 

en struktur där mellanchefen ges utrymme att ha en nyckelroll. Mintzberg (1979) menar att även 

andra faktorer än explicit mellanchefen kan spela en nyckelroll i organisationen. Exempel på 

sådana faktorer kan vara den övergripande chefen, teknostrukturen eller den operativa kärnan. I 

nedanstående organisatoriska konfigurationer efter Mintzberg finner vi att olika faktorer med 

olika placeringar i organisationen har en nyckelfunktion beroende på strukturen. Mot denna 

bakgrund väljer jag, i denna studie, att utgå från Mintzbergs organisationsmodeller. Dessa olika 

modeller skapar förutsättningar att se mellanchefen ur flera perspektiv. Jag väljer här att se 

organisationen, i vilken mellanchefen verkar, utifrån ett strukturellt perspektiv vilket förespråkar 

ett mönster av väluttänkta roller och relationer (Bolman & Deal s.75). 

Efter Mintzbergs organisationsmodeller som omfattas av strukturella figurationer, baserade på 

fem sektorer, väljer jag att spegla mellanchefsfunktionen i Svenska kyrkan efter genomförda 

strukturförändringar 2014. 

                        

   Figur 4. Mintzbergs organisationsmodell: The Five Basic Parts of Organizations (1979 s. 20)                             
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Mintzbergs utgångspunkt är en modell där fem sektorer samverkar. I en svenskkyrklig kontext 

blir den operativa kärnan den församlingsvårdande verksamheten. Här finner vi präster, diakoner, 

kyrkomusiker, värdinnor och vaktmästare. Dessa medarbetare är externt inriktade och har en 

direktkontakt med församlingsbor genom gudstjänster, kyrkliga handlingar, gruppverksamhet och 

enskilda möten. Den operativa kärnans medarbetare är direkt underställda mellanchefen vilken i 

Svenska kyrkan kan benämnas församlingsherde, enhetschef, distriktschef, pastoralområdeschef, 

biträdande kyrkoherde eller arbetsledande komminister. Församlingsherdens position mellan å 

ena sidan den operativa kärnans församlingsmedarbetare å andra sidan kyrkoherdens strategiska 

ledning innebär att tillhandahålla resurser till den operativa kärnan och samtidigt ha tillsyn över 

denna på uppdrag av kyrkoherden. Kyrkoherden i sin tur utformar, tillsammans med kyrkorådet, 

den övergripande strukturen, bestämmer mål och syfte samt fokuserar på den yttre omgivningen. 

Till församlingsverksamhetens stöd finner vi här särskilda funktioner för teknik såsom IT och 

telefoni samt funktioner inom administration och ekonomi. 

Utifrån grundmodellen utformar Mintzberg den enkla strukturen. Nyckelrollen i denna struktur 

innehas av den övergripande chefen som har direkt kontroll och tillsyn över verksamheten 

(Mintzberg 1979 s.305ff). I denna organisation finns ingen mellanchef. 

                            

        Figur 5. Mintzbergs organisationsmodell: The Simple Structure (1979 s. 307)                                                 

          

I ett svenskkyrkligt perspektiv återfinns här det lilla pastoratet där kyrkoherden finns med och i 

den operativa kärnan som arbetsledare för övriga församlingsmedarbetare. I denna struktur blir 

kyrkoherden engagerad i praktiska frågor och mindre tid kan ägnas åt övergripande strategier och 

visioner. Det är dessa mindre enheter med enkla strukturer som omorganiseringen inom Svenska 

kyrkan frångår genom att lägga samman dem till storpastorat. Dessa storpastorat kan vi 
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återspegla i exempelvis Mintzbergs modell för maskinbyråkrati. Nyckelrollen i denna struktur 

innehas av teknostrukturen. Här har mellanchefen fått formell delegation och därmed auktoritet, 

men förväntas rådfråga såväl intern expertis som externa konsulter.  

                

           Figur 6. Mintzbergs organisationsmodell: The Machine Bureaucracy (1979 s. 325)                                      

 

I denna organisation har kyrkoherden i den strategiska ledningen flera nivåer underställda 

mellanchefer som i svenskkyrklig kontext kan benämnas pastoralområdeschef, 

församlingsherde/biträdande kyrkoherde och distriktspräst. En arbetsledande komminister leder 

församlingsmedarbetarna i den operativa verksamheten. En skillnad mellan den enkla strukturen 

och denna maskinbyråkrati är också den senares omfattande stödfunktioner inom teknik, 

administration och ekonomi. Men här finns också de externa konsulter, från olika fackområden 

inom såväl teknik som teologi, som anlitas inom Svenska kyrkan. Signifikant för denna 

maskinbyråkrati enligt Mintzberg, är inte bara de omfattande tillgängliga stödfunktionerna, utan 

även deras stora inflytande vilket ger teknostrukturen en nyckelroll i organisationen (Mintzberg 

1979 s.316). 

 

I Mintzbergs modell för professionell byråkrati finner vi en struktur där den operativa kärnan är 

stor jämfört med övriga delar i organisationen. I denna modell är teknostrukturen allra minst. I 
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den svenskkyrkliga kontexten är chefsnivåerna få mellan kyrkoherdens strategiska ledning och 

den konkreta församlingsverksamheten. Organisationen får härigenom en decentraliserad och 

platt profil. Nyckelrollen i denna struktur innehas av den operativa kärnan, 

församlingsverksamheten. Andra delar inom organisationen är starkt fokuserade på att ge service 

åt denna. 

 

                  

      Figur 7. Mintzbergs organisationsmodell: The Professional Bureaucracy (1979 s. 355)                                     

 

Den operativa kärnan i denna struktur är vad vi skulle kunna kalla självgående, där kyrkoherden i 

den strategiska ledningen inte utövar någon kontrollfunktion, utan den operativa kärnans 

medarbetare har stor frihet i utövandet av sina yrkesutbildningar. 

 

En divisionaliserad organisation utifrån Mintbergs modell i svenskkyrklig kontext innebär att den 

strategiska ledningen som omfattas av kyrkoherde och kyrkoråd fördelar ekonomiska, personella 

och andra resurser till de underställda enheterna vilka kan benämnas distrikt, församlingsenheter 

eller kyrkliga centra. I denna organisationsmodell återfinns flera mellanchefer och flera parallella 

distrikt eller kyrkliga centra. 
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        Figur 8. Mintzbergs organisationsmodell: The Divisionalized Form (1979 s. 393) 

 

De underställda enheterna, som var och en omfattar strategisk ledning, operativ kärna samt 

stödfunktionerna för teknik och IT samt administration, verkar agera självständigt, men har att ta 

hänsyn till sina tilldelade resurser. De underställda enheterna förväntas även, av högsta 

ledningen, att samverka med varandra i verksamhetsfrågor och resursfördelning av personal. I 

varje operativ enhet finns även ett församlingsråd där förtroendevalda ledamöter ingår 

tillsammans med präst. Dessa har att besluta i vissa lokala frågor, men hanterar varken 

ekonomiska ärenden eller personalfrågor (KO 2014 4 kap 21§).  

Mintzbergs organisationsmodeller kommer att användas för att analysera de pastorat som ingår i 

undersökningen.  

7.	Metoddiskussion	och	val	av	metod	
För att belysa mellanchefens arbetsvillkor samt om mellanchefen är på väg att professionaliseras 

måste flera tillvägagångssätt övervägas. Med ett fokus på mellanchefen är flera forsknings-

ansatser möjliga. Beroende på vad som ska synliggöras följer också en särskild strategi. En sådan 

strategi kan vara att göra en surveyundersökning, vilken kan ge en övergripande och omfattande 

överblick av aktuella förhållanden som mellanchefen befinner sig i (Denscombe 2009 s.25). 

Ytterligare en möjlig forskningsansats är att tillämpa fallstudier. I en sådan studie lyfts fler 

detaljerade kunskaper fram eftersom fokus är att djupgående studera ett fenomen, vilket 

framväxten av mellanchefer i Svenska kyrkan skulle kunna vara ett exempel på. Denscombe 

(2009) menar att det särpräglade för fallstudier är att inrikta sig på endast en undersökningsenhet, 

vilket i detta fall skulle vara ett fokus på ett enda nybildat storpastorat och dess mellanchefer 

(Denscombe 2009 s.59). En fallstudie skulle kunna ge svar på frågan varför vissa resultat 
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uppkommer i det studerade specifika pastoratet, vilket faller utanför denna undersöknings 

frågeställning som avser att bidra till så breda och omfattande data som möjligt (Denscombe 

2009 s.33, s.61).  Ännu en forskningsansats med fokus på mellanchefen i Svenska kyrkan skulle 

kunna vara att utgå ifrån grundad teori där det empiriska fältarbetet utvecklas till att teoretisera 

mellanchefens position och roll inom organisationen. Denna ansats riktar in sig på det mänskliga 

samspelet i pastoratets organisatoriska miljö baserat på direkta iakttagelser vilka sedan genererar 

ett urval av forskningsobjekt som inte förutbestämts (Denscombe 2009 s.133, s.143). 

I föreliggande studie har jag valt att se mellanchefen i Svenska kyrkan utifrån arbetsgivarnas 

förväntningar och mellanchefens egna erfarenheter och upplevelser. För att besvara 

frågeställningarna har jag, som ovan nämnts, genomfört en dokumentstudie av 

organisationsplaner, delegationsordningar, befattningsbeskrivningar och instruktioner i ett antal 

pastorat och dess församlingar samt en intervjustudie med mellanchefer. 

 Arbetssättet är induktivt då jag tematiskt sorterar det insamlade materialet och därefter gör 

analysen. De skriftliga dokumenten utgörs av arbetsgivarens perspektiv och förväntningar på 

mellanchefen medan mellanchefens eget perspektiv framkommer genom telefonintervjuer. 

Metoden för denna studie är att jag gör ett urval för undersökningen då en viss kännedom 

föreligger om den strukturförändring som genomförts inom Svenska kyrkan samt om den 

prästerliga rollen. Genom att välja tio stora nybildade pastorat, då strukturförändringens syfte var 

att lägga samman pastorat till större enheter, antar jag att deras medverkan har en avgörande 

betydelse för undersökningen (Denscombe 2009 s. 37).  

Vid genomförandet av denna studie har jag valt en kvalitativ forskningsstrategi som till sin 

karaktär är induktiv, tolkande och konstruktionalistisk (Bryman 2002/2013 s.340). Detta betyder 

att undersökningen baseras på både det talade och skrivna ordet, i motsats till kvantitativa 

mätningar baserade på siffror. I föreliggande studie är det arbetsgivarens skrivna ord i dokument 

såsom delegationsordningar, befattningsbeskrivningar och liknande som visar dennes syn på 

mellanchefen och hans/hennes funktion. Mellanchefernas egna ord uttrycker upplevelsen av 

detsamma genom intervjuer. I detta finns en problematik värd att beakta, nämligen att 

intervjuberättelserna ger osäkra men intressanta ledtrådar till att kunna förstå den sociala 

verkligheten och att språkbruket egentligen inte undersöker motiv utan bara de vokabulärer som 

motiven kommer till uttryck i (Alvesson & Deetz 2011 s.86). Jag menar dock att både genom att 
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arbetsgivarnas och mellanchefernas egna ord kommer till uttryck är det deltagarnas uppfattning 

som styr undersökningen vilket är ett av studiens syfte att lyfta fram för att sedan genom induktiv 

metod låta teorin genereras efter forskningsresultaten.  

Min ambition har varit att skapa förtroende inför intervjun genom att ta personlig telefonkontakt 

med var och en samt i intervjun vara lyssnande och inte styrande förutom att jag varit angelägen 

om att lyfta fram de i förväg formulerade frågorna. Denna närhet till intervjupersonerna kan 

närmast beskrivas som kollegial där jag också vid några tillfällen, efter själva intervjun, fick 

spontana frågor om min upplevelse av att vara mellanchef. Här kan det finnas anledning att vara 

uppmärksam på den kvantitativa forskningens kritik mot den kvalitativa där man menar att 

objektiviteten kan hotas om forskaren blir alltför engagerad i de personer som ingår i 

undersökningen (Bryman 2002/2013 s.371).  De svagheter vi kan notera i intervjumetoden är 

svårigheten med att frågeställningarna kan vara otydligt formulerade. Likaså finns risken att 

frågorna är ledande eller att frågorna innehåller flera frågor samtidigt. För att frågeställningarna 

ska vara så tydliga som möjligt har jag i förväg formulerat dessa i en intervjuguide. Samtidigt har 

jag velat ställa så öppna frågor som möjligt i syfte att respondenterna fritt ska kunna formulera 

sina svar vilka bygger på egna upplevelser. Den intervjumetod jag använt är den 

semistrukturerade. Denna metod kan betecknas vara flexibel och ger forskaren möjlighet att ta sig 

an specifika frågeställningar samt ställa följdfrågor vilket ökar möjligheten till att ha uppfattat 

respondenten på ett rätt sätt (Bryman 2002/2013 s.415-416). För detta syfte har även intervjuerna 

spelats in och därefter transkriberats för att jag, i analysen, ska kunna notera både vad som sägs 

och hur det sägs. En möjlighet som här ges är då även att materialet kan lyssnas av flera gånger 

och på så sätt tydliggöra intervjusvaren (Bryman 2002/2013 s. 428). De semistrukturerade 

intervjuerna har jag valt att genomföra som telefonintervjuer. På detta sätt kunde både tid och 

kostnad hållas nere och intervjuarens personliga egenskaper kunde inte respondenten uppfatta 

och påverkas av. En nackdel, för intervjuaren, är då att inte heller respondentens ansiktsuttryck 

eller övrigt kroppsspråk gick att notera vilket gör att ordens och språkets betydelse lyfts fram än 

mer (Bryman 2002/2013 s. 208-210).        

Metoden för studien är således tvådelad. Som en grundläggande del genomförs dokumentstudier 

varpå en fördjupande del omfattas av telefonintervjuer med mellanchefer. 
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7.1	Urval	
Som tidigare noterats har Svenska kyrkan 1 januari 2014 genomgått stora strukturella 

förändringar där mindre pastorat lagts samman och bildat större organisatoriska enheter. Mindre 

pastorat ska i detta sammanhang förstås utifrån antalet kyrkotillhöriga inom sitt pastorats 

territoriella område. Värt att notera är att ledarskapet i Svenska kyrkan varit föremål för tidigare 

forskning, men då främst haft sin utgångspunkt från kyrkoherderollen. Som tidigare framgått har 

behov av en ny befattning som är direkt underställd kyrkoherden uppkommit och en ny 

mellanchefsbefattning har vuxit fram inom Svenska kyrkan. 

Mot bakgrund av ovanstående har jag i denna undersökning valt att studera den nya prästerliga 

mellanchefen inom Svenska kyrkan och dennes arbetsvillkor samt huruvida en 

professionalisering av mellanchefen pågår eller inte. Jag har valt att fokusera på 

mellanchefsbefattningen inom nybildade stora pastorat efter år 2014. Mina uppgifter är hämtade 

ur Matrikel för Svenska kyrkan 2014. Dessa har jag sedan kontrollerat med respektive stift. 

I denna studie har jag valt att undersöka tio stora nybildade pastorat i Svenska kyrkan efter 1 

januari 2014. Genom att välja tio stora nybildade pastorat har en geografisk spridning kunnat 

uppnås, samtidigt som det finns exempel på flera stora pastorat som tillhör samma regionala 

område vilka benämns stift i Svenska kyrkan. De stift som inte finns representerade i studien 

omfattas inte av urvalet av dessa tio stora pastorat. Av Svenska kyrkans totalt tretton stift är sex 

representerade i föreliggande studie, där från början sju stift var möjliga. Ett pastorat, i det sjunde 

stiftet, har valt att inte tillhandahålla några dokument och någon mellanchef därifrån deltar inte 

heller i undersökningen vilket framgår mer detaljerat under rubriken tillvägagångssätt. Det är 

förvånande att handlingar inte kunnat lämnas ut eftersom dessa är offentliga enligt 

offentlighetsprincipen. Två av stiften finns representerade mer än en gång genom kriteriet att de 

aktuella pastoraten befinner sig inom ramen för tio stora nybildade pastorat. Av samma kriterium 

finns inte mitt eget stift, Växjö stift, representerat. Jag har valt att inte intervjua mellanchefer som 

jag personligen känner. Storpastorat som existerar före 2014 omfattas inte av denna studie. 

Pastorat som ingår i föreliggande studie återfinns inte i referenslistan i syfte att uppfylla kravet på 

konfidentialitet.  
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7.2	Tillvägagångssätt	
För att besvara frågeställningarna i undersökningen har jag dels genomfört en dokumentstudie av 

organisationsplaner, delegationsordningar, befattningsbeskrivningar och instruktioner i ett antal 

pastorat och dess församlingar och dels intervjuat ett antal mellanchefer i nybildade stora 

pastorat.  

Denna studie omfattar tio stora nybildade pastorat inom Svenska kyrkan från den 1 januari 2014. 

För att få del av skriftliga dokument har jag via mail kontaktat deras pastorsexpeditioner och 

kyrkliga förvaltningar. Matrikel för Svenska kyrkan 2014 har fungerat som guide. Från sju av 

pastoraten har jag, helt eller delvis, fått del av organisationsplaner, delegationsordningar, 

befattningsbeskrivningar och instruktioner för mellanchefsbefattningen dels via mail och vanlig 

postgång men även via pastoratens egna webbsidor. Jag har från administrativ personal och i 

något fall från kyrkoherden mött positiv förväntan och hjälpsamhet. Dokumenten har jag sedan 

sammanställt med ett fokus på organisation och mellanchefens position i denna, köns- och 

åldersfördelning av mellancheferna samt delegationsordningar med arbetsuppgifter. 

Elva telefonintervjuer med mellanchefer, i dessa pastorat, har genomförts perioden 2014-05-12—

2014-06-24, varav den första intervjun var en provintervju. Efter denna har frågeställningarna 

korrigerats något. Vid min första kontakt med mellancheferna har jag önskat boka tid för 

telefonintervju, via mail sänt frågeställningar som intervjun utgår ifrån samt bekräftat dag och tid 

för telefonintervjun. Ett par mellanchefer har valt att bli intervjuade direkt vid den första 

kontakten och har således inte haft frågeställningarna i förväg. Min avsikt med att sända frågorna 

i förväg var att respondenterna skulle få tänka igenom svaren och därigenom kunna visa på 

nyanser i sina formuleringar. Nackdelen med att sända frågorna i förväg blir att spontana svar 

inte framträder. Samtidigt kom ändå de spontana svaren fram då följdfrågor ställdes utifrån den 

semistrukturerade intervjumetoden. Vid första telefonkontakten hade inte en av mellancheferna 

almanackan tillgänglig och skulle ringa upp mig senare. Mellanchefen hörde sedan inte av sig. 

Detta gör att ett av de tio pastoraten inte finns representerat i undersökningen, varken genom 

intervju eller dokumentstudie, då pastoratet tillhör de pastorat där även underlag för 

dokumentstudier saknas. Istället för att försöka få en intervju med en annan mellanchef i det 

tänkta pastoratet valde jag, ett sedan tidigare representerat pastorat och en intervju med en 

mellanchef i samma ålders- och könskategori som det från början tänkta. I de pastorat som har 
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flera chefsnivåer har jag valt att intervjua den mellanchef som är direkt underställd kyrkoherden. 

Vid kontakterna med mellancheferna har jag mött mycket positiv förväntan. 

7.3	Reliabilitet,	validitet	och	generaliserbarhet	
Föreliggande studie har som syfte att ge ny kunskap om den nya framväxande mellanchefen inom 

Svenska kyrkan. För att undersöka denna funktion har intervjuer hållits med tio mellanchefer i 

stora pastorat i vilka den nya mellanchefsfunktionen vuxit fram. Att intervjua berörda 

mellanchefer direkt ger en ökad tillförlitlighet åt studien. Intervjuerna har dessutom varit 

semistrukturerade vilket betyder att följdfrågor har ställts till informanterna och intervjuaren har 

kunnat förvissa sig om att ha förstått intervjusvaren på rätt sätt. Likaså har dessa mellanchefer 

garanterats konfidentialitet vilket innebär att de har kunnat tala fritt ur hjärtat.  

Vid intervjuernas genomförande har intervjuaren följt en i förväg upprättad intervjuguide. Vid 

genomlyssnandet och vid transkriberingen av material har denna intervjuguide fungerat som en 

mall där varje frågeställning uppmärksammats var för sig i syfte att kontrollera att den funnits 

med i intervjun. Datainsamling och tolkningsprocess har redovisats med transparens. 

I föreliggande studie intervjuas tio mellanchefer inom Svenska kyrkan i tio stora pastorat 

fördelade över hela riket. Denna studie gör inte anspråk på att kunna uttala sig generellt om 

mellanchefsfunktionen inom hela Svenska kyrkan då endast tio pastorat ingår i studien och endast 

tio mellanchefer intervjuats. Studien visar hur det är att vara mellanchef inom de undersökta 

pastoraten så som de framträder våren 2014, men kan på goda grunder även antas ge en 

beskrivning av förhållandena i Svenska kyrkan i stort. 
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7.4	Forskningsetiska	överväganden	
Föreliggande studie följer de av vetenskapsrådet antagna forskningsetiska principer där 

individskyddskravet är en självklar utgångspunkt för forskningsetiska överväganden (1990). 

Fyra huvudkrav konkretiseras i principerna information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

och förverkligas i denna undersökning enligt följande: 

Samtliga intervjuade mellanchefer har genom personlig telefonkontakt tillfrågats om medverkan 

och informerats om undersökningen. Därefter har frågeställningar via mail sänts ut vilka 

verifierar tillvägagångssättet. Vid den första telefonkontakten har frågan om tillåtelse till 

inspelning ställts till medverkanden. 

Medverkan i föreliggande studie är frivillig. De intervjuade mellancheferna har när som helst 

kunnat avbryta sin medverkan. Vi finner ett exempel på en mellanchef som aldrig återkom med 

möjliga intervjutider vilket tolkas som att mellanchefen avböjt medverkan i undersökningen. 

Mellanchefen söktes aldrig upp på nytt utan kontakt togs med en ersättande mellanchef vilken 

gav sitt samtycke till medverkan. Samtliga medverkande mellanchefer har givit sitt tillstånd till 

att telefonintervjuerna har spelats in. 

Varken medverkande pastorat eller intervjuade mellanchefer går att identifiera i undersökningen. 

För att säkra konfidentialiteten har de medverkande mellancheferna fått fingerade bibliska namn 

som används i studien. De medverkande pastoratens webbsidor tillika övrigt material som 

tillhandahållits finns inte med i källförteckningen. 

Insamlat material bestående av skriftliga dokument samt inspelade och transkriberade 

telefonintervjuer har endast ett vetenskapligt syfte. Det betyder att föreliggande 

forskningsmaterial inte kommer att lämnas ut för kommersiellt bruk eller andra icke 

vetenskapliga ändamål.  
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8.	Analys	av	data	

8.	1	Tolkningsprocessen	
Vid tolkningen av intervjumaterialet har informanterna behandlats var för sig. De transkriberade 

intervjuerna har genomgående lästs igenom flera gånger och de inspelade intervjuerna har också 

flera gånger genomlyssnats. Jag har därefter gjort en tematisk sammanställning av samtliga 

intervjuer och delat in intervjumaterialet i åtta olika övergripande teman med tillhörande 

underteman. De teman som framkommit vid de genomförda intervjuerna är de som följer och 

som presenteras i tabell 3. Det första temat är självständighet med underteman kyrkoherden, 

delegationer, beslutsfattande och visioner. Det andra temat är identitet med underteman 

kyrkoherde, chef, församlingspräst och mellanchef. Det tredje temat är makt/maktlöshet med 

underteman inflytande, begränsningar och ansvar. Under rubriken inflytande presenteras 

arbetsområden som församlingsinstruktion, gudstjänster, budget, personaltillsättningar, 

församlingskollekt samt upplåtelse av kyrka. Vidare presenteras det fjärde temat stolthet med 

underteman förväntan och tillbakadragenhet. Det femte temat är ledarskapsutbildning med 

underteman mellanchefens ledarskapsutbildning och annan ledarskapserfarenhet. Vidare det 

sjätte temat benämnt kollegium med undertemat särskilt kollegium samt tema nummer sju som 

omfattar bilden av den högsta chefen med underteman förståelse, förtroende och stöd. Slutligen 

presenteras det åttonde temat som är spänningsfält med underteman organisationens struktur och 

individuella attityder. 

Tabell 3 Teman som framkommit vid intervjuer med mellanchefer 
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Inför varje redovisning presenterar jag dessa i en inledning och redovisningen avslutas med en 

sammanfattning. Under processen har jag haft modellen (figur 3) som underlag för att pröva om 

denna är generellt tillämpbar på det intervjumaterial som framkommit i studien. Som ovan 

nämnts kommer McConvilles´ modell om mellanchefen (figur 3) att tillämpas och jag använder 

mig därför av begreppen högsta chef, spänningsfält, makt, organisationens struktur och 

individuella attityder i analysen. 

8.2	Presentation	av	resultat	
I följande avsnitt presenteras resultatet av dokumentstudierna genom en sammanställning av 

skriftligt material så som organisationsplaner, befattnings- och arbetsbeskrivningar samt 

delegationsordningar som avser mellancheferna i tio stora pastorat. Matrikel för Svenska kyrkan 

2014 har fungerat som underlag till presentation av köns – och åldersfördelning av 

mellancheferna. Beträffande resultat av telefonintervjuer presenteras först de tio intervjuade 

mellancheferna. Därefter redovisas tolkningen av intervjuerna där jag försöker visa bredden i 

intervjusvaren genom att presentera flera mellanchefers svar till varje tema i presentationen. 

Citaten avser att vara representativa i det sammanhang där de presenteras och de valda citaten är 

de som tydligast stöder den gjorda tolkningen. Som referenser till citaten används fingerade 

bibliska namn på mellancheferna i syfte att säkra konfidentialiteten i studien. 

 

9.	Resultat	av	dokumentstudier	
Av totalt tio pastorat har sju av dessa inkommit med skriftliga dokument som visar arbetsgivarnas 

syn och förväntningar på mellanchefen. Medan några pastorat tydliggör organisationen med 

skisser och kartbilder finns hos andra pastorat mer knapphändiga uppgifter. Några pastorat har 

formulerat egna delegationsordningar, medan andra tycks följa en angiven mall.  

Resultatet visar den aktuella situationen inom sju av tio pastorat våren 2014. 

9.1	Organisationsmodeller	i	de	undersökta	pastoraten	
Det enskilda pastoratet har, i enlighet med kyrkoordningen, möjlighet att organisera sig efter 

lokala förhållanden. Utifrån de sju undersökta pastoraten kan de studerade organisationerna delas 
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in i två olika modeller beroende på antalet chefsnivåer i organisationen. Dessa båda modeller, 

med antingen en chefsnivå eller flera chefsnivåer, kan ses utifrån Mintzbergs organisationsmodell 

för divisionaliserad organisation (figur 8). Vid en jämförelse mellan organisationsmodellerna 

visar det sig att i samtliga pastorat, oberoende om det är en eller flera chefsnivåer, är det 

kyrkoherden som utgör den strategiska ledningen. Studien visar också att benämningen 

församlingsherde på mellanchefsbefattningen kan vara densamma oavsett om det finns en eller 

flera chefsnivåer. Det betyder att församlingsherdens tjänst kan innefatta olika positioner i 

organisationen och omfatta olika uppgifter i tjänsteutövningen men ändå benämnas lika i olika 

organisationsmodeller. Vad som skiljer församlingsherdarna emellan är om de har möjlighet att 

vidaredelegera uppgifter till lokala arbetsledare eller inte. Om församlingsherdarna inte har denna 

möjlighet beror det antingen på att kyrkoherden inte gett denna delegation till församlingsherden 

eller att underställda lokala arbetsledare inte finns. Organisationsmodellen för dessa olika 

arbetssätt är dock densamma nämligen en organisation som omfattas av en chefsnivå. Där 

chefsnivåerna är flera återfinns stödfunktionerna i form av egna lokala expeditioner med 

administrativ personal på lokal nivå. Detta är en skillnad jämfört med de pastorat som organiserat 

sig enligt en chefsnivå. Där återfinns denna stödfunktion på pastoratsnivå. 

Studien visar alltså likheter mellan Mintzbergs divisionaliserade organisationsmodell och stora 

pastorat efter de strukturförändringar som ägde rum inom Svenska kyrkan den 1 januari 2014 

(Mintzberg1979 s.393). Samtidigt förekommer lokala varianter på denna organisation. Studien 

visar att mellanchefsbefattningar inrättats inom samtliga pastorat och att dessa är direkt 

underställda kyrkoherden. Dessa mellanchefsbefattningar är prästtjänster fastän benämningarna 

på tjänsterna varierar mellan olika pastorat och kan således kallas församlingsherdar, 

komministrar, pastoralområdeschefer eller biträdande kyrkoherdar. Intressant att notera är att 

befattningar som församlingsherde och pastoralområdeschef inte antagits av kyrkomötet och 

finns således inte omnämnda i kyrkoordningen. Inte heller biträdande kyrkoherde är någon, enligt 

kyrkoordningen, fastställd benämning på befattningen som mellanchef inom Svenska kyrkan. 

Vidare visar studien att arbetsledare som är underställda mellanchefen i en divisionaliserad 

organisation med flera chefsnivåer inte behöver vara präster utan här återfinns även andra 

befattningshavare inom Svenska kyrkan såsom pedagog och diakon.  Som tidigare nämnts har 

varje enskilt pastorat möjlighet att organisera sig efter lokala förhållanden vilket också tydligt 

framkommer i undersökningen. Här har sju av tio stora nybildade pastorat skapat underlag för två 
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skilda organisationsmodeller med viss variation som påminner om Mintzbergs divisionaliserade 

organisationsmodell. 

9.2	Mellanchefer	i	nybildade	stora	pastorat	
Inom de tio undersökta stora pastoraten i Svenska kyrkan finns totalt 53 mellanchefstjänster efter 

den 1 januari 2014. Av dessa är tre tjänster vakanta. I övrigt framträder följande åldersfördelning 

samt fördelningen mellan män och kvinnor; 

Tabell 4 Köns-och åldersfördelning av mellanchefer i de tio undersökta nybildade stora 

pastoraten i Svenska kyrkan i april 2014 

Ålder Totalt Män Kvinnor 

35-44 7 5 2 

45-54 19 12 7 

55-64 19 13 6 

65-74 5 4 1 

Totalt 50 34 16 

 

Undersökningen visar att 34 av det totala antalet mellanchefer är män medan 16 är kvinnor. Det 

betyder att drygt två av tre mellanchefer är män. Studien visar även att 19 chefer är mellan 45-54 

och lika många, alltså 19 chefer är mellan 55-64 år. Av totalt 38 chefer är 25 män medan 13 är 

kvinnor i dessa ålderskategorier. Värt att notera är att flest mellanchefer återfinns i dessa 

åldersgrupper, inom både kategorin kvinnor och kategorin män. En intressant notering är att 5 

mellanchefer av det totala antalet är mellan 65-74 år och att endast 2 av totalt 7 mellanchefer i 

ålderskategorin 35-44 år är kvinnor. Vad som bör noteras och beaktas är att efter genomförandet 

av ovanstående studie, i ålders och könsfördelning av mellanchefer i april 2014, har 

personalförändringar skett inom pastoraten. Bland annat har pensionerade mellanchefer som 

vikarierat på tjänster ersatts av ordinarie befattningshavare. Även tjänster som i studien noterats 

som vakanta har blivit tillsatta. 
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Tabell 5 Delegationer från kyrkoherden till mellanchefen i tio stora nybildade pastorat i Svenska 

kyrkan i juni 2014 

 

 Delegation finns Delegation finns inte Uppgift saknas 

Arbetsledning för samtliga 

medarbetare i 

församlingsverksamheten 

          7              3 

Arbetsmiljö           6          4 

Budgetansvar           7          3 

Ledamot i församlingsrådet           7          3 

Anställa personal tills 

vidare/på viss tid 

          5            1         4 

Bevilja ledigheter, med 

eller utan lön 

          4            1         5 

Bevilja semester           5          5 

Disciplinåtgärder           4            2         4 

PU- och lönesamtal           7          3 

Rehabiliteringsåtgärder           4            1         5 

Schemaläggning/organisera 

arbetet 

          6          4 

Verksamhetsansvar           7          3 

 

 

I ovanstående dokumentstudie saknas helt uppgifter från totalt tre av de tio undersökta pastoraten. 

Dessa presenteras i kolumnen uppgift saknas. Anledningen är att underlag från dessa inte kommit 

undertecknad till del. Vidare ger ett av de tio pastoraten en övergripande beskrivning av 

delegationsordningen: Avsikten är att dessa chefer skall ha så stor delegation som möjligt. Ett 

annat pastorat nämner inte begreppet arbetsmiljö, men ger flera exempel på arbetsmiljöuppgifter 

för mellanchefen genom formuleringar som att tillse att varje persons arbetsuppgifter balanseras 
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mot tillgänglig tid, kunskap och befintligt stöd, så att arbetet kan utföras på ett fullgott sätt och 

stress förebyggs samt att ansvara för att en öppen kommunikation i arbetslaget sker. Vad som 

vidare kan noteras är att fyra delegationsordningar är tydliga med att mellanchefen är en del av 

ledningsgruppen i pastoratet.                                                                     

Detaljer i de delegationsordningar som studerats varierar. I begreppet budgetansvar kan 

inbegripas att mellanchefen får föreslå budget och verksamhetsplanering, men också att 

mellanchefen blir tilldelad ekonomiska resurser inom budget och sedan har denna budgetram att 

förhålla sig till. Även rubriceringen att anställa personal tillsvidare eller på viss tid kan skilja sig 

åt i praxis mellan pastoraten och varierar mellan 3-11 månader. Beträffande delegationen att 

bevilja semester särskiljer sig ett pastorat från övriga då beviljande av sommarsemestern är 

undantagen från delegationsordningen och således beslutas av kyrkoherden i pastoratet. 

Ytterligare ett pastorat har givit mellanchefen rätt att besluta om utlämnande av allmän handling 

eller Svenska kyrkans handlingar, medan ett annat pastorat har givit mellanchefen rätt att 

underteckna handlingar angående in- respektive utträden ur Svenska kyrkan. Beträffande 

personalfrågor av karaktären disciplinåtgärder och rehabiliteringsåtgärder gör tre arbetsgivare här 

ett medvetet val att inte delegera dessa till mellanchefsbefattningen. En intressant notering vi kan 

göra är att enligt några delegationsordningar saknas uppgift om mellanchefen har delegation från 

kyrkoherden att vara ledamot i församlingsrådet eller inte.  

Förutom att delegationerna ser olika ut är också skilda tolkningar möjliga att göra, i olika 

pastorat, i vad som en viss arbetsuppgift innebär. 

10.	Resultat	av	telefonintervjuer	med	mellanchefer	i	Svenska	kyrkan	om	
deras	arbetssituation	
Tio mellanchefer inom tio stora pastorat har valts ut efter ålder och kön och fördelar sig enligt 

följande tabell. Av tabell 6 framgår att fördelningen av intervjuade mellanchefer visar att lika 

många kvinnor som män ingår i studien. Inom ålderskategorin 55-64 år återfinns totalt 19 

mellanchefer, vilket är samma antal som i ålderskategorin 45-54 år. Jag har dock valt att intervjua 

4 mellanchefer i åldrarna 55-64 år samt fler mellanchefer i den yngsta ålderskategorin 35-44 år än 

i ålderskategorin 45-54 år. Mitt syfte är att kunna göra jämförelser mellan yngre respektive äldre 

mellanchefer. 
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Tabell 6 Köns- och åldersfördelning av intervjuade mellanchefer i de tio undersökta stora  

pastoraten i Svenska kyrkan i maj-juni 2014 

Ålder Totalt Män Kvinnor 

35-44 3 2 1 

45-54 2 1 1 

55-64 4 2 2 

65-74 1 0 1 

Totalt Antal 10 5 5 

 

Resultatet visar att av tio intervjuade mellanchefer har samtliga tidigare varit innehavare av 

kyrkoherdetjänst. Att äldre mellanchefer i högre grad än yngre tidigare skulle kunna innehaft 

kyrkoherdetjänst längre tid är ett troligt antagande som också skulle kunna vara ett intressant 

jämförelseperspektiv. 

Av de tio undersökta mellanchefsbefattningarna i Svenska kyrkan benämns åtta som 

församlingsherde, en som biträdande kyrkoherde samt en som pastoralområdeschef. I följande 

presentation av undersökningen används dock generellt, av undertecknad, termen mellanchef 

oavsett om det är församlingsherde, biträdande kyrkoherde eller pastoralområdeschef som avses. 

Jag har även valt att namnge varje mellanchef i studien efter bibliska namn. Detta för att uppfylla 

kravet på konfidentialitet i studien. 

11.	Tolkning	av	intervjuer	

11.1	Självständighet	
Flertalet av informanterna tar upp frågor som kan relateras till självständighet i yrkesutövningen. 

Temat självständighet har flera tydliga underteman såsom kyrkoherdens agerande, delegationer, 

beslutsfattande och visioner. I det följande redovisas dessa i relation till de intervjuade 

mellanchefernas upplevelser av självständighet i sin yrkesroll. Slutligen görs en sammanfattning 

där resultatet av informanternas upplevda självständighet framträder. 
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11.	1.1	Kyrkoherden	
Huruvida mellancheferna upplever självständighet eller ej i arbetsuppgifternas utförande varierar 

mellan de intervjuade. När mellancheferna reflekterar över sin självständighet så får kyrkoherden 

en framträdande roll i intervjusvaren. Det handlar då om mellanchefernas upplevelse utav 

kyrkoherdens ledarskap och om hur kyrkoherden praktiskt agerar. Mellanchefen Adam menar att 

kyrkoherden tagit det relativt lugnt vid sammanläggningen av pastorat. 

”Kyrkoherden går inte in så mycket i detaljerna” (Adam). 

 

Däremot har det blivit stora förändringar för David som dessutom har en lång erfarenhet av att 

tidigare själv varit kyrkoherde. 

                      

 ”Plötsligt har man en chef över sig som kan lägga sig i vad jag gör. Nu är det små detaljer som  

  man måste få godkänt av kyrkoherden, ja man får fråga ibland om man får göra såhär eller om   

  man får göra såhär” (David). 

 

Eva har också en lång erfarenhet som kyrkoherde och hon betonar hur viktigt det är med 

kommunikation och goda relationer. 

 

”Det handlar ju om att ha goda relationer, alltså kyrkoherden måste ju ha tillit till mellancheferna 

  och delegationen måste ju vara så att den är given och sedan gäller den” (Eva).  

 

Johannes har en kortare erfarenhet av att vara kyrkoherde, jämfört med David och Eva, och 

upplever sig nu som mellanchef begränsad i sin nya roll.  

 

 ”Jag ska inte påstå att kyrkoherden lägger sig i, det är att överdriva, men man är ganska   

   begränsad” (Johannes). 

 

Hos Sara och hennes kollegor vill kyrkoherden inkludera mellancheferna genom att de får delta i 

olika möten men Sara upplever dessa möten som meningslösa ur mellanchefens perspektiv. Det 

ser bra ut om de deltar, men egentligen är det betydelselöst.  

 

”Kyrkoherden vill att vi ska vara med på möten, men jag har ju inget inflytande i sedan vad det  
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  blir. Överhuvudtaget har jag ingenting att säga till om. Det är bara spel för gallerierna” (Sara). 

 

Kyrkoherden beskrivs här ha en stor betydelse för mellanchefernas upplevelse av självständighet 

i sin roll.  

 

11.1.2	Delegationer	
Den betydelse som kyrkoherden har återkommer när mellancheferna talar om den delegation som 

de tagit emot från kyrkoherden. En av cheferna, Andreas, menar att: 

 

”Delegationerna är ganska omfattande, sedan är det ju en kyrkoherde som fattar alla  

  beslut och sätter gränserna och anger riktningen i varje fråga” (Andreas). 

 

Så även om delegationen finns där så är den begränsad och mellanchefen kan egentligen inte fatta 

något eget delegationsbeslut vilket då minskar mellanchefens självständighet.  

Mellanchefen Eva menar att det hos henne saknas delegation på personalfrågor såsom 

tillsättningsärenden och hon väntar på en förändring där mellanchefen kommer att ha rätt att 

anställa upp till tio månader. Som det nu är ska ärendet till kyrkoherden, som samråder med 

mellanchefen, men det yttersta beslutet finns i den delegation som kyrkoherden har fått. Den 

stora förändringen efter 1 januari 2014 är att pastoratet har personalbudgeten och församlingen   

har verksamhetsbudgeten. 

 

”Verksamhetsmässigt så har jag ju full delegation” (Eva). 

 

Ytterligare en chef, Johannes, uttrycker sin begränsning och säger: 

                

”Jag hade förväntat mig att de skulle ge delegationer och mandat, men ser man det på det sättet, 

 då är man ju bara en överbetald komminister” (Johannes). 

 

Det är uppenbart att mellancheferna inte är helt nöjda med den delegation som de tagit emot och 

vi kan också ana att delegationsordningarna ser olika ut i olika pastorat eftersom det är den 

enskilde kyrkoherden som ger delegationen. Det är alltså beroende på hur kyrkoherden ser på att 
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delegera uppgifter och vilka uppgifter som ska delegeras som mellanchefen har att rätta sig efter.  

På frågan om han saknar något i delegationsordningen svarar Andreas: 

                 

”Nej, för då är man ju kyrkoherde” (Andreas). 

 

Det finns en gräns för vad kyrkoherden kan delegera för att inte lämna sitt kyrkoherdeskap menar 

Andreas. Mellanchefen Adam ger oss exempel på sin delegation där kyrkoherden har delegerat 

tillsättningsärenden till mellancheferna. Vad Adam övergripande har att ta hänsyn till är att 

lönesättningen sker i samråd med pastoratets kansli. I övrigt har han delegation på 

tjänstetillsättningen. 

  

 ”Vid alla tillsättningar blir det ju egentligen jag som mellanchef som har ett väldigt stort 

   inflytande, för där blir det så att jag fattar beslutet med de människor som jag vill och sedan  

   bekräftar kyrkoherden som sin delegation då” (Adam). 

 

Till skillnad från Eva, som saknar delegation i personalfrågor, menar Adam att han har ett väldigt 

stort inflytande i tillsättningsärenden. Det är Adam i egenskap av chef som fattar beslutet om vem 

som ska få den utlysta tjänsten. Vad som kan vara viktigt att notera är att tillsättningsärenden är 

en del av vad som ingår i personaladministrationen vilket innebär att övriga personalfrågor inom 

församlingen inte behöver vara givna på delegation från kyrkoherden till Adam. 

Frågan om delegationer har på något sätt en känslig karaktär. Att delegera något till någon 

innebär att ge förtroende till en annan person att utföra något i ens ställe.  

 

11.1.3	Beslutsfattandet	
Genom att ge mellanchefen delegation på arbetsuppgifter tillhörande församlingen har 

kyrkoherden delegerat ansvar. Sara menar att det måste vara en balans mellan ansvar och 

inflytande och säger samtidigt att hon saknar detta. 

 

”Det man tar ansvar för måste man ju också kunna besluta om” (Sara). 
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Mellanchefen Rut upplever en självständighet som gör att hon kan utveckla en kreativitet. Hon 

säger att det finns en tillåtelse till detta och så länge hon förvaltar denna så finns det utrymme för 

en självständighet. 

 

”Jag känner att jag är helt självgående i församlingens rutiner och vardagliga liv, det enda 

  där jag rådgör är om mina beslut kan påverka de andra i pastoratet” (Rut). 

   

Där mellanchefen har delegation på att fatta beslut i vissa frågor ska besluten återrapporteras till 

kyrkoherden. 

       

”Nu inser man att man måste kommunicera de beslut man tar, det märks att man har en nivå till, 

att man är lite mellanchef då, inte att det är några problem, men att man får ha delvis annorlunda 

förhållningssätt” (Simon). 

  

Beslutsfattandet hör samman med delegationsordningen och är en konsekvens av hur 

mellanchefen uppfattar sin delegation eller avsaknaden av denna.   

 

11.1.4	Visioner	
I föreliggande intervjumaterial har mellanchefen egna visioner och utvecklar en egen strategi för 

sin församling. Mellanchefen är ju lokalt förankrad och har möjlighet att i närmiljön tänka 

strategiskt och visionärt. 

 

 ”Jag har möjlighet att styra ändå vad som händer i församlingen, det känner jag. Men  

   vi får väl se vad kyrkoherden har för visioner” (David). 

 

Men David är återhållsam med egna visioner. Han väntar in kyrkoherden.  Detsamma gör 

Elisabet och hänvisar till församlingsinstruktionen som ännu inte börjat formuleras. 

 

  

 ”Vi har inte påbörjat arbetet med församlingsinstruktionen ännu…..jag kan tycka att det är  

   tråkigt att det visionära tänkandet, det ligger på kyrkoherden och förvaltningschefen, ansvaret  

   för det” (Elisabet). 
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Frågan är om mellancheferna upplever sig ha en självständighet till att utveckla egna visioner för 

församlingen. Intervjumaterialet visar exempel på både ock.  

             

  ”Min vision är att inom en femårsperiod ska vi fortfarande ha kvar lika många människor i 

   högmässan som vi har idag, men att det sker en föryngring. Ja, jag har stor förståelse för detta”  

   (Maria). 

           

Vem skulle kunna och vilja säga emot Maria? Sara har också visioner som hon burit på genom 

åren. 

 

 ”Jag har egna visioner. Vi har en vision som vi haft sedan jag började som kyrkoherde. Det är en 

  vision som jag har och det är ju ingenting man kan ändra på” (Sara). 

 

Frågan om mellanchefens självständighet återstår, också när det handlar om visioner och 

strategier för församlingen. Även här kan vi se att kyrkoherden spelar en avgörande roll för 

mellanchefens utrymme i verksamheten. 

 

             

 ”Det är möjligt att ha egna visioner. Jag tror att det beror mycket på kyrkoherden vad  

   Kyrkoherden stöttar och bejakar. Du äger inte frågan längre. Du äger inte frågan om du inte är 

   kyrkoherde, så att det är ju upp till den som är kyrkoherde hur den tänker i frågan. Men 

   fungerar det bra så klart att det finns utrymme för satsningar” (Andreas).  

 

Studien visar att kyrkoherden i pastoratet spelar en avgörande roll för hur mellanchefen upplever 

självständighet i yrkesrollen. Det är av en avgörande betydelse hur kyrkoherden agerar 

beträffande delegationer och beslutsfattande som, med förtroende, givits till mellanchefen eller 

som inte givits. Samtliga informanter har tidigare varit innehavare av kyrkoherdetjänster varför 

kunskap och kompetens inom området kan förutsättas. Detsamma gäller visionärt tänkande som 

är en huvudingrediens i ett målbeskrivningsarbete som vi kan anta att informanterna i tidigare 

kyrkoherdetjänster varit väl förtrogna med. Även här har kyrkoherden en avgörande betydelse för 

mellanchefens upplevelse av att ha visioner det vill säga att se församlingsverksamheten i ett 
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längre perspektiv. Kyrkoherden kan därför sägas inneha en nyckelposition i pastoratet 

beträffande mellanchefens självständighet i yrkesrollen.    

	

11.2	Identitet	
Ett annat tema som blev synliggjort hos samtliga mellanchefer vid genomförandet av intervjuer 

var temat identitet. Temat identitet genererar, i föreliggande kontext, underteman så som 

kyrkoherde, chef, församlingspräst och mellanchef. Dessa underteman kommer i det följande att 

ställas i relation till de intervjuade informanternas identitet så som det kommer till uttryck i 

föreliggande studie.  Sedan görs en sammanfattning av resultatet där mellanchefernas identiteter 

framträder så som kyrkoherde, chef, församlingspräst och mellanchef. 

	

11.2.1	Kyrkoherde	
Samtliga informanter har tidigare innehaft kyrkoherdetjänst längre eller kortare tid. Vi kan anta 

att detta påverkar så att flera av dem upplever sin identitet i att vara kyrkoherde. Eva har en 

längre kyrkoherdeerfarenhet. 

”Jag ser det ju väldigt mycket som en fortsättning på min kyrkoherderoll. Det gör jag….och 

  jag som mellanchef har en väldigt tydlig uppgift att vara en röst i ledningsmötet så att jag    

  tänker mig inte att det är så väldigt stor skillnad” (Eva). 

 

Adam har en kortare erfarenhet som kyrkoherde än Eva. 

 

 ”Det är ingen större skillnad på det sättet. Mellanchef eller kyrkoherde, att leda och vara den   

   arbetsledaren både när det gäller pastorala frågor och allt det här andra kring arbetsmiljö och 

   arbetstider och så där, så tycker jag inte det är någon skillnad” (Adam). 

 

Både Eva och Adam menar att skillnaden mellan att vara kyrkoherde och att vara mellanchef inte 

är så stor eller till och med obefintlig. De hänvisar båda till sina övergripande arbetsuppgifter 

vilka de även arbetade med i egenskap av kyrkoherde. Sara, med en bakgrund som kyrkoherde i 

tio år, betonar att tjänsten påminner om kyrkoherdeskapet och menar att kyrkoherde är något som 

man är. 
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”Alltså, jag trivdes ju väldigt bra med att vara kyrkoherde….Tjänsten påminner om kyrkoherde- 

  skapet. Alltså, jag leder ju en församling. Det gör jag. Och jag leder ju mitt arbetslag…..jag  

  kommer att göra beslut även om jag inte får göra det” (Sara). 

 

David relaterar till församlingsborna och hur de ser på strukturförändringen i pastoratet. 

 

 ”I församlingsbornas ögon så är jag fortfarande deras kyrkoherde” (David). 

 

I likhet med församlingsborna identifierar sig också David själv med kyrkoherderollen som han 

varit innehavare av i över tjugo år. 

 

”I ledningsgruppen finns även kyrkogårdschefen och fastighetschefen. Och så vi fyra 

kyrkoherdar” (David). 

 

Elisabet reflekterar över mellanchefsrollen och känner sig inte som mellanchef. Istället hänvisar 

hon till sina övergripande arbetsuppgifter där hon finner sin roll och identitet, men utan att nämna 

kyrkoherdebefattningen. 

 

 ”Det är konstigt det här med mellanchef. Jag skulle vilja påstå att distriktsansvariga, dom är 

mellanchefer. Jag känner mig inte riktigt som en mellanchef. Nä, det är ju så att jag ingår i en 

ledningsgrupp. Ledningsgruppen är ju en särskild enhet med det ledarskap som finns där. Det 

känns som att det är ett delat ledarskap helt enkelt” (Elisabet). 

 

Även Johannes, tidigare kyrkoherde i tre år, reflekterar över mellanchefsrollen och 

kyrkoherderollen och finner sin identitet i den senare. 

 

”Jag får fortfarande, efter några månader, försöka hitta min roll här. Men alltså, det är väl det 

som ligger i problemet med mellanchefsställningen överhuvudtaget att man…..åt flera håll och 

jag blev ju kyrkoherde för att jag var ju rätt trött på det….Jag kom på mig själv häromdan med 

att titta i matrikeln vilka kyrkoherdar som skulle gå i pension” (Johannes). 
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Andreas, som vid intervjutillfället redan sökt och fått annan tjänst, beskriver sin mellanchefs-

funktion och gör sedan en självreflektion. 

 

”Man fungerar egentligen som en kyrkoherde själv” (Andreas). 

  

Utifrån intervjumaterialet förstår vi att flera mellanchefers identitet är att vara kyrkoherde och att 

det är utifrån den rollen som de vill arbeta. De har tidigare varit kyrkoherdar och själva sökt sig 

till kyrkoherdetjänster. I intervjumaterialet finns ingen skillnad mellan kvinnliga och manliga 

mellanchefer beträffande kyrkoherdeidentitet. Det finns heller ingen skillnad mellan de som har 

varit kyrkoherdar kortare tid och de som varit kyrkoherdar längre tid. Att ha en 

kyrkoherdeidentitet i mellanchefsrollen verkar inte fungera. Dessa mellanchefer synes uttrycka en 

viss frustration i den nya rollen. Att vara kyrkoherde eller att vara mellanchef borde inte kunna 

ses som att vara detsamma. I kyrkoordningen 2014 är kyrkoherdefunktionen reglerad medan 

mellanchefsrollen inte är det. 

 

11.2.2	Chef	
Simon betonar chefskapet och menar att detta ger honom möjligheter att utveckla verksamheten 

utan att han behöver vara kyrkoherde. 

 

 ”På ett vis tycker jag det är kanon att ha fått vara kyrkoherde och varit lite frustrerad över saker 

  man skulle vilja göra och tänka strategiskt, men tiden har hackat sönder. Nu får jag chans att  

  leda ett helt område och det tycker jag är kul. Det är en möjlighet. Man får tid att vara chef”     

 (Simon). 

 

Vad som kan vara intressant att reflektera över är just kyrkoherden i rollen som chef. I den 

strukturförändring som skett och så som pastoraten har organiserat sig är kyrkoherden chef över 

all verksamhet inom pastoratet. Därför beror det på kyrkoherden vilka chefsuppgifter som Simon 

har på delegation. Om det är så att Simons identitet är att vara chef i församlingen så kanske det 

ändå är en kyrkoherdeidentitet han bär på. 
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11.2.3	Församlingspräst	
Intervjumaterialet visar att de intervjuade mellancheferna i Svenska kyrkan tydligt har en 

identitet som församlingspräster. 

 

”Min uppgift är att leda församlingsbor, människor som vistas i området och personalen. Att leda 

och att göra Gud synlig mitt ibland oss i verksamheten. Förhoppningsvis får vi mellanchefer,  

församlingsherdar, biträdande kyrkoherdar, pastoralområdeschefer eller vad man nu kallas, 

samma titel så småningom också” (Rut).  

 

Rut är mellanchefen som är församlingspräst och som lever mitt i församlingen. Hon är till för de 

människor som finns där. Studien visar att hon söker en identitet i sin nya yrkesroll och uttrycker 

en förhoppning om att alla mellanchefer ska få samma titel. Maria är församlingsförankrad och 

arbetar operativt i församlingsverksamheten. Hon har längre tillbaka varit kyrkoherde och 

kommer nu närmast från en komministertjänst. 

 

”Jag tycker om att vara församlingspräst. Jag gör gärna de uppgifterna” (Maria).  

 

 Maria har en tydlig identitet som församlingspräst och hon trivs i den rollen. 

 

Sara är en av mellancheferna, som i intervjumaterialet, framträder med stark kyrkoherdeidentitet. 

Samtidigt kan vi se en identitet hos henne i att vara församlingspräst. Sara menar att hon har ett 

övergripande ansvar för församlingen samtidigt som hon är operativ i församlingsverksamheten. 

Det var så hon arbetade tidigare som kyrkoherde. 

 

 ”Alltså, jag har ju själv inte haft några mellanchefer i en ganska stor församling” (Sara).  

 

”Jag ser det som att det är min uppgift att tjäna och att använda mitt arbete så att det ska fungera  

 utifrån det uppdrag som kyrkan har. Att man jobbar med gudstjänsterna. Att man försöker hitta 

 vägar till undervisning hela tiden. Att diakonin är relevant för vad den här församlingen behöver. 

 Att vi också hittar utanför församlingsgränserna när det gäller att det finns en väg och en kyrka 

 som är global. Med det framför ögonen hela tiden- vad är bra och vad är rätt att göra” (Sara). 
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Utifrån intervjusvaren kan Saras svar tolkas så att hon identifierar sig i enlighet med Mintzbergs 

organisationsmodell enkel struktur. Där innehar kyrkoherden den strategiska ledningen och är 

samtidigt operativt med i verksamheten.  

 

11.2.4	Mellanchef	
Studien visar att ingen av informanterna har någon identitet som mellanchef fastän de är 

innehavare av mellanchefstjänster i tio stora pastorat inom Svenska kyrkan. 

 

”Jag känner mig inte riktigt som en mellanchef” (Elisabet). 

 

Istället finner vi någon slags otydlighet i rollen vilket kommer till uttryck hos Johannes som 

beskriver att han försöker hitta sin mellanchefsroll i pastoratet. 

 

 ”Jag får fortfarande, efter några månader, försöka hitta min roll här. Men alltså, det är väl det  

 som ligger i problemet med mellanchefsställningen överhuvudtaget” (Johannes). 

       

Om nu inte någon av de intervjuade mellancheferna, som samtliga är präster, finner sin identitet i 

mellanchefsrollen är då frågan om någon icke-präst skulle kunna vara mellanchef i Svenska 

kyrkan? 

                    

”Det skulle teoretiskt kunna vara någon annan, men jag tänker att det ska vara en teolog i alla 

fall. Du är ju församlingens ledare, vi är ju ändå en församling. En teologisk styrning och 

teologisk riktning. Det vore helt fel om det inte var en teolog i ledningen, av något slag. Man kan 

tänka sig en diakon. En teolog måste det vara” (Andreas). 

 

                 

  ”Det är en jätteintressant fråga, det där…..det beror på hur uppbyggnaden är. Men som 

  uppbyggnaden är nu eller som min tjänst är nu så är det många pastorala frågor. Mitt 

  mellanchefsuppdrag det är att vara präst” (Rut). 
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   ”Vi bestämde när vi gjorde organisationsförändringen att mellanchefen, som är direkt 

     underställd kyrkoherden, måste vara präst medan arbetsledare lokalt kan vara en pedagog, en  

     musiker eller någonting annat” (Simon). 

 

Samtidigt som de intervjuade mellancheferna inte finner sin identitet i mellanchefsrollen menar 

flertalet att denna befattning måste innehas av en präst. Studien visar även att diskussioner om 

vilka yrkesgrupper som kan vara aktuella för innehav av mellanchefsbefattningen har förekommit 

inför strukturförändringen och att dessa diskussioner förts på pastoral nivå. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att de prästerliga mellancheferna inom Svenska kyrkan inte 

verkar vara någon homogen grupp. Istället är de väldigt olika varandra och de har också olika 

fokus i sin yrkesroll. Många mellanchefer, som tidigare själva varit kyrkoherdar, bär på vad vi 

skulle kunna kalla för kyrkoherdeidentitet. Andra mellanchefer bär på en tydlig 

församlingsprästidentitet och inkluderar församlingsbor och verksamhet i sin operativa 

verksamhet, vilket även är möjligt för bärare av kyrkoherdeidentiteten.  Studien visar också 

exempel på att chefskapet är identitetsskapande för mellancheferna samt att mellanchefsrollen i 

sig självt inte är det. 

 

11.3	Makt/Maktlöshet	
Samtliga informanter relaterar till temat makt/maktlöshet. Till detta tema finns tydliga 

underteman såsom inflytande, begränsningar och ansvar. I det följande avsnittet relateras dessa 

underteman till temat makt/maktlöshet varpå en sammanfattning följer som synliggör de 

intervjuade mellanchefernas makt/maktlöshet i sin yrkesroll. 

11.3.1	Inflytande	
Upplevelsen av att ha inflytande varierar hos informanterna. Det finns olika nivåer och olika 

områden inom församling och pastorat där inflytande är möjligt. De olika nivåerna är dels 

församlingsnivån men också pastoratsnivån. Områden som mellancheferna kan ha inflytande i 

kan dels vara de lokalt församlingsanknutna där vi exempelvis finner församlingsinstruktion, 

gudstjänstliv, budget för församlingen och personaltillsättningar i församlingen. Inom detta 

område återfinns även frågor som beslut om församlingskollekt. 
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Andra områden hör till pastoratsnivån men syftet är ämnat att tjäna församlingen såsom en 

stödfunktion. Exempel på sådana områden är praxis- och policyfrågor och frågor angående 

upplåtelse av kyrka. Ekonomiska frågor såsom budget liksom personalfrågor såsom 

personaltillsättningar hör till arbetsgivarens kompetensområde och tillhör således pastoratsnivån.  

11.3.1.1	Församlingsinstruktionen	
Flertalet av informanterna menar att de mer eller mindre har inflytande i processen med 

församlingsinstruktionen. Församlingsinstruktionen anger hur församlingen fullgör sin 

grundläggande uppgift som är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 

mission. När flera församlingar samverkar i ett pastorat har de en gemensam 

församlingsinstruktion (KO 2 kap 6§). 

 ”Jag har inflytande där…..delvis. Men det är kyrkoherden och kyrkorådet som ska sätta den, men 

  dom vill ha så mycket delaktighet som möjligt både av personal, chefer och församlingsbor” 

  (Simon). 

 

 ”Det ska ju vara en församlingsinstruktion….och vi har redan börjat där och där har alla 

 mellanchefer och församlingsråd varit med, i den här första processen och sedan är det 

 meningen att vi som mellanchefer ska fortsätta att vara med i processen” (Maria). 

 

 ”Vid fastställandet av den gemensamma församlingsinstruktionen ska varje församling och 

varje församlingsråd vara delaktiga och även vi som mellanchefer ska vara delaktiga vid  

fastställandet av den. Och den påbörjas i höst, för vår del” (David) 

 

”Nu ska vi ha en process när det gäller församlingsinstruktionen i pastoratet, men med en 

tydlig koppling till församlingen” (Eva). 

 

Sara däremot har en annan erfarenhet liksom Johannes.    

 

 ”Det verkar inte som att jag kommer att ha något inflytande över församlingsinstruktionen”  

 (Sara). 
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  ”Det som skett hittills är att man jobbat med den i kyrkorådet på olika sätt och det ska 

  presenteras för oss i nästa vecka, men då har vi inte varit involverade överhuvudtaget. Det är  

  möjligt att dom tänker sig att vi ska vara med i resten av processen” (Johannes). 

 

När det handlar om informanternas upplevelser av att ha inflytande i processen med 

församlingsinstruktionen finns nyanser att urskilja. En av cheferna menar sig delvis ha inflytande, 

medan en annan räknar med att ha inflytande eftersom instruktionen ska ha en tydlig koppling till 

församlingen. Detta är dock ännu inte uttalat. En fråga man kan fundera över är vad delaktiga i 

fastställandet betyder för mellancheferna i detta specifika pastorat. Innebär detta att 

mellancheferna även får vara med i processen vid framtagandet av församlingsinstruktionen och 

som leder fram till godkännandet av den? I intervjumaterialet finns också en befaran över att inte 

ha inflytande medan en annan mellanchef är konkret och hänvisar till hur det hittills varit. Hos 

mellanchefen Sara har arbetet med ny församlingsinstruktion inte påbörjats. 

 

11.3.	1.2	Gudstjänster	
Beträffande beslut om gudstjänsterna i församlingen upplever samtliga informanter att de har 

inflytande. 

            

”Det bestämmer vi lokalt. I någon sorts dialog med mig som mellanchef för att man kan ju inte 

 bestämma att ha gudstjänster på ett sådant sätt att resurserna inte räcker över hela området” 

 (Simon). 

 

   ”Jag har valt att inte ta upp gudstjänsterna i församlingsrådet. Men jag vet att det finns andra  

   mellanchefer som gör det. Det står egentligen ingenstans om detaljfrågor här. Känns lite som  

   att man får ta för sig lite grann av det som är möjligt att utveckla” (Johannes). 

 

   

 ”Det ligger i verksamhetsledningen och verksamhetsmässigt så har jag ju full delegation” 

 (Eva). 

 

”Det har jag. Och nu ska vi göra en förändring här och även om jag får besluta detta så ska vi ta 

det med församlingsrådet. Allt tyder på att det är positivt” (Sara). 
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Även om mellancheferna har inflytande i beslut om gudstjänsterna så finns här nyanser i 

intervjusvaren i hur man praktiskt arbetar med frågan. Det handlar om hur mycket eller lite som 

förtroendevalda i församlingsrådet är delaktiga i beslut om gudstjänsterna. 

11.3.1.3	Budget	
Ytterligare en angelägen fråga för församlingsverksamheten är ekonomin och arbetet med 

budgeten. Huruvida informanterna har något inflytande inför beslut om budget svarar sju ja, två 

nej och hos en saknas uppgift. Det sistnämnda beror på att mellanchefen inte har någon 

information om budgetarbetet utan hänvisar till signaler. 

 

”Det blir ju så att jag får föreslå budget för vår församling och så ska den bearbetas och så får 

man ramen och så får vi jobba fram den. Jag kan inte tänka mig att det ska gå till på något annat 

sätt. Det är signaler, men man kan inte uttala sig om det innan” (Sara). 

 

Om eller på vilket sätt Sara har inflytande i budgetarbetet inför nästkommande år vet hon inte 

vilket kan vara frustrerande för henne som ansvarar för församlingsverksamheten inom sitt 

område. Rut har en annan erfarenhet och vet vad som gäller, men uttrycker ändå en osäkerhet 

över vilka som ska vara delaktiga i budgetprocessen. Rut har ändå en förhoppning om att få vara 

med. 

 

  ”Församlingarna kommer att äska utifrån den budget vi har. Sedan ligger det formellt under 

  kyrkorådet. Men vi äskar och får nog vara delaktiga i processen sedan” (Rut). 

 

Elisabet är mer säker på budgetprocessen liksom Maria. 

              

”Vi på församlingsnivå…får givetvis….de som har ansvaret för att komma in med budgetförslag  

 kopplat till verksamhetsplaner…..här jobbar vi givetvis på distriktsnivå eftersom det kopplas till  

 verksamhetsplanerna. Direktiven kommer då från pastoratet men jag känner frihet i budgetbiten   

 inom ramen” (Elisabet). 
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 ”Jag är inte med i kyrkorådet här vad gäller budgetarbete, men vi gör ju en budget här som det 

  tas väldigt stor hänsyn till i kyrkorådet sedan” (Maria). 

 

Mellanchefen Eva har inflytande över verksamhetsbudgeten i egenskap av verksamhetsansvarig 

men saknar delegation på personalbudgeten. 

 

”Det är så att jag inte kan fatta beslut om vissa tillsättningar och sånt där. Jag måste förankra 

 det……Det som är, än så länge, lite småtjafsigt sådär det är ju det här med anställningar och  

 längre anställningar” (Eva). 

 

Det är skillnad på att ha ansvar för budgeterade medel och att göra ett budgetförslag, menar 

Johannes som tillsammans med David skulle vilja lägga fram budgetförslag för sina respektive 

församlingar. Johannes och David ser sig inte som delaktiga i budgetprocessen.  

 

”Detta är ramen för detta och så får vi fördela den och det gör vi då efter beslut i 

 församlingsrådet och sedan är det kyrkorådet som tar det riktiga beslutet. Men vi får ju aldrig 

 göra budgetförslaget” (David) 

 

David konstaterar att det riktiga beslutet tas i kyrkorådet. 

 

”Det är en budgetberedning som lägger budgeten. Det står (läs: i delegationen . förf. anm) att jag 

ska ansvara för budgeterade medel” (Johannes). 

 

I det pastorat där Simon tjänstgör finns en motivering till varför församlingsråden och 

mellancheferna inte har budgetansvar. 

”Vi har frikopplat församlingsråden från budgetansvar. Och det är för vi var rädda, annars skulle 

 det bli en massa småpastorat med småkyrkoherdar” (Simon). 

   

Om vi ser de intervjuade mellanchefernas upplevelse av att ha inflytande i budgetprocessen i sin 

helhet framträder de svar som visar att upplevelsen hos mellancheferna inte skiljer sig avsevärt åt 

sinsemellan. Studien visar att det är den subjektiva upplevelsen av inflytande som har fått styra 

huruvida de svarat ja eller nej i intervjumaterialet. 
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Ett tydligt tema som framträder är förhoppningar om antingen större inflytande eller inflytande 

överhuvudtaget i processen med församlingsbudgeten.  

	

11.3.1.4	Personaltillsättningar	
Nästan samtliga mellanchefer säger att de på något sätt har inflytande i processen med 

personaltillsättningar i den egna församlingen. David beskriver att personaltillsättningen 

diskuteras i den för pastoratet övergripande ledningsgruppen.  

 

”Vi diskuterar detta i ledningsgruppen. Det är kyrkoherden som tillsätter tjänsterna. Men vi får 

 vara med och lägga fram vad vi vill ha och vad vi behöver, sedan får vi bevaka det här och då 

 gäller det för oss att försöka få dem att förstå att det här är viktigt för oss” (David). 

 

Om David är aktivt medverkande i någon intervjugrupp eller inte framgår inte av materialet. 

Däremot framkommer att mellanchefen Simon sköter rekryteringen när allt förarbete är klart och 

godkänt för rekrytering. Här finns det även en uttalad strategi för att på sikt minska 

personalstyrkan.  

            

 ”Det sköts centralt. Man måste få ett ok från centralt håll när man rekryterar. Det är med tanke på 

  LAS-företräden, omplaceringar och sånt. Också att vi ska bli något färre medarbetare. Det blir 

  omflyttningar i första hand före nyrekryteringar. Men sedan sköter jag rekryteringen. Intervjuer 

  och sådana saker sköter jag själv. Det enda är att ha en dialog med kyrkoherden när man sätter  

  lön” (Simon). 

 

 Maria beskriver sin roll vid rekryteringen och betonar så församlingens medverkan. 

 

          

 ”Vid personaltillsättningar är församlingen med. Jag som mellanchef är med vid intervjuer och 

  så men sedan vill ju också kyrkoherden och personalansvarig vara med vid de intervjuerna. 

  Kyrkoherden vill vara med och ta beslutet, men lyssnar ändå väldigt mycket på vad   

  församlingen vill” (Maria). 
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Eva som här ovan säger att hon saknar delegation på personalbudgeten beskriver den ordning 

som gäller nu. 

                

”Än så länge ska det till kyrkoherden, även om det sker i samråd. Men det yttersta beslutet ligger 

 ju i den delegation som kyrkoherden har fått” (Eva).   

 

Mellanchefen Rut har under våren varit med om att tillsätta en tjänst och har således en praktisk 

erfarenhet av ett tillsättningsärende i det nya pastoratet. 

 

 ”Jo, vi har hunnit tillsätta en tjänst här under våren. Sökprofil, intervju, val av sökande och beslut 

  om vem vi vill tillsätta, den processen har vi fått ta hand om själva i församlingen. Kyrkoherden 

  har inte varit med. Delegationen ligger hos oss lokalt” (Rut). 

 

I studien framkommer att kyrkoherden har en viktig funktion vid personaltillsättningar. I samtliga 

intervjusvar nämns kyrkoherden på något sätt, men utifrån olika perspektiv. Nyanserna varierar 

såsom än så länge ska det till kyrkoherden eller kyrkoherden har inte varit med eller det enda är 

att ha en dialog med kyrkoherden. Här beskrivs den roll som kyrkoherden har vid 

personaltillsättningar som frånvarande, närvarande eller kommunikativ.               

 

11.3.1.5	Församlingskollekt	
Vårt intervjumaterial visar att församlingskollekterna beslutas i församlingsråd enligt regelverket 

i kyrkoordningen 2014. Genomgående visar materialet att de intervjuade mellancheferna agerar 

aktivt inför beslutet. 

 

”Jag ser till att ärenden om församlingskollekten beslutas i församlingsrådet” (Adam). 

 

  ”Jag föreslår församlingskollekter i församlingsrådet och jag har aldrig varit med om att de   

    har gått emot” (Eva). 

 

    ”Jag ger förslag och församlingsrådet beslutar om församlingskollekterna” (David). 
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          ”Det är församlingsrådet som beslutar om kollekten och det är ju ett sådant ärende som jag 

           förbereder då och det gjorde jag som kyrkoherde också, så det är ingen skillnad” (Sara). 

 

            ”Vi har tagit egna beslut om kollekten i församlingsrådet” (Rut). 

 

Studien visar att de intervjuade mellancheferna har ett stort inflytande över församlings-

kollekternas ändamål eftersom de både förbereder och föreslår beslut i ärendet i 

församlingsråden. 

	

11.3.1.6	Praxis‐	och	policyfrågor	
Medan beslutsärenden om församlingskollekter kan karaktäriseras som lokalt förankrade så är 

praxis- och policy frågor mer av övergripande karaktär. Studien visar att fler än hälften av 

informanterna inte upplever att de har inflytande inför beslut i praxis- och policyfrågor. Här finns 

exempel på att praxis- och policydokumenten inte förändrats i den nya organisationen utan är 

övertagna från tidigare organisation. 

  

”Det är lite det som fanns förut när det fanns samfällighet. Det har man bara skrivit över, 

 samfällighet till pastorat. Man har bara ändrat namnet där. Vi har inte haft möjlighet att påverka 

 det nya, men det är ingen som har klagat över det” (Sara). 

 

 ”Just nu har vi de flesta policydokument och planer och de var sedan tidigare” (Adam). 

            

  ”Personalpolicy, jämställdhetspolicy…det har vi tidigare haft gemensamt i samfälligheten. Det 

   är ingen större skillnad. Det ska vi fortsätta att jobba tillsammans med. De överförs bara till 

   den nya organisationen” (Eva). 

 

När praxis- och policydokument från tidigare organisationer endast överförts till de nya 

organisationerna, kanske bara genom en rubrikändring, finns det all anledning att ifrågasätta 

deras relevans. Ett nytt sammanhang kräver rimligen att dessa dokument nyskapas för att kunna 

ta hänsyn till den nya organisationen i vilken en särskild policy eller praxis ska gälla. Eva 

uttrycker att de kommer att fortsätta att jobba med dessa dokument och möjligen är det en 
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revidering av dessa som avses. Intervjumaterialet visar att ett pastorat, genom ledningsgruppen, 

aktivt arbetar med dessa dokument med anledning av att en ny organisation trätt i kraft. I detta 

pastorat har mellancheferna, genom ledningsgruppen, inflytande över praxis- och policyfrågor. 

 

”Man har inflytande, genom ledningsgruppen, så att man får titta på det och komma med 

synpunkter, men i och med att det är en ny organisation så sker ju väldigt mycket saker snabbt  

också, men man har inflytande. Det finns någon slags remiss……att få tycka, ja” (Simon). 

 

Fler mellanchefer uttrycker att de, genom ledningsgruppen, har ett inflytande i dessa 

övergripande frågor. 

 

”Där blir det ledningsgruppen som behandlar de frågorna och så kyrkorådet. I ledningsgruppen 

ingår kyrkogårdschefen, fastighetschefen, de prästerliga mellancheferna tillsammans med 

kyrkoherden” (David).  

 

”Det är kyrkoherden och kanslichefen som är dom drivande och som ytterst står ansvariga, men 

det sker ändå i samarbete med oss och så vidare att vi blir tillfrågade och informerade” (Maria).  

 

Men det finns också en otydlighet och vilsenhet, i intervjumaterialet, angående de här frågorna 

när Johannes beskriver sin erfarenhet. 

       

 ”Min erfarenhet hittills är att varje gång det kommer en diskussion om de här sakerna, som 

 väckts i ledningsgruppen,…..det finns en otydlighet eller snarare man är fastlåst i gamla  

 samfällighetsmönster” (Johannes).  

 

Studien visar att det finns belägg för att det hos informanterna finns skilda upplevelser huruvida 

de som mellanchefer har inflytande eller ej i praxis- och policyfrågor inom pastoratet.   
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11.3.1.7	Upplåtelse	av	kyrka	
Merparten av informanterna upplever att de har inflytande beträffande att upplåta kyrka i sin 

församling. I kyrkoordning 2014 finns reglerat vad som gäller vid upplåtelse. 

                   

 ”En kyrka får upplåtas för andra ändamål än de som avses i 1 eller 2§ bara om det kan antas att 

  kyrkorummet och dess inventarier kommer att behandlas med pietet och aktsamhet. Den får inte 

  upplåtas för något ändamål som kränker kyrkorummets helgd. En upplåtelse får inte heller ske 

  på så sätt att den hindrar församlingens gudstjänstliv eller verksamhet i övrigt. Upplåtelse av 

  kyrka för kyrkliga handlingar i andra fall än de som avses i 2§ får vägras bara om upplåtelsen 

  skulle strida mot bestämmelserna i första stycket” (KO kap 41 3§). 

 

I kyrkoordningens 41 kapitel 1 och 2§ uttrycks att biskop respektive församlingspräster har rätt 

att använda en kyrka. I KO kapitel 41 7§ finns reglerat att när kyrkoherden utsett en annan präst 

att vara ledamot i församlingsrådet ska det som gäller för kyrkoherden gälla den prästen. Det 

betyder att mellanchefen ska ges tillfälle att yttra sig angående frågor om upplåtelse av kyrka 

samt att mellanchefen på delegation har rätt att besluta i ärenden om upplåtelse av kyrka.                   

 

Vid genomförandet av intervjuerna kunde jag få uppfattningen att frågan om upplåtelse av kyrka 

var av känslig karaktär. I studien framträder två av informanterna som reflekterar över vad som 

händer om man inte upplåter kyrkan. 

 

”Det enda är väl att om jag säger nej, så måste jag höra med kyrkoherden. Jag måste alltid gå till  

  kyrkoherden då och få hans bedömning” (David). 

 

  ”Alltså, jag kan inte svara på om jag får upplåta kyrkan. Jag kommer att göra beslut…..även om 

   jag inte får göra det. Men, men det är väl kyrkoherden som ska göra det så att problemet är väl 

   om jag säger nej och man går förbi mig till nästa nivå…..Men så länge jag inte säger nej så blir 

   ju alla glada och då ska det inte vara några problem” (Sara). 

 

Man kan fråga sig om känsligheten i denna fråga handlar om att man kanske säger nej till att 

upplåta kyrkan. Det kan då handla om olika tolkningar av regelverket men också om olika praxis 
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sedan tidigare vilket mycket väl kan vara fallet då nu flera pastorat lagts samman till ett och 

därför tidigare kan ha haft olika policys i denna fråga. Detta är en anledning till hur viktigt det är 

att revidera ovan nämnda praxis- och policydokument för deras giltighet i den nya 

organisationen. Här framträder Saras kyrkoherdeidentitet och blir väldigt tydlig i denna 

frågeställning. Detta ger oss också anledning att fundera över om inte detta är en övergripande 

frågeställning för kyrkoherdarna eftersom det kan vara lämpligt att ha en gemensam syn på frågor 

om upplåtelse i hela pastoratet.   

 

Även Rut antyder att det kan finnas en känslighet i frågan om upplåtelse. Hon menar att det kan 

uppstå tveksamma situationer. 

 

”Det ligger på delegation från kyrkorådet till kyrkoherden till mig. Beslutet hamnar ändå hos 

mig. Jag bestämmer och upplåter kyrkor i församlingen. Det är väl om jag hamnar i en tveksam 

situation som jag förväntas rådgöra. Annars har jag delegationen där” (Rut).  

 

Svårigheten med att som enskild mellanchef ta ett beslut om upplåtelse av kyrka finner vi också i 

intervjumaterialet. Vi kan se att svårigheten här handlar om känslighet. Det är fler än en som tar 

beslutet om det är så att man avslår en ansökan om upplåtelse.      

 

 ”Jag har haft fullständig delegation på det tidigare som kyrkoherde…..här har man ju lagt det på 

  råden istället och det tycker jag är rimligt….så behöver man inte ha den diskussionen här” 

 (Johannes). 

 

Johannes antyder att det också inom församlingen kan finnas olika tolkningar av regelverket och 

synpunkter på frågan om upplåtelse av kyrka. När församlingsrådet tar beslutet så är det rådets 

beslut som gäller. I församlingsrådet har mellanchefen möjlighet att ha inflytande i ärendet. 

Studien visar också att mellanchefen ensam, på delegation från kyrkoherden, har rätt att upplåta 

kyrka. Elisabet tillägger att det även gäller andra församlings lokaler. 

 

 ”Upplåtelse av kyrka givetvis och även andra församlingslokaler” (Elisabet). 
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När det handlar om upplåtelse av kyrka upplever informanterna sig ha inflytande över beslutet. 

Antingen fattar de beslut på delegation från kyrkoherden eller fattas beslutet gemensamt i 

församlingsrådet. Utifrån ovanstående att frågan om upplåtelse är av känslig karaktär eftersom 

det kan uppfattas negativt att säga nej till upplåtelsen. Enligt KO, som jämställer mellanchefen 

med kyrkoherden om mellanchefen i kyrkoherdens ställe utsetts till ledamot i församlingsrådet, 

behöver den mellanchef som har delegation på upplåtelse av kyrka inte rådfråga kyrkoherden 

inför beslut om upplåtelse. 

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att det finns olikheter i hur informanterna upplever sig 

ha inflytande i skilda församlingsrelaterade områden. Studien visar att kyrkoherden har en stor 

betydelse för om mellanchefen har ett inflytande eller inte. Att ha inflytande innebär makt. Den 

som har makten att utföra något kan göra det medan den som inte har inflytande är maktlös. Om 

mellanchefen har makt eller är maktlös är beroende av kyrkoherdens agerande och vad 

kyrkoherden som högsta chef i organisationen tillåter. 

 

11.3.2	Begränsningar	
Vid en genomgång av intervjumaterialet återfinns hos flertalet av informanterna, en upplevelse av 

begränsningar och därmed maktlöshet. 

 

”Efter att ha varit kyrkoherde får man plötsligt en chef över sig som begränsar beslutsfattandet, 

 det är min subjektiva upplevelse” (Andreas). 

 

 ”Jag är väldigt låst som mellanchef. Jag tycker att det känns lite märkligt” (Johannes). 

 

Eva menar att kyrkoherden har en viktig roll i att agera på ett sådant sätt att mellancheferna inte 

begränsas. 

 

” …..en förmåga hos kyrkoherden, som har den övergripande rollen, att låta mellancheferna vara  

mellanchefer. Så inte kyrkoherden går in och gör ett mellanchefsjobb. Det handlar om att               

kyrkoherden ska kunna släppa” (Eva). 
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Om kyrkoherden går in och gör mellanchefens arbetsuppgifter begränsas naturligtvis 

mellanchefen i sin yrkesutövning. Det kan handla om att kyrkoherden inte har tilltro till att 

arbetsuppgifterna blir utförda på ett riktigt sätt eller utförda överhuvudtaget. Men det kan också, 

hos kyrkoherden, finnas ett behov av att kontrollera. Mellanchefen begränsas då på ett praktiskt 

plan. Men upplevelsen av att vara begränsad påverkar mellanchefen även på ett emotionellt plan. 

 

 ”Man är ganska marginaliserad” (Johannes). 

 

 ”Innan det här trädde i kraft kände jag en bitterhet över att få avsluta min kyrkoherdetjänst och 

 bli degraderad utan att ha gjort något” (David). 

 

  ”Jag tänker såhär att när man varit kyrkoherde i många år…..upplever jag ju det frustrerande” 

   (Andreas). 

 

Eva har en strategi för hur hon agerar utifrån sitt mellanchefskap. 

 

”Nu känner jag att jag bryr mig inte, jag jobbar på. Inte så att jag är likgiltig, jag tar för mig”   

(Eva). 

 

Simon har tidigare varit i en mellanchefssituation och reflekterar över sitt nuvarande chefskap. 

 

”Men jag känner ändå att man har rätt så mycket mandat, risken är ju att man blir väldigt 

  tillbakadragen i den här rollen” (Simon).                    

 

 Johannes ger oss bilden av att vara begränsad. 

 

”Här får man sitta still i båten” (Johannes). 

 

David är konkret och menar att han i vissa frågor är begränsad. 

 

”Jag måste alltid gå till kyrkoherden och få hans bedömning” (David). 
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I studien framkommer att det finns en upplevelse av begränsningar hos de flesta av de intervjuade 

mellancheferna. Samtidigt som det finns erfarenheter av att kunna påverka. Det handlar då främst 

om att kunna påverka inom den egna församlingen.  

 

”Vi jobbar med att hitta sätt att tänka och utveckla saker gemensamt och varje mellanchef får 

 utvecklas i sin församling då” (Adam). 

 

Gemensamt för de motsatta upplevelserna, att ha makt och att vara maktlös, är dock att det är 

kyrkoherdens agerande som är avgörande för mellanchefernas upplevelser. Viktigt att notera är 

att mellancheferna upplever degradering, marginalisering, begränsningar och inskränkningar 

även på ett emotionellt plan. Vi kan anta, utifrån intervjumaterialet, att hos mellancheferna finns 

resurser och kompetens som inte tas tillvara inom organisationen och att de därför upplever 

marginalisering och degradering.  

 

11.3.3	Ansvar	
Ytterligare ett tema som framträder i intervjusvaren är ansvar. Samtliga informanter uttrycker sitt 

ansvarstagande. 

 

”I rollen som mellanchef är det nog viktigt att våga ta det ansvar och den förväntan som finns på 

 rollen. Att ta den platsen för det känns som att kyrkan behöver det på något sätt och inte avvaktar 

 och se vad som händer” (Rut). 

 

Rut menar att det är viktigt att ta ansvar för den förväntan som finns på rollen men vad den 

förväntan innebär framgår inte. Inte heller vems förväntan det handlar om. Det kan vara 

kyrkoherdens förväntan eftersom kyrkoherden kan delegera ansvar för olika områden och 

arbetsuppgifter. Det kan även vara församlingsbors förväntan på den lokala prästen eller 

arbetslagets förväntan på arbetsledaren. Vad det finns för förväntan på mellanchefen i pastorat 

och församling är den stora frågan.  

 

”Vi har ett övergripande ansvar på något sätt, men jag tycker inte det är en glasklar relation till  

 ledningsansvaret” (Johannes). 
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Johannes menar att det finns ett övergripande ansvar i rollen. Elisabet gör samma reflektion. 

 

”Det är svårt att vara mellanchef utan att känna helhetsansvaret” (Elisabet). 

 

Eva upplever helhetsansvaret men kan inte ta det fullt ut eftersom hon saknar delegation på 

personalbudgeten. Eva har fullständig delegation beträffande verksamhetsansvar. 

 

”Man har ett verksamhetsansvar för församlingen” (Eva).  

 

Maria betonar att hon inte ensam är ansvarig.  

               

 ”Det är inte jag som är ytterst ansvarig, jag tycker att det känns bra” (Maria). 

 

Adam reflekterar över den nya organisationen där delegationer ges personligen till mellanchefen. 

Adam menar att han som mellanchef idag har mer personligt ansvar utifrån delegationen han fått, 

än vad han tidigare hade som kyrkoherde.  

 

”Det är den uppgiften och det ansvaret man har som mellanchef. Ett ansvar knutet till personen 

genom delegationen” (Adam). 

 

Även Simon menar sig ha större ansvar nu än vad han hade som kyrkoherde. 

 

”Jag har större ansvar, men man måste inse att man har en ytterst ansvarig kyrkoherde” (Simon). 

 

David tar ansvar för församlingsborna i det förändringsarbete som det är att omorganisera. 

 

”Min uppgift är att försöka göra den här omorganisationen så smärtfri som möjligt för 

församlingsborna”(David). 

 

I studien framkommer att hos informanterna finns ett stort ansvarstagande i hur de ser på sin roll 

och sina arbetsuppgifter i församling och pastorat. Här finns också exempel på mellanchefen som 

är beredd att ta mer formellt ansvar utifrån sin roll om bara befogenheten fanns. Nu upplever 
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mellanchefen ett helhetsansvar men har inga möjligheter att ta det. En lyhörd kyrkoherde kan häri 

finna ytterligare resurser för församlingen och skapa möjligheter för mellanchefen att kunna ta 

formellt ansvar genom delegation. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att mellanchefens inflytande, begränsningar och ansvar i sin 

yrkesroll är beroende av de befogenheter mellanchefen fått sig tilldelad av sin chef kyrkoherden. 

 

11.4	Stolthet	
En frågeställning som framträder vid intervjuerna med informanterna är om mellancheferna i 

stora pastorat i Svenska kyrkan upplever stolthet i att vara just mellanchefer. I följande avsnitt 

kommer informanternas upplevelse av stolthet i yrkesrollen att presenteras i relation till teman 

som förväntan och tillbakadragenhet. Dessa underteman kommer att relateras till temat stolthet. 

Därefter görs en sammanfattning av det redovisade materialet.   

11.4.1	Förväntan	
Ett undertema till temat stolthet återfinns i begreppet förväntan och studien visar att om 

mellanchefen upplever att det finns en förväntan på hans/hennes resurser och förmåga genererar 

det stolthet.  

”Det är spännande, ansvarsfyllt och stundtals krävande” (Rut). 

 

 ”Det är en mer kvalificerad uppgift att ha den här befattningen 

  än att ha den kyrkoherdetjänst jag hade innan” (Simon). 

 

Gemensamt för dessa mellanchefer, Rut och Simon, är att de upplever att det finns förväntningar 

på dem. Rut menar att det kan vara en krävande uppgift att vara mellanchef och Simon upplever 

uppgiften som kvalificerad. Simon upplever sin nuvarande mellanchefstjänst mot tidigare 

kyrkoherdetjänst som mer kvalificerad i en ny organisation där förändringsarbete och nytänkande 

pågår. Förväntningarna på mellanchefen kan vara förväntningar från kyrkoherde och 

förtroendevald ledning, men också från underställd personal och församlingsbor. 
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11.4.2	Tillbakadragenhet	
Mellanchefen påverkas av om förväntningarna upplevs som höga eller låga. Höga förväntningar 

gör att mellanchefen kan uppleva rollen som krävande och kvalificerad. Låga förväntningar kan 

upplevas nedsättande och mellanchefen blir tillbakadragen i sin roll. Studien visar att det finns en 

tillbakadragenhet och en avsaknad av stolthet hos flertalet av de intervjuade mellancheferna. 

”Jag känner mig faktiskt degraderad” (Johannes). 

 ”Kanske en kyrkoherde kan se vad man förlorar i den nya organisationen därför att vi har en 

  uppgivenhet över vår egen insats” (Andreas). 

 

Andreas menar att det är kyrkoherden som har möjlighet och makt att förändra mellanchefens 

tillbakadragande situation. Även David hänvisar till kyrkoherden, men då handlar det om 

beslutsfattande. Ett beslut som David egentligen skulle kunna fatta men nu har han ingen 

möjlighet och makt att göra detta. David blir tillbakadragen i sin yrkesroll. 

 

”Jag har medarbetare som kommer och frågar mig om dom får göra så….. och då får jag säga: Ja 

 för mig får ni göra så, men du får prata med kyrkoherden om det” (David). 

 

Inte heller Sara finner någon stolthet i yrkesrollen som mellanchef utan blir tillbakadragen. 

Istället fortsätter hon arbeta som tidigare, då hon var kyrkoherde. 

 

”Jag har inte läst delegationen så noga, men det ser väl bra ut….”(Sara). 

                 

 ”När det gäller arbetsledningen och det pastorala arbetet så fortsätter ju jag som jag har gjort 

  förut” (Sara). 

 

Temat stolthet tangerar ämnet identitet där studien visar att mellanchefen i stort bär på en 

kyrkoherdeidentitet. Det perspektivet framträder även här. Att uppleva stolthet som mellanchef är 

en omöjlighet för mellanchefen med kyrkoherdeidentitet. Studien visar också att den som har 

möjlighet att påverka så mellanchefen kan uppleva stolthet i yrkesrollen är kyrkoherden. 

Kyrkoherden är också den som kan delegera kvalificerade arbetsuppgifter till mellanchefen så att 
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han/hon upplever positiv förväntan. Kyrkoherden har således en nyckelroll beträffande 

mellanchefens upplevelse att känna stolthet i sin uppgift. 

 

11.5	Ledarskapsutbildning	
Utifrån rollen som mellanchef är ledarskapet av central betydelse. I egenskap av mellanchef finns 

både överordnad ledning och underställd personal att ta hänsyn till, i båda fallen är mellanchefens 

agerande i sitt ledarskap av betydelse. Värt att notera är att för tillträde till de prästerliga 

mellanchefstjänsterna i Svenska kyrkan krävs ingen särskild behörighet med krav på 

ledarskapsutbildning. Detta till skillnad från behörigheten till kyrkoherdetjänst där 

ledarskapsutbildning är ett krav (SVKB 2008:3). Ofta jämförs ledarskapet inom Svenska kyrkan 

med ledarskap i andra organisationer varför frågan om mellanchefernas erfarenhet av ledarskap i 

andra organisationer hör hemma här. I det följande avsnittet kommer informanternas 

ledarskapsutbildning och erfarenheter av ledarskap i andra organisationer att presenteras varefter 

en sammanfattning görs. 

11.5.1	Mellanchefens	ledarskapsutbildning		
I föreliggande intervjumaterial finns stora skillnader beträffande ledarskapsutbildning hos de 

intervjuade mellancheferna. Mellanchefen Eva har en lång erfarenhet av ledarskap och har varit 

ledare för ledare genom mentorskap. Adam och David har båda genomfört arbetsgivar-

organisationens ledarskapskurs på 30hp. Mellanchefen Elisabet har läst ledarskap på masternivå 

vid universitetet. Sara hänvisar till en UGL- utbildning liksom också Rut gör. 

”Jag har gått UGL-utbildning och läst millimeter om ledarskap” (Sara). 

 ”Jag har förberedande kyrkoherdeutbildning och UGL-utbildning” (Rut). 

UGL är en förkortning av utveckling av grupp och ledare.  

Fler utbildningar som nämns är de förberedande kyrkoherdeutbildningarna. Rut hänvisar i det 

ovanstående till dessa, men också Elisabet och Maria har genomgått förberedande 

kyrkoherdeutbildning. 

”Förberedande kyrkoherdekursen på 90-talet…..”(Elisabet) 

  ”Den förberedande kyrkoherdeutbildningen som fanns då” (Maria) 
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Vad som är intressant är att de kyrkoherdeutbildningar som de intervjuade mellancheferna deltog 

i genomfördes för omkring tjugo år sedan. Elisabet talar om 90-talet. Förutom att det är många år 

sedan så har Svenska kyrkan förändrats sedan dess, inte minst genom relationsförändringen 

mellan kyrka och stat år 2000. Sedan dess har också arbetsmiljöfrågor uppmärksammats inom 

kyrkan vilket ställer särskilda krav på ledarrollen. Ledarskapsutbildning har också blivit 

behörighetsgrundande för kyrkoherdetjänst inom Svenska kyrkan, men däremot inte för 

arbetsledande mellanchefstjänster.  

 ”….sen behövdes det inte mer eftersom jag varit kyrkoherde i över fem år” (Elisabet). 

 

11.5.2	Annan	ledarskapserfarenhet	
Studien visar att mellancheferna väljer utbildningsalternativ som utformats av andra 

organisationer exempelvis försvaret. Däremot framkommer att flertalet av informanterna inte har 

någon erfarenhet av ledarskap från andra organisationer än Svenska kyrkan. 

”Inte erfarenhet så att jag varit chef i någon annan organisation” (Johannes). 

”Jag är en kyrklig produkt” (Rut). 

”Inte mer än vad jag hört eller läst mig till” (Sara). 

”Inte så där konkret” (Adam). 

Flera av informanterna hänvisar till styrelseuppdrag av olika slag inom andra organisationer. 

Endast Eva och David, inifrån andra organisationer, har erfarenhet av annat ledarskap. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att den prästerliga mellanchefen inom Svenska kyrkan 

generellt sett inte har någon ledarskapsutbildning även om det finns undantag. En anledning kan 

vara att behörighetsgivande ledarskapsexamen inte krävs för tjänsten. Då samtliga intervjuade 

mellanchefer tidigare varit kyrkoherdar framträder tidigare kyrkoherdeutbildningar som 

tongivande ledarskapsutbildningar i intervjumaterialet. Beträffande erfarenhet från ledarskap i 

andra organisationer än Svenska kyrkan visar studien att mellancheferna som regel inte har sådan 

ledarskapserfarenhet. 
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11.6	Kollegium	
I föreliggande intervjumaterial återfinns frågeställningen om mellanchefen ingår i något särskilt 

kollegium eller någon yrkessammanslutning endast för mellanchefer. I följande avsnitt 

presenteras informanternas svar i relation till temat särskilt kollegium. Därefter görs en 

sammanfattning som visar om mellancheferna tillhör en grupp yrkesverksamma med deltagande i 

någon yrkessammanslutning eller inte. 

11.6.1	Särskilt	kollegium	
Inte någon av informanterna hänvisar till att de ingår i något kollegium eller någon 

yrkessammanslutning för enbart befattningshavare av mellanchefstjänster. 

”Kyrkoherden är alltid med och leder det här kollegiet för att ha kontakten utåt mot 

församlingen” (Maria). 

 

”Vi har ett kollegium varannan vecka men kyrkoherden är med så vi är inte ensamma” (Sara). 

 

Däremot nämns kyrkoherden hos samtliga informanter och det förefaller vara traditionella 

verksamhetskollegier som informanterna relaterar till beträffande kollegium. 

 

  ”Jag har efterlyst en grupp bestående av mellancheferna” (Andreas). 

 

 Andreas efterlyser ett särskilt kollegium för mellancheferna och även det kan tolkas som ett 

verksamhetskollegium liksom när Johannes uttrycker ett behov av samråd. 

 

   ”Det är klart att det skulle behövas att man har lite samråd runt hur man ser på det 

    hela…”(Johannes). 

 

David har förhoppningar om att få träffa mellancheferna i ett särskilt kollegium. 

 

”Det har nog inte kommit igång än, men vi har pratat om att prosten ska kalla oss” (David). 

 

Fortfarande kan den tolkningen göras att informanterna talar om verksamhetskollegium. En 

intressant infallsvinkel är att hos David har det talats om att prosten ska kalla mellancheferna. 
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Här kan jämförelse göras med kyrkoherdarna vilka kontraktsprosten kallar samman på biskopens 

uppdrag. Här finns en återkoppling till temat identitet där det framkommer att flertalet 

mellanchefer har en kyrkoherdeidentitet. Värt att notera är även avståndstagandet från uppgiften 

som mellanchef när Elisabet uttrycker att hon inte riktigt känner sig som mellanchef. 

 

”….ett delat ledarskap helt enkelt. Ett delat ledarskap på kyrkoherdenivå… 

 Självklart är kyrkoherden kyrkoherde men det är svårt att vara mellanchef utan att känna 

 helhetsansvaret” (Elisabet). 

 

Studien visar att mellancheferna inte upplever stolthet och tillhörighet till sin yrkesgrupp vilket är 

ett av flera klassiska kännetecken på om mellanchefen uppfyller kriterierna på att vara en egen 

yrkesprofession. Vad materialet visar är ändå ett behov av att känna tillhörighet till en gemensam 

grupp, ett särskilt kollegium. 

 

”Jag skulle önska att både stiften och kyrkan skulle arbeta med att stärka vår roll och att då 

  ligger i det också att titeln mellanchef borde ju…..den finns ju inte på riktigt, men borde finnas 

  på riktigt för att kunna behörighetsprövas på rätt sätt” (Adam). 

 

  ”Vi är ju inte kyrkoherdar och vi är ju inte heller…..församlingspräster eller komministrar i den 

    bemärkelsen. Vi är ju ett mellanting här” (Rut).  

 

I studien framkommer en viss vilsenhet i det större sammanhang som organisationen Svenska 

kyrkan är. 

 

Studien visar att de prästerliga mellancheferna inte ingår i något särskilt kollegium eller någon 

särskild yrkestillhörighet enbart för mellanchefer inom Svenska kyrkan. 

                        

11.7	Bilder	av	högsta	chefen	
Samtliga informanter berörde temat kyrkoherden i egenskap av högsta chef i pastoratet. I studien 

framkommer att bilden av den högsta chefen är mångfasetterad och vi kan anta att 

mellanchefernas erfarenheter av kyrkoherden som högsta chef och det faktum att de själva 

tidigare varit kyrkoherdar, är av betydelse för deras bilder av högsta chefen. Tydliga underteman 
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som framträder till temat bilder av högsta chefen återfinns i begreppen förståelse, förtroende och 

stöd. Dessa underteman kommer i det följande att relateras till huvudtemat bilder av högsta 

chefen. Därefter görs en sammanfattning som relateras till de intervjuade mellanchefernas bilder 

av den högsta chefen. I det följande kommer benämningen högsta chef att användas för 

befattningen kyrkoherde därför att det är kyrkoherdens chefskap som är i fokus. 

11.7.1	Förståelse	
Bilden av om högsta chefen har förståelse för mellanchefens roll och position i organisationen 

varierar bland informanterna. Johannes menar att högsta chefen behöver ha en förståelse för att 

mellancheferna har behov av att bli bemyndigade av högsta chefen genom att de får utveckla sig 

själva och andra. Om mellanchefen blir bemyndigad upplever han/hon också förtroende från 

högsta chefen.   

”Man ska bemyndiga människor genom att de får utveckla sig själva eller utveckla 

 andra” (Johannes).    

                

Sara talar om vikten av att få ha egna visioner och att högsta chefen måste ha förståelse för detta. 

”Det är ju viktigt att känna att den här visionen har jag möjlighet att jobba med och förverkliga 

 utan att någon kyrkoherde kommer och lägger sig i och vill ändra på” (Sara). 

 

Studien visar att mellanchefen förväntar sig förståelse av högsta chefen som är den som har 

möjlighet och makt att fatta beslut som kan underlätta arbetet och som kan frigöra resurser. Men 

för att högsta chefen ska kunna göra detta krävs att högsta chefen har en förståelse för, dels 

behovet men också för att mellanchefen själv inte har denna möjlighet till verkställighet utifrån 

sin roll och position i organisationen.     

 

 ”Högsta chefens tjänst är en viktig tjänst som kan ge möjligheter och skapa möjligheter” 

  (Maria). 

 

                    

”Så länge relationen funkar mellan högsta chefen och mellancheferna är det en väldigt stark 

 ledningsgrupp……. Risken är ju att man blir väldigt tillbakadragen i den här rollen. Här har den 

 högsta chefen en väldigt viktig roll, att högsta chefen förstår….”.(Simon). 
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Förståelse förutsätter dialog, kommunikation och goda relationer mellan högsta chef och 

mellanchef, men det finns skäl att anta att även prestige eller avsaknad av prestige påverkar om 

mellanchefen upplever sig vara förstådd av högsta chefen eller inte. 

 

11.7.2	Förtroende	
Bilden av högsta chefen, så som den framträder i intervjumaterialet, är att det är nödvändigt för 

mellanchefen att ha fått förtroende av högsta chefen för att verksamheten ska kunna fungera på 

ett bra sätt och för att mellanchefen ska känna sig nöjd med sin roll och sina uppgifter.  

 

 ”Vi jobbar med att hitta sätt att tänka och utveckla saker gemensamt. Varje 

   mellanchef får utvecklas i sina församlingar” (Adam). 

 

 ”Jag vill forma framtiden, både den kyrka vi har idag och i morgon och det är nu 

   vi börjar……. Att ta förtroendet och axla ansvaret” (Rut). 

 

Intervjumaterialet visar att för mellancheferna är delegationerna från högsta chefen av största 

vikt. Det är i delegationerna som förtroendet i praktiken visar sig konkret. Det är i delegationerna 

som olika arbetsområden specificeras, vilka mellanchefen har förtroende att utföra eller inte.  

”Det är bara det att vissa beslut som jag kunde ta förut, som var enkla beslut. Dom 

 kan jag inte ta längre så då måste jag fråga min kyrkoherde” (Sara). 

 

 ”För mellanchefen är det viktigt med tydliga delegationer och långtgående 

 delegationer……och låta mellancheferna vara mellanchefer” (Eva).   

 

 ”Det är viktigt att man, som vi, har klara delegationer…men också att ha dialog 

  och att man får tillgång till övriga chefer i pastorat och förvaltning” (Elisabet). 

 

   ”Man är ganska begränsad. Lite skaver kostymen” (Johannes).  

 

När mellancheferna upplever att de har förtroende av högsta chefen handlar det om att de har ett 

handlingsutrymme för att kunna utföra sin tjänst på ett sätt där de kan känna sig nöjda. Det 
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handlar även om att de vill bli sedda som just chefer i den mellanställningsbefattning som de har. 

Bilden av högsta chefen varierar beträffande om mellancheferna upplever förtroende eller inte. 

 

11.7.3	Stöd	
Studien visar att mellanchefen förväntar sig stöd från sin högsta chef i sin yrkesutövning 

samtidigt som ledarrollen är en ensam position i organisationen. 

 

”Det är också skönt att man inte står ensam” (Maria). 

 

 ”Man är ju fortfarande i en ensam ledarroll” (Rut). 

 

Tankar om givna eller icke givna delegationer återkommer i intervjuerna med mellancheferna 

och Elisabet menar att dessa är ett stort stöd i arbetet. 

 

”Klara delegeringar. Det är ju ett stort stöd i den här helheten” (Elisabet).  

 

Beroende på den högsta chefens stöd eller avsaknad av stöd är det möjligt eller omöjligt för 

mellanchefen att ha och genomföra egna visioner i verksamheten. 

 

         

”Det är möjligt att ha egna visioner. Jag tror det beror mycket på högste chefen vad högste chefen 

stöttar och bejakar” (Andreas). 

 

Maria beskriver sin roll utifrån den genomförda strukturförändringen. 

 

  ”Det mesta har blivit positivt och jag känner stöd. Man är ett större kollegium med andra 

 mellanchefer och jag känner stöd från den högste chefen” (Maria). 

 

I studien framkommer att mellanchefen ser vikten av stöd hos den högsta chefen i sin roll och 

verksamhetsutövning. Värt att notera är att fler kvinnor än män uttrycker vikten av stöd från 
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högsta chefen utifrån intervjumaterialet samtidigt som någon frågeställning om högsta chefens 

stöd till mellanchefen inte funnits med bland frågeställningarna i intervjun.   

I den bild som mellancheferna har om högsta chefen framträder underteman som förståelse, 

förtroende och stöd är centrala begrepp. Mellanchefernas förväntningar på högsta chefen 

formuleras i dessa teman som genererar det handlingsutrymme som mellancheferna generellt 

söker. Studien visar också att den högsta chefen har den nyckelposition som krävs för att 

mellanchefens handlingsutrymme ska vara disponibelt.                     

 

11.8	Spänningsfält	
Samtliga informanter berör temat spänningsfält i föreliggande intervjumaterial. Temat 

spänningsfält syftar på den position i organisationen som mellanchefen befinner sig i, mellan 

överordnad chef och styrelse och underordnad personal och verksamhet. I föreliggande 

intervjumaterial framkommer temat spänningsfält med tydliga underteman som organisationens 

struktur och individuella attityder. I det följande kommer de intervjuade mellanchefernas 

upplevelser av organisationens struktur och individuella attityder att presenteras och relateras till 

det spänningsfält i vilket informanterna befinner sig i. Därefter följer en kort sammanfattning. 

	

	

11.8.1	Organisationens	struktur	
Flera av informanterna beskriver organisationens struktur som ett spänningsfält i vilket de har att 

verka i. 

”……det märks att man har en nivå till, att man är lite mellanchef då, inte att det är några 

problem men att man får ha delvis annorlunda förhållningssätt….det är viktigt att kyrkoherden 

har förståelse för mellanchefsrollen, så att den inte hamnar i kläm” (Simon). 

 

Simon menar att det finns en risk för mellanchefen att hamna i kläm genom att befinna sig i 

denna mellanposition. Det krävs därför att mellanchefen utvecklar ett särskilt förhållningssätt i 

relation till kontexten. Mellanchefen lever i ett spänningsfält mellan å ena sidan den överordnade 

kyrkoherden och kyrkorådet som fattar beslut å andra sidan den lokala församlingen där 

församlingsrådets beslutanderätt inte är av övergripande karaktär utan kraftigt begränsat. 
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 ”Jag måste både kunna arbeta för att hantera den lokala församlingen. Samtidigt måste jag kunna 

 tänka in  att det finns en helhet och att vi är en del av ett större sammanhang. Jag tänker då att 

 när jag  ser mig själv så är jag någon som måste stå på två ben, det ena i det lokala men också 

 hela tiden vara  öppen för det som är det stora” (Adam). 

 

Mellanchefen David beskriver hur han befinner sig i ett spänningsfält mellan kyrkoherde och 

underställd personal genom exemplet där medarbetare frågar efter hur de ska utföra en viss 

arbetsuppgift. David menar att han då får hänvisa till kyrkoherden. Mellanchefen Eva har samma 

erfarenhet av mellanpositionen som mellanchefen befinner sig i. 

 

”Där finns det ju en risk att kyrkoherden blir den som fattar besluten utan att ibland ha koll på hur 

det faktiskt fungerar i det lokala” (Eva). 

 

Beroende på organisationens struktur upplever mellanchefen att positionen han/hon har att verka 

i är ett spänningsfält. 

 

                

 ”Som mellanchef har man ingen ingång i kyrkorådet utan får bara hålla sig till dom direktiv som 

  kommer. Och det blir ju lite märkligt. Man får ju egentligen inte någon diskussion med dom 

  som fattar beslut och samtidigt ska man lägga fram en budget” (Johannes).   

 

Johannes har erfarenhet av spänningsfältet som han här beskriver närmast som ett vacuum eller 

tomrum utan handlingsutrymme. Det gäller för mellanchefen att utveckla ett förhållningssätt att 

agera i organisationens mellanposition.  
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11.8.2	Individuella	attityder	
I den mellanposition som mellanchefen befinner sig i finns, i kontexten, individuella attityder, 

uppförande och förutsättningar som mellanchefen har att hantera. Dessa kan exempelvis komma 

från enskilda personer bland församlingsbor. Maria beskriver att hon i sin roll möter många 

enskilda församlingsbor.  

 

”Vi som mellanchefer har ju ganska mycket församlingsarbete i vår tjänst” (Maria).   

 

Elisabet markerar att den delegation som hon har visar hennes arbetsuppgifter.                 

 

”….delegationen ger mig en stark ställning gentemot förtroendevalda” (Elisabet).          

 

Eventuella synpunkter från förtroendevalda som mellanchefen får ta emot kan han/hon inte göra 

något åt. Det är kyrkoherden som utfärdar delegationen som mellanchefen har att följa och som 

Elisabet här uppfattar som ett stöd i sin mellanposition. Studien visar att mellanchefens position i 

organisationens spänningsfält påverkas av organisationens struktur då den är en del av den. 

Samtidigt framträder i studien att individuella attityder påverkar mellanchefen i sin 

mellanposition då mellanchefens handlingsutrymme är begränsat.  
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Sammanfattningsvis ser resultatet av intervjustudien ut som följer; 

 

Tabell 7 Sammanfattning av intervjuresultaten 

 

 

Studien visar i stort, ingen skillnad beroende på ålder, kön eller tidigare antal egna år som 

kyrkoherde i upplevelsen av att vara prästerlig mellanchef i Svenska kyrkan efter 2014. 

12.	Analys	
De sju nybildade stora pastorat som har varit föremål för studien har visat sig vara olika varandra 

i många avseenden. Det gäller både inom den kontext i vilken de har att verka men också på 

vilket sätt de har organiserat sig. Samtidigt är det av värde att notera stora likheter då det finns 

gemensamma nämnare i de varianter av Mintzbergs organisationsmodell som framträder i 

samtliga pastorat. 

Mellan pastoraten framträder både likheter och olikheter i delegationsordningar, 

befattningsbeskrivningar och instruktioner för den prästerliga mellanchefsbefattningen. I följande 

analys av dokumentstudien kommer de undersökta pastoraten att relateras till Mintzbergs 

divisionaliserade organisationsmodell (figur 8). Därefter kommer intervjustudiens analysavsnitt 
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att inledas med en analys utifrån tidigare presenterade professionskriterier (tabell 2). Vidare 

analyseras de undersökta mellanchefernas intervjusvar i relation till McConvilles 

mellanchefsmodell (figur 3). 

12.1	Analys	och	kommentar	av	dokumentstudien	
I studien framkommer att pastoraten i stort liknar varandra. Samtidigt finns olikheter och oavsett 

likheter eller olikheter som framträder är organisationen av stor betydelse för hur mellanchefen 

agerar i sin arbetssituation.      

Att organisationen omfattas av flera chefsnivåer är ett exempel på att den prästerliga 

mellanchefen, direkt underställd kyrkoherden, har en särskild situation att förhålla sig till då det 

finns ytterligare en mellanchefsnivå. Här har den mellanchef, vilken denna undersökning avser 

att studera, möjlighet att delegera arbetsuppgifter till underställd mellanchef i de fall där 

vidaredelegering är möjlig enligt kyrkoherdens beslut. I detta avseende skiljer sig pastoraten åt 

sinsemellan. För de pastorat där den lokala församlingen omfattas av någon form av egen 

administration är skillnaden från tidigare, där den lokala enheten var ett eget pastorat, mindre. 

Vad församlingsadministrationen omfattas av varierar mellan församlingarna. Gemensamt för 

dessa är dock att den lokala församlingen har en egen kanslist med ansvar för bland annat att 

besvara telefonsamtal. Några av de mellanchefer, vilka studien omfattas av, har även egna 

sekreterare. Det betyder att de resurser som mellancheferna har till sitt förfogande varierar mellan 

pastoraten. Detta i sin tur påverkar på vilket sätt mellanchefen har att agera i sin arbetssituation. I 

den organisation som har flera chefsnivåer finns en risk att otydlighet uppstår i arbetsuppgifternas 

utförande. Vilken mellanchef gör vad? Tydliga arbetsbeskrivningar krävs för samtliga 

mellanchefsnivåer.  

I flera av de undersökta organisationerna benämns de studerade mellancheferna som 

församlingsherdar.   

Som tidigare nämnts saknas för denna beteckning ett formellt beslut och härav finns egentligen 

inte församlingsherdar i Svenska kyrkan. Desto mer intressant är att konstatera denna titels flitiga 

användning. Vi kan tolka användningen så att de lokalt beslutande velat se sambandet att denna 

mellanchef, förvisso inte är kyrkoherde, men ändå en herde för sin församling eller enhet. Frågan 

är då om den mellanchef som är direkt underställd kyrkoherden, i den organisationsmodell som 

omfattas av flera chefsnivåer, har möjlighet att vara så närvarande i församlingen så som en 
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biblisk herde är bland fåren, vilket man kan tolka som en viktig uppgift, utifrån benämningen 

församlingsherde. Av detta resonemang förefaller det naturligt att ställa frågan om det egentligen 

inte är den härnäst underställda mellanchefen, med tjänstgöring närmast församlingsborna och 

inte den mellanchef direkt underställd kyrkoherden som är församlingsherde. 

 

Både pastorat som organiserat sig med flera chefsnivåer liksom pastorat med en chefsnivå 

benämner mellanchefen som församlingsherde.                

     

Studien visar att i pastorat med en chefsnivå kan församlingsherden ha ett arbetsledaransvar för 

samtliga medarbetare i församlingen samtidigt som det finns särskilda arbetsledare för de olika 

verksamhetsområdena. I någon mening skulle vi kunna säga att även här finns ytterligare ett 

mellanchefsled, men med en mycket svagare ställning än i pastorat med fler chefsnivåer. Här 

talas det inte om chefer utan om arbetsledare. Samtidigt har mellanchefen möjlighet att 

vidaredelegera vissa uppgifter till dessa verksamhetsansvariga. Tydligheter i vilka befogenheter 

som både mellanchefer och lokala arbetsledare har är här av största vikt samt att distinktionen 

mellan chef och ledare görs begriplig inte bara för mellancheferna och arbetsledarna utan även 

för övriga anställda som har att förhålla sig till de olika rollfördelningarna. I en sådan här 

organisation finns ingen administration på lokal nivå. Frågan är om församlingsherden är helt 

fristående från administration överhuvudtaget eller om församlingsherden är anknuten till 

pastoratets administration vilket är fullt möjligt efter kyrkoherdens delegation. 

Församlingsherden kan här exempelvis ha delegation på det administrativa kring in- respektive 

utträden ur Svenska kyrkan då kyrkoherden enligt KO får utse annan präst i församlingen eller 

pastoratet att pröva frågor om inträde i eller utträde ur Svenska kyrkan (KO 2014 29 kap 6§). 

I denna organisation med en chefsnivå och där mellanchefen arbetsleder samtliga medarbetare, 

eftersom inga lokala arbetsledare finns, benämns mellanchefen församlingsherde. Här finns 

utrymme för tolkningen att församlingsherden finns närmare församlingsbor och medarbetare än i 

den tidigare nämnda organisationsmodellen med flera chefsnivåer. 

Denna organisation påminner om ett enförsamlingspastorat som tidigare var en vanlig 

organisationsform inom Svenska kyrkan. Där hade kyrkoherden inte någon underställd 

mellanchef eller arbetsledare utan fungerade själv som sådan. I denna organisation har 
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församlingsherden ingen möjlighet att vidaredelegera arbetsuppgifter, men har själv fått 

delegationer från kyrkoherden. Någon övergripande administration på lokal nivå är inte här heller 

aktuellt. Denna organisationsmodell kan tolkas så att församlingsherden inte har några 

administrativa arbetsuppgifter på pastoratsnivå utan fungerar chef och arbetsledare lokalt i 

församlingen.       

Studien visar att hos pastorat som organiserat sig med fler chefsnivåer kan ha ambitionen att 

skapa en helt ny organisation fri från gamla invanda mönster. En sådan organisation har lämnat 

den traditionella svenskkyrkliga terminologin och därför används inte beteckningen 

församlingsherde om mellanchefen som är direkt underställd kyrkoherden. Istället används 

benämningen pastoralområdeschef. I denna organisation används inte heller församlingsbegrepp 

på denna mellanchefsnivå. Beslutande organ med förtroendevalda tillhör den strategiska 

ledningen tillsammans med mellanchefens överordnade chef, kyrkoherden och underställda 

arbetsledare som särskilt utsetts leder de lokala arbetslagen i församlingarna. Den mellanchef 

som denna studie fokuserar på befinner sig i en mellanposition där den delegation som givits från 

kyrkoherden är avgörande för mellanchefens arbetssituation. I denna organisation lyfts 

chefsfunktionen fram på ett tydligt sätt genom benämningen pastoralområdeschef. Mellanchefen 

är just chef och tjänstgöringen omfattar inte, som regel, direktkontakt med församlingsbor. 

Chefsfunktionen är relaterad till underställda arbetsledare i församlingarna och den överordnade 

chefen, kyrkoherden. Benämningen pastoralområdeschef kan ge associationer till kommunal 

förvaltning där områdeschefer ansvarar för olika enheter. Begreppet pastoral ger dock 

förvissningen om att tjänsten är kyrklig.  

 

Studien visar att den organisation som förespråkar en mellanchefsnivå påminner om 

tidigare samfällighetsbildningar där flera kyrkoherdar ingick i samfälligheten men 

samtidigt ansvarade för varsina pastorat. I dessa samfällighetsbildningar fanns 

stödfunktionen på samfällighetsnivå och det var där de ekonomiska besluten fattades 

medan verksamheten bedrevs ute i pastoraten där kyrkoherden ansvarade för denna. 

Även om samfällighetsbildningen sedan 1 januari 2014 är borttaget förstärker 

benämningen biträdande kyrkoherde dels att mellancheferna på något sätt är 

relaterade till kyrkoherdebefattningen samt härigenom att de har ett övergripande 
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ansvar för sina respektive församlingar. Samtidigt är dessa mellanchefer beroende av 

kyrkoherdens delegation som påverkar de biträdande kyrkoherdarnas arbetssituation.  

Benämningen biträdande kyrkoherde kan ge associationer till skolans värld där 

begreppet biträdande rektor förekommer. Benämningen kyrkoherde visar dock att det 

här är en kyrklig organisation.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att fastän sju pastorat lokalt organiserar sig så att två modeller 

med varianter av divisionaliserad organisationsmodell framträder, så finns stora likheter dem 

emellan. Förutom de tidigare nämnda likheterna i Mintzbergs divisionaliserade 

organisationsmodell, prästerliga mellanchefer som är direkt underställda kyrkoherden och 

gemensam resursfördelning på pastoratsnivå visar studien även likheter i att en hierarkisk 

organisation framträder hos samtliga nybildade stora pastorat. Värt att notera är att 

förtroendemannaorganisationen i form av kyrkoråd, i enlighet med kyrkoordningen, återfinns 

tillsammans med kyrkoherden i den strategiska ledningen men att något lokalt förankrat organ 

med beslutanderätt i budget – och personalfrågor på församlingsnivå inte finns. De lokala 

församlingsråden har att värna församlingsverksamheten. Dessa organisationsmodeller så som de 

framträder i studien ger ett visst belägg för att strukturförändringen 2014 inneburit att pastoraten 

centraliserats. 

Studien visar att de olikheter som framträder mellan de olika modellerna förefaller vara detaljer 

som visserligen har betydelse lokalt, men som inte kan anses ha någon avgörande betydelse för 

organisationen eller dess medarbetare. Olikheter som framträder är skillnader i 

ansvarsfördelningen på lokal nivå, det vill säga delegationer samt även de tidigare nämnda olika 

benämningarna på mellanchefsbefattningen. Men studien visar också här en likhet mellan 

pastoraten då samtliga pastorat använder benämningar på mellanchefsbefattningen som inte 

antagits av Svenska kyrkan nationellt. Studien ger ett visst belägg för att en maktkoncentration 

till pastoratsnivå har införts inom Svenska kyrkan genom strukturförändringarna 2014.   
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12.2	Analys	av	intervjustudien	

12.2.	1	Kommentar	och	analys	av	intervjustudien	relaterad	till	kriterier	för	profession	
Som tidigare nämnts har jag valt att använda begrepp och terminologi efter Brantes kriterier för 

profession från år 2005 som vi finner i tabell 2. 

I följande analys prövas de intervjuade mellanchefernas intervjusvar mot professionsforskningens 

kriterier: 

”Bärare och förmedlare av abstrakta kunskapssystem” (tabell 2). 

Samtliga tio respondenter har tidigare innehaft kyrkoherdetjänst, kortare eller längre tid. Mot 

bakgrund av erfarenheten av att ha varit kyrkoherde med ett ledningsansvar i pastoratet kan vi 

förstå mellanchefernas upplevelse av att ledarskap är en del av deras funktion. De skulle således 

vara bärare och förmedlare av ledarskap som abstrakt kunskap. Samtidigt krävs inte någon 

särskild behörighet i ledarskap för dessa prästerliga mellanchefstjänster. Därför kan ledarskap 

som särskild kunskap inte relateras till mellanchefen i organisationen utan snarare till 

kyrkoherden. 

Mellanchefen omfattas alltså inte av det första kriteriet för profession som innebär att vara bärare 

och förmedlare av abstrakta kunskapssystem.  

Det andra kriteriet för profession formuleras som följer; 

”Sanktionerade kunskapssystem av samhället” (tabell 2). 

Vid genomförda intervjuer framkom att mellanchefernas utbildning i ledarskap ser mycket olika 

ut. I flera fall hänvisas till genomgångna förberedande kurser för blivande kyrkoherdar som inte 

sällan ligger långt tillbaka i tiden. Dessa kurser genomfördes före år 2000 då Svenska kyrkans 

organisation var en helt annan och Svenska kyrkan fick sedan ändrade relationer till staten år 

2000. Förberedande kurser inför kyrkoherdetjänst före år 2000 ska alltså inte förväxlas med den 

nu aktuella behörighetsgivande utbildningen för kyrkoherdetjänst. Även ledarskapsutbildningar 

från andra organisationer framträder i respondenternas intervjusvar så som exempelvis UGL. 

UGL är en förkortning av utveckling av grupp och ledare och har sin bakgrund i det amerikanska 

försvaret under 1970-talet. Det svenska försvaret antog utbildningskonceptet och i 
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försvarshögskolan har UGL varit en grundkurs för blivande officerare. Studien visar att UGL 

finns med bland de utbildningsalternativ som finns för ledarskap i Svenska kyrkan. En fråga som 

i detta sammanhang bör ställas är hur ledarskapet i Svenska kyrkan kan jämföras med ledarskap i 

andra organisationer såsom exempelvis inom försvar och näringsliv och om därför 

utbildningsalternativen kan vara desamma. Även om det finns gemensamma nämnare inom temat 

ledarskap skiljer sig ändå organisationerna åt. 

Vidare visar studien att även bland de intervjuade mellancheferna har aktuella ledarskaps-

utbildningar genomförts så som arbetsgivarorganisationens ledarskapskurs på 30 hp och 

ledarskapsutbildning på masternivå vid universitet.   

Studien visar att någon särskild utbildning som ger behörighet till prästerlig mellanchefstjänst 

inom Svenska kyrkan inte finns idag. Den längre och högre utbildning och yrkespraktik som 

mellanchefen kan hänvisa till är den prästutbildning som är grunden till prästvigning och 

prästtjänst generellt men inte specifikt till en prästerlig mellanchefstjänst.   

Mellanchefen omfattas alltså inte av det andra kriteriet för profession som innebär att inneha 

sanktionerade kunskapssystem av samhället. 

Det tredje kriteriet för profession är att för professionen ha erhållit examen. 

 ”Examen/ Licens” (tabell 2). 

Eftersom det inte krävs någon specifik utbildning för behörighet till den prästerliga 

mellanchefstjänsten inom Svenska kyrkan finns inte heller någon särskild examen att erhålla för 

uppdraget. Det betyder naturligtvis inte att mellanchefen inte kan ha avlagt examen i ledarskap, 

fått diplom eller intyg för specifikt genomgångna kurser eller liknande. Den prästerliga 

mellanchefen inom Svenska kyrkan kan vara välmeriterad men för att mellanchefen ska vara en 

profession i professionsforskningens mening krävs att kriteriet med avlagd högre examen för 

uppdraget som mellanchef uppfylls. 

Mellanchefen omfattas alltså inte av det tredje kriteriet för profession som innebär att 

mellanchefen avlagt examen för att vara behörig för uppdraget som mellanchef i Svenska kyrkan. 

Det fjärde kriteriet för profession är yrkesintegritet. 
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 ”Sträng yrkesintegritet, kollegialt, etiska kommittéer” (tabell 2). 

Studien visar att hos mellancheferna finns inte någon integritet som relaterar till uppgiften som 

mellanchef. Det finns inte något exklusivt eller någon yrkesstolthet i ledarfunktionen i sig. Vad 

som däremot framträder är en stark prästidentitet och inom ramen för denna en sträng 

yrkesintegritet. Detta kan ta sig uttryck i att mellanchefen lutar sig mot sin prästkallelse i 

händelse av upplevelse av missnöje eller motgång i funktionen som mellanchef. I intervjusvaren 

är Rut tydlig när hon säger att hennes mellanchefsuppdrag är att vara präst. Även Johannes 

reflekterar över ledningsansvaret och säger att det övergripande ansvar som han har inte har en 

glasklar relation till ledningsansvaret. Mellanchefen är således inte unik till sin karaktär. Några 

särskilda etiska kommittéer som sammanhåller mellanchefskollegiet och som skapar någon 

särskild handlingsetik och som garanterar någon yrkesintegritet för gruppen finns inte för 

mellancheferna. 

Mellanchefen omfattas alltså inte av det fjärde kriteriet för profession som innebär att 

mellanchefen ingår i något kollegium med sträng yrkesintegritet utifrån etiska kommittéer. 

I enlighet med professionsforskningens kriterier för profession framträder det femte kriteriet. 

 ”Utföra svåra och värdefulla handlingar för allmänheten” (tabell 2). 

Föreliggande undersökning visar att flertalet mellanchefer utrycker att befattningen som 

mellanchef bör innehas av en präst. Samtidigt menar andra att det visserligen är önskvärt men 

inte nödvändigt att mellanchefen är präst. När mellancheferna resonerar om sitt arbete i relation 

till församlingsbor och allmänhet är det i egenskap av att de är präster och inte mellanchefer. De 

mellanchefer som relaterar till att de indirekt möter församlingsbor genom underställda 

medarbetare betonar sitt uppdrag som chefer. 

Mellanchefen omfattas alltså inte av det femte kriteriet för profession som innebär att specifikt 

mellanchefen har att utföra svåra och värdefulla handlingar för allmänheten. 

Det sjätte och sista kriteriet för profession är det som följer 

”Förtroende för kåren, utbytbarhet” (tabell 2). 
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Vid intervjuerna med mellancheferna framkommer att gruppen mellanchefer inte tillhör något 

särskilt kollegium eller omfattas av någon särskild yrkestillhörighet. Tvärtom går att finna en viss 

vilsenhet där behovet av att tillhöra en särskild yrkeskår framträder. Istället uttrycker någon av 

mellancheferna känslan av att vara ett mellanting, varken kyrkoherde, församlingspräst eller 

komminister i traditionell mening. Det faktum att Brante i kriteriet för profession formulerar att 

det ska finnas förtroende för kåren förstärker mellanchefens icke- profession då inga särskilda 

kollegier eller sammanslutningar förekommer för enbart mellancheferna som yrkeskår. 

Mellancheferna är således ingen homogen grupp. 

Mellanchefen omfattas alltså inte av det sjätte kriteriet för profession som innebär förtroende för 

kåren samt utbytbarhet. 

Studien visar, efter att ha ställt mellanchefernas intervjusvar i relation till professions-

forskningens kriterier för profession i enlighet efter Brante 2005, att mellanchefen i Svenska 

kyrkan inte är en profession. Inte heller finns några belägg för att mellanchefen är på väg att 

professionaliseras då mellanchefen inte heller delvis uppfyller något av professionsforskningens 

kriterier för profession. 

12.2.	2	Kommentar	och	analys	av	intervjustudien	relaterad	till	mellanchefsmodellen	
Som tidigare nämnts har jag valt att använda begrepp och terminologi efter McConvilles´ modell 

om mellanchefen från år 2006 samt att relatera mellanchefernas intervjusvar till densamma. 
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                        Figur 19. Mellanchefen (ur McConville 2006 s. 641) 

  

Ett framträdande tema i föreliggande studie är den högsta chefen. 

”Den högsta chefen” (figur 19). 

Den högsta chefen inom pastoratet är kyrkoherden. Under intervjuerna med mellancheferna 

framkommer tydligt bilden av högsta chefen och vad som kan noteras som intressant är att denna 

inte bara tydliggörs under denna rubrik, utan är ett genomgående tema under intervjuerna oavsett 
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vilken frågeställning som behandlas. Bilder av högsta chefen framkommer och relateras således 

även under teman som självständighet, identitet, makt/maktlöshet, stolthet, ledarskapsutbildning, 

kollegium samt spänningsfält. Denna studie avser inte att fokusera på kyrkoherden, utan på den 

mellanchef som är direkt underställd kyrkoherden. Då kyrkoherden ändå så tydligt framträder i 

studien förstår vi hans/hennes avgörande betydelse för mellanchefen i pastoratet. Att samtliga 

intervjuade mellanchefer tidigare själva varit kyrkoherdar, kan vi anta, spelar en viktig roll i deras 

bilder av kyrkoherden, den högsta chefen. Också för mellancheferna är kyrkoherdens 

arbetsuppgifter och funktion i organisationen välkänd.  

I McConvilles´ modell framkommer mellanchefens beroendeställning till kyrkoherden, men 

också den relation som finns till underställda medarbetare. Här framträder det spänningsfält i 

vilket mellanchefen har att verka och som vi senare ska analysera. I föreliggande studie 

framträder, under rubriken bilder av högsta chefen, begreppen förståelse, förtroende och stöd. 

Här omfattas kyrkoherden av en nyckelroll som återfinns även i McConvilles´ modell där det 

beror på kyrkoherden huruvida mellanchefen upplever sig förstådd och har förtroende och stöd 

från högsta chefen, kyrkoherden eller inte. I studien uttrycker Johannes vikten av att 

mellanchefen blir bemyndigad av högsta chefen för att kunna utveckla både sig själv och andra. 

Likaså handlar det om att utveckla församlingsverksamheten mot den vision som mellanchefen 

har men som han/hon behöver ha förståelse för, från högsta chefen, för att kunna genomföra. För 

mellanchefen har kyrkoherden en viktig funktion som förväntas ha förståelse, ge förtroende och 

stöd. Maria uttrycker i föreliggande studie att kyrkoherdens tjänst är en viktig tjänst som kan ge 

och skapa möjligheter. Genom Marias reflektion framträder att här finns en skillnad mot 

mellanchefens egna möjligheter. Mellanchefen kan således varken ge eller skapa möjligheter utan 

kyrkoherdens förståelse, förtroende och stöd. Därför påverkas även mellanchefens underställda 

medarbetare av den högsta chefens, kyrkoherdens, beslut. 

I studien framkommer det McConville visar genom sin modell från år 2006, att kyrkoherden har 

en nyckelfunktion i organisationen vilket påverkar verksamheten. Denna nyckelposition 

framträder också i det tidigare nämnda spänningsfält som betonas i McConvilles´ modell. 

 ”Spänningsfält” (figur 19).  
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Enligt McConvilles modell befinner sig mellanchefen i en mellanposition där han/hon har att 

verka i en mellanställning. Denna skulle också kunna betecknas som en beroendeställning till den 

överordnade chefen. I föreliggande studie beskriver David en situation där medarbetare frågar 

efter hur de ska utföra en viss arbetsuppgift och att han som mellanchef får hänvisa till 

kyrkoherden. David uttrycker en beroendeställning till kyrkoherden där han som mellanchef inte 

fått förtroendet att fatta ett visst beslut. Men tidigare forskning visar även att denna 

mellanchefsposition i spänningsfältet mellan överordnad chef och underställda medarbetare kan 

fungera som en nyckelroll. Moorehead och Griffin (2004) skiljer här inte mellan överordnad chef 

och mellanchef utan benämner ledarskapsrollen generellt som en key interpersonal role, en key 

information role och en important decision-making role (Moorehead & Griffin 2004 s. 33). Om 

den prästerliga mellanchefen, direkt underställd kyrkoherden, inom Svenska kyrkan ska ha 

möjlighet att, inom spänningsfältet, kunna fungera i en nyckelroll i organisationen krävs att 

kyrkoherden skapar förutsättningar för den möjligheten. Davids exempel visar detta. 

Intervjumaterialet visar i föreliggande studie att Adam ger uttryck för att inneha en 

nyckelposition i egenskap av mellanchef. Han säger att han måste tänka in att det finns en helhet 

och att han som mellanchef måste stå på två ben. Han måste alltså finnas med både i det lokala 

men också hela tiden vara öppen för det större sammanhanget. Till skillnad från David upplever 

Adam kyrkoherdens förtroende att agera utifrån sin position. Fastän både David och Adam 

innehar mellanchefstjänster framträder Adams tjänst vara mer kvalificerande och utmanande än 

Davids. Huruvida det är möjligt för mellanchefen att ha en nyckelroll i organisationen beror alltså 

på kyrkoherdens syn på mellanchefens funktion. 

Det sätt på vilket mellanchefen kan verka i det spänningsfält som finns i organisationens struktur 

påverkas även av individuella attityder. McConville vidgar perspektivet i begreppen individual 

attitudes, behaviour & expectations (McConville 2006 s. 641). 

 ”Individuella attityder” (figur 19). 

Föreliggande studie visar att mellanchefen i sin position har att hantera individuella attityder från 

enskilda individer. Dessa kan exempelvis vara församlingsbor och förtroendevalda. Men vi kan 

även notera att den högsta chefen, som enskild individ, påverkar mellanchefen i hans/hennes 

position och agerande i organisationens spänningsfält. Kyrkoherden kan genom sin individuella 
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attityd till mellanchefsfunktionen både öppna och stänga dörrar för mellanchefens möjligheter. 

Ett verktyg för detta är de delegationer som kyrkoherden kan ge till mellanchefen. Mellanchefen 

Elisabet uttrycker att delegationen ger henne en stark ställning gentemot förtroendevalda. 

Återigen visar studien att kyrkoherden innehar en nyckelroll i organisationen och att denna styr 

mellanchefens möjligheter till handlingsutrymme.  

 

McConville visar genom sin modell om mellanchefen att organisationens struktur har betydelse 

för mellanchefens funktion inom det spänningsfält inom vilket han/hon har att verka. 

 ”Strukturer” (figur 19). 

Mellanchefen Johannes beskriver detta som att han bara har att hålla sig till de direktiv som 

kommer och att han som mellanchef då inte har någon kontakt med de som fattar beslut. Genom 

intervjusvaren framträder att de delegationer mellanchefen tagit emot från kyrkoherden är av stor 

betydelse. I den organisationsstruktur och ordning som pastoraten omfattas av är det endast 

genom delegationerna som mellanchefen ges möjligheter att agera. Intervjustudien visar således 

pastoratens toppstyrning och hierarkiska ordning. Genom denna struktur och särskilt om 

kyrkoherden är återhållsam med delegationer till mellanchefen finns en risk att de erfarenheter 

som mellanchefen har, både i egenskap av präst men också som tidigare innehavare av 

kyrkoherdetjänst, går förlorat. Det finns en risk att mellanchefen varken får eller kan använda sig 

av egen kompetens. Den enda möjlighet som finns för mellanchefen att verka självständigt är att 

kyrkoherden har förståelse för mellanchefen och ger honom/henne förtroende och stöd genom 

delegationer. Här har kyrkoherden inget stöd av organisationen i dess struktur utan måste på egen 

hand skapa handlingsutrymme för mellanchefen inom organisationen. 

I den hierarkiska och centraliserade organisation som det nybildade pastoratet i Svenska kyrkan 

är, finns en maktkoncentration i den högsta ledningen i enlighet med McConvilles´ mellanchefs-

modell. Med makt menas då att inneha en sådan position i organisationen som innebär att ha 

inflytande och ansvar. Avsaknad av inflytande och ansvar kan då upplevas som att vara maktlös. 

 ”Makt” (figur 19). 
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I föreliggande intervjustudie relaterar samtliga mellanchefer till temat makt/maktlöshet. 

Upplevelsen av att ha inflytande varierar hos informanterna. Värt att notera är att de 

frågeställningar som mellanchefen reflekterar över är direkt församlingsrelaterade till den 

församling som den intervjuade mellanchefen ansvarar för.  Frågeställningarna som handlar om 

församlingsinstruktion, gudstjänster, budget, personaltillsättningar, församlingskollekt, praxis- 

och policyfrågor samt upplåtelse av kyrka berör således, förutom den berörda församlingens 

verksamheter även mellanchefens arbetsuppgifter om kyrkoherden har vidaredelegerat dessa till 

underställd mellanchef. 

Utifrån intervjusvaren framkommer att frågeställningarna om inflytande och ansvar relaterar till 

vad som förut varit självklara arbetsuppgifter för mellancheferna i egenskap av kyrkoherde. I 

egenskap av mellanchef är dessa inte längre självklara arbetsuppgifter även om 

församlingsinstruktion, budget, personaltillsättningar, upplåtelse av kyrka och i övrigt 

övergripande praxis- och policyfrågor påverkar mellanchefen i sitt arbete som verksamhets- och 

personalansvarig i egen församling.  

Här framkommer skillnader mellan pastoraten i vad som är delegerat till mellanchefen att ansvara 

för när det gäller inflytande inför beslut om församlingsinstruktion, budget och personal-

tillsättningar. Även likheter framträder mellan pastoraten beträffande inflytande inför beslut om 

gudstjänster och församlingskollekter där mellanchefen har mer inflytande och ansvar än i frågor 

kring församlingsinstruktion, budget, personaltillsättningar, upplåtelse av kyrka och övriga praxis 

och policyfrågor. 

Studien visar att mellanchefen upplever mer begränsning än inflytande. I de fall där 

mellancheferna upplever inflytande uppfattas det som naturligt, att det är så det ska vara. 

Upplevelsen av begränsningar uppfattas däremot som maktlöshet och begrepp som 

marginaliserad, frustrerad, bitter och degraderad visar på att upplevelsen av att vara begränsad 

påverkar mellanchefen emotionellt. 

Om mellanchefen har inflytande eller upplever begränsning är beroende på vad kyrkoherden har 

delegerat till mellanchefen.  
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12.3	Sammanfattande	analys	
Vid en jämförelse mellan dokumentstudien och intervjustudien framkommer både likheter och 

olikheter i synen på den under kyrkoherden direkt underställda mellanchefens uppgift. 

Dokumentstudien bestående av organisationsplan, befattnings- och arbetsbeskrivningar samt 

delegationsordningar visar arbetsgivarens syn och förväntningar på funktionen som mellanchefen 

innehar i pastoratet. Intervjustudien bestående av telefonintervjuer med tio utvalda mellanchefer i 

nybildade pastorat visar deras syn och förväntningar på uppgiften som mellanchef och den 

position som de har i pastoratets organisation. Dokumentstudien visar att samtliga undersökta 

pastorat, i stort, liknar varandra. Dessa kan placeras in i varianter av Mintzbergs 

organisationsmodell där en hierarkisk organisation med en centraliserad maktkoncentration 

framträder. Häri framträder en samstämmighet utifrån framkomna upplevelser i intervjustudien, 

där samtliga mellanchefer relaterar till temat makt och därmed också maktlöshet. Studien visar 

även en förekomst av starka känslor av att vara en underställd chef i en given hierarki där uttryck 

som marginalisering, degradering och frustration förekommer. Denna upplevelse kan vi relatera 

till att mellancheferna tidigare varit kyrkoherdar, men nu tvingats acceptera en annan 

organisatorisk ordning där de själva ser sig begränsade i yrkesfunktionen. 

Motsatsen till denna upplevelse framkommer i dokumentstudiens delegationsordningar där dessa, 

i de flesta fall, synes vara omfattande i sin rubricering. I intervjustudien framkommer att det finns 

mellanchefer som uppfattar sig ha mer delegation än vad dokumenten visar. Ett exempel är Eva 

som väntar på delegationsordningen, men har ändå ett fullt verksamhetsansvar och jobbar på. Ett 

annat exempel är Andreas som säger att han egentligen själv fungerar som kyrkoherde. Elisabet 

säger att hon känner helhetsansvaret för annars skulle det vara svårt att vara mellanchef. 

Vidare framträder motsatsen hos andra mellanchefer i studien som uppfattar att de har mindre 

delegation eller ingen delegation alls i motsats till uppgifter i dokumentstudien. Johannes 

uttrycker en förväntan på att han skulle få större delegation och mer mandat i sin 

mellanchefsposition. David säger att han ibland måste fråga sin kyrkoherde om enkla saker och 

Sara säger att hon inte har något inflytande, utan att det bara är spel för gallerierna. Studien visar 

att fastän tydliga skriftliga dokument framtagits utifrån arbetsgivarens perspektiv och 

delegationer givits så är dessa föremål för skilda tolkningar av innebörden och kan därför 

betraktas som otydliga för mellanchefen som har att arbeta efter dessa. 
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Även resursfördelningen är en viktig faktor för mellanchefen i pastoratet. Dokumentstudierna 

visar skillnader mellan pastoraten där det exempelvis finns församlingar med egen administration 

och församlingar utan denna stödfunktion lokalt. Studien visar att det stöd som mellancheferna, i 

första hand, förväntar sig är stöd och befogenheter från kyrkoherden och att detta i vissa fall kan 

handla om administrativt stöd i den lokala församlingen. Men främst framställs det förväntade 

stödet vara av den karaktär som genererar det handlingsutrymme som mellancheferna generellt 

söker. 

I studien framkommer att mellanchefernas upplevelse av funktionen som mellanchef beror på 

delegationer, inflytande och ansvar i den egna församlingen. Både likheter och olikheter 

framträder i en jämförelse mellan dokumentstudien och intervjustudien där likheterna kan 

sammanfattas med att mellancheferna har att verka i en hierarkisk och centraliserad organisation 

och att kyrkoherdens delegationer till mellanchefen har stor betydelse i hur mellanchefen 

uppfattar sitt uppdrag och agerar utifrån detta. Mellanchefen är således beroende av kyrkoherdens 

uppfattning och bemyndigande. 

Mot bakgrund av föreliggande studie och problemformulering framkommer att mellanchefernas 

beskrivning av sin arbetssituation i Svenska kyrkan efter 2014 varierar men är beroende på den 

enskilda kyrkoherdens bemyndigande av mellanchefen i det lokala pastoratet. Studien visar att 

delegationsordningarna är ett verktyg för kyrkoherdens bemyndigande av mellanchefen. 

Huruvida en professionalisering av mellanchefen i Svenska kyrkan pågår eller inte, utifrån 

professionsforskningens kriterier (Brante 2005), visar studien att en professionalisering inte pågår 

av mellanchefen inom Svenska kyrkan. Studien visar att mellanchefen inom Svenska kyrkan inte 

uppfyller kriterierna för profession.   

13.	Diskussion	
Vid en första anblick framkommer att endast sex av totalt tretton stift inom Svenska kyrkan är 

representerade i föreliggande studie. Detta skulle kunna innebära att det går att ifrågasätta ett 

representativt urval och en geografisk spridning. Samtidigt har jag valt att undersöka tio stora 

nybildade pastorat vilket då innebär att vissa stift, och därmed landsdelar, naturligt är mer 

representerade än andra. Detta är beroende på vilka strukturförändringar som genomförts inför 
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1 januari 2014. Ändå återfinns, i studien, en viss geografisk spridning av pastoraten utifrån 

ovanstående naturliga förutsättningar.  

Fastän varken min egen arbetsgivare, Nässjö pastorat, eller mitt eget stift, Växjö stift, omfattas av 

denna studie är det ändå möjligt att jag i någon mån kan ha påverkat intervjuresultatet. Jag avser 

då främst de intervjuer där informanten söker förståelse för sitt intervjusvar genom att ställa 

frågan om jag, genom min prästtjänst, förstår informantens svar på frågeställningen. Även om 

mitt förhållningsätt är att vara objektiv och lyssnande är det ett faktum att också mitt eget 

pastorat, genom strukturförändringar, bildat ett nytt större pastorat från 1 januari 2014. Jag är 

själv sedan dess en mellanchef som är direkt underställd kyrkoherden efter att tidigare varit 

kyrkoherde i 19 år.  

Totalt 10 av 53 möjliga mellanchefer inom Svenska kyrkans nybildade pastorat har intervjuats, 

det betyder 19 % av antalet möjliga. Studien kan därför sägas vara representativ i sitt urval och på 

goda grunder antas ge en beskrivning av förhållandena i Svenska kyrkan i stort. 

Tidigare forskning visar att mellanchefsforskningen tillhör ett specifikt forskningsfält inom 

ledarskapsforskningen och att forskningen om mellanchefen är omfattande och beskriver 

mellanchefen utifrån olika perspektiv. Detta betyder att den organisation som innehar 

mellanchefstjänster spänner över flera olika områden såsom exempelvis näringsliv, utbildnings-

väsende, vård och omsorg och kyrka. Resultatet i föreliggande studie bekräftar vad tidigare 

forskning visar nämligen att mellanchefen i organisationen befinner sig i en mellanställning som 

kan betecknas vara en viktig nyckelfunktion utifrån vilken mellanchefen utvecklar en strategi för 

sin uppgift. Samtidigt är denna mellanchefsposition starkt beroende av högsta chefen och 

hans/hennes syn på mellanchefen. Vad denna studie visar är att de kvinnliga mellancheferna i 

Svenska kyrkan inte har mer problem med sina överordnade chefer än sina manliga kollegor, 

vilket vi finner i tidigare internationell forskning (Lewis 1992, Griffiths 2009). Studien visar inte 

heller någon skillnad mellan yngre respektive äldre mellanchefer beträffande upplevelsen att vara 

mellanchef. 

 På goda grunder kan vi alltså anta att föreliggande studie kan visa mellanchefernas 

arbetssituation även i andra organisationer än Svenska kyrkan, men att kvinnliga respektive 
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manliga mellanchefer i Svenska kyrkan inte skiljer sig åt beträffande om de har problem med sin 

överordnade chef eller inte. 

För att kunna avgöra om det pågår en professionalisering av mellanchefen inom Svenska kyrkan 

har jag valt att utgå från professionsforskningens kriterier för profession enligt Brante 2005. I en 

jämförelse med andra forskare framkommer att ingen större skillnad föreligger i de definitioner 

som används som kriterier för profession. Utifrån professionsforskningen generellt kan det därför 

sägas att mellanchefen i Svenska kyrkan inte omfattas av dess kriterier. Det framkommer inte 

heller genom denna studie att det pågår någon professionaliseringprocess beträffande 

mellanchefen i Svenska kyrkan. Mot bakgrund av att mellanchefen idag kan uppleva 

marginalisering, degradering och liknande kan vi anta att avsaknaden av att omfattas av en 

profession förstärker mellanchefens upplevelse av att vara begränsad. Om mellanchefen istället 

hade omfattats av professions-kriterierna skulle han/hon vara stärkt i sin funktion utifrån att 

tillhöra en egen profession av högt utbildade präster som innehar en särskild ledarkompetens med 

särskilda befogenheter.    

Följderna av de strukturförändringar som ägde rum 1 januari 2014 är flera. Förutom att större 

pastorat bildades och rationaliseringsvinster kunde genomföras har flera tidigare kyrkoherdar 

blivit mellanchefer i dessa nybildade stora pastorat. Dessa mellanchefer är i sin tur ansvariga för 

större församlingar och har inte sällan även underställda distriktschefer. Detta betyder att det, i 

praktiken, ställs krav även på ledarskapet på mellanchefsnivå. Ledarskapsfrågor har under en 

längre period diskuterats inom Svenska kyrkan, men då främst relaterats till kyrkoherdens 

ledarskap. En konsekvens av detta blev att kyrkomötet kom att besluta om särskilda 

behörighetskrav för kyrkoherdetjänster vilka också kom att införas i Svenska kyrkans regelverk, 

kyrkoordningen. Mot bakgrund av att ledarskapet inom Svenska kyrkan länge varit i fokus är det 

märkligt att ledarskapsutbildning inte är ett krav för tillträde till mellanchefstjänst i Svenska 

kyrkans pastorat. Samtidigt, visar studien, finns hos mellancheferna erfarenhet av ledarskap bland 

annat genom att dessa innehaft kyrkoherdetjänst sedan tidigare. En fråga som bör ställas är varför 

inte de erfarenheter som redan finns inom organisationen mer tas tillvara och varför man, genom 

beslut, inte lyfter fram betydelsen av ledarskapsutbildning även för mellancheferna. Ett delat 

ledarskap skulle här vara möjligt att implantera, vilket enligt internationell forskning visat sig 

vara fruktbart för hela organisationen. Föreliggande studie visar att det inom organisationen 
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Svenska kyrkan finns en resursbank av erfarenheter som inte används. Konsekvensen är att 

mellanchefer upplever degradering, marginalisering och begränsningar när de inte har möjlighet 

att agera självständigt. Förutom att övriga medarbetare och församlingar påverkas av den 

begränsade mellanchefen blir den emotionella upplevelsen av att vara åsidosatt ett 

arbetsmiljöproblem för den enskilde mellanchefen.  

Den som beslutar om mellanchefens handlingsutrymme i tjänsten är kyrkoherden, vars agerande 

är av största betydelse för hur den enskilde mellanchefen kan agera. Även organisationen som 

helhet påverkas av mellanchefens handlingsutrymme då han/hon befinner sig i en nyckelposition.  

Kyrkoherdens delegationer, förtroende och stöd till mellanchefen är avgörande för både 

mellanchef och organisation. 

För att mellanchefens arbetssituation skall förbättras behöver åtgärder vidtas som stärker 

mellanchefens betydelse i organisationen. Till detta hör att kyrkomötet skulle behöva besluta om 

gemensam benämning för yrkesgruppen mellanchef som är direkt underställd kyrkoherden. 

Likaså bör behörighetskrav införas för tillträde till dessa tjänster, där högre ledarskapsutbildning 

ingår. Om Svenska kyrkan, genom beslut, låter mellanchefen professionaliseras skulle synen på 

mellanchefen som innehavare av en betydande nyckelposition få betydelse även för 

mellanchefens arbetsvillkor. Även för arbetsgivaren är mellanchefens arbetsvillkor av stor 

betydelse då dessa påverkar hela organisationen. Om mellanchefen ges möjlighet att inneha en 

nyckelroll samt använda sin kompetens och sina resurser bidrar det till att utveckla verksamheten. 

Likaså påverkas arbetsplatsen positivt med nöjda mellanchefer vilket gynnar arbetsgivaren. 

Att samtliga intervjuade mellanchefer i föreliggande studie tidigare varit kyrkoherdar har 

påverkat studien genomgående. Inte minst genom svårigheten att identifiera sig som mellanchef i 

nuvarande organisation. Vi ser att fleralet mellanchefer idag egentligen är kyrkoherdar vilket för 

framtiden är något unikt då mellanchefspositionen snarare kan tänkas vara en väg till att bli 

kyrkoherde. 
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14.	Fortsatt	forskning	
Svenska kyrkan genomgår ett stort förändringsarbete där strukturförändringarna som trädde i 

kraft 1 januari 2014 ingår. Därför är det av intresse, för att inte säga nödvändigt sett ur Svenska 

kyrkans perspektiv, att följa den utveckling som är en följd av omorganiseringen 2014.  

Att undersöka den prästerliga mellanchefens roll i de stora pastoraten i jämförelse med 

mellanchefer i andra ickekyrkliga organisationer skulle vara en värdefull kunskap. Skiljer sig 

prästen som mellanchef i jämförelse med icke-prästen och i så fall vad är det som skiljer? 

Påverkar den prästerliga professionen rollen som mellanchef? En jämförelse mellan manliga och 

kvinnliga prästerliga mellanchefer och deras respektive arbetsvillkor är en forskaruppgift där 

särskilt internationella utblickar skulle kunna genomföras i jämförelse då detta genusperspektiv 

finns inom tidigare internationell forskning.    

Ett ytterligare fokus, efter strukturförändringarna 2014, är att studera kyrkoherderollen i de nya 

stora pastoraten. 

15.	Slutsats	
Det är tydligt att de strukturförändringar som ägde rum i Svenska kyrkan 1 januari 2014 är en del 

av ett större förändringsarbete som påbörjades 2000 då Svenska kyrkan fick ändrade relationer 

till staten. Den lokala nivån fick då större självständighet vilket bland annat innebar att pastoraten 

övertog arbetsgivarskapet för prästerna som tidigare var statligt anställda med domkapitlet som 

arbetsgivare. Denna studie visar att det inte pågår någon professionalisering av den nya 

framväxande mellanchefsbefattningen inom Svenska kyrkan. Även om vi här har fokuserat på 

denna prästerliga mellanchef som är direkt underställd kyrkoherden i egenskap av högsta chef är 

det kyrkoherden som är av en avgörande betydelse för mellanchefens agerande i organisationen. 

Detta innebär att arbetsvillkoren för de enskilda mellancheferna kan vara väldigt olika mellan 

pastoraten beroende på vem som är kyrkoherde. Mellanchefens arbetsvillkor kan alltså förändras 

över tid vid exempelvis byte av kyrkoherde. Svenska kyrkan är således en hierarkisk 

centraliserad organisation där toppstyrningen idag finns på pastoratsnivå. 
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Bilaga	1  Brev sänt via mail 2014- 03-01 

                Påminnelsebrev sänt via mail 2014-03-24  

 

Till de tio största pastoraten inom Svenska kyrkan efter strukturförändringarna 

1 januari 2014 

 
Jag heter Ann-Christine Borg och är präst i Nässjö pastorat, Växjö stift. Med 

anledning av att jag skriver ett examensarbete inom masterprogrammet i 

pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet önskar jag få del av Ert pastorats 

dokumenterade förväntningar på rollen som prästerlig mellanchef, ofta kallad 

församlingsherde. Det material jag nu samlar in är underlag till den empiriska 

delen i uppsatsen. Vad jag söker är organisationsplan, befattningsbeskrivningar 

och arbetsbeskrivningar för mellancheferna/ församlingsherdarna samt 

delegationsordningar. Min undersökning handlar naturligtvis inte om den 

enskilde mellanchefen hos Er utan om mellanchefsrollen inom Svenska kyrkans 

storpastorat generellt. Studien omfattar totalt tio nybildade pastorat inom 

Svenska kyrkan efter strukturförändringarna 1 januari 2014.  

Min handledare vid Uppsala universitet är seniorprofessor Per Hansson som kan 

nås via e-post per.hansson@edu.uu.se eller tel: 018-471 16 44. 

 

Jag ser fram emot att så snart som möjligt få del av de handlingar som 

upprättats hos Er och tackar på förhand. 

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

ann-christine.borg@svenskakyrkan.se  

Kopior på handlingar kan också skickas per post och eventuella kostnader för 

kopior och porto skickas vänligen till:  

Ann-Christine Borg, Wilhelm Thams Väg 78, 561 33 Huskvarna 

 

Med Vänlig Hälsning 

Ann-Christine Borg tel: 036-293 81(exp), 0380-293 80 (vx), 0768 

085512(mobil)   
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Bilaga	2	
 

Frågeställningar vid telefonintervjuer med mellanchefer i stora pastorat i Svenska kyrkan våren 
2014. 

 

 Hur är det att vara församlingsherde/ 
biträdande kyrkoherde/pastoralområdeschef/mellanchef i Svenska kyrkan? 

 Är dina arbetsuppgifter knutna till din roll som präst?(eller skulle hypotetiskt någon icke-
präst kunna vara mellanchef i församlingen?) 

 Har du möjlighet att, helt eller delvis, vara självständig i arbetsuppgifternas utförande?- i 
så fall på vilket sätt? 

 Har du inflytande…. 
 

 i processen med församlingsinstruktionen? 

 inför beslut om upplåtelse av kyrka? 

 inför beslut om församlingskollekt? 

 inför beslut om gudstjänster och kyrkliga handlingar tex. Vilka gtj som ska firas och när? 

 inför beslut om policydokument och praxis? 

 inför beslut om budgeten? 

 inför beslut om personaltillsättningar? 
 
……..i så fall på vilket sätt? 

 

 Har du sådana arbetsuppgifter att det finns tillfällen då du enskilt eller i grupp möter 
församlingsbor eller är dina arbetsuppgifter enbart administrativa? 

 Har du någon egen erfarenhet eller kännedom om ledarskap i andra organisationer? 

 Har du någon ledarskapsutbildning- ny eller sedan tidigare? Tidigare kyrkoherde? 

 Ingår du som mellanchef/församlingsherde/biträdande kyrkoherde/pastoralchef i något 
särskilt kollegium just för mellanchefer? 

 Vilka egna visioner har du för församlingen? 

 Något du skulle vilja framföra/uttrycka som kan vara viktigt att framhålla i rollen som 
mellanchef i Svenska kyrkan? 

           Sammanfattningsvis-hur ser du på din uppgift som biträdande kyrkoherde/     
           församlingsherde/pastoralområdeschef? 
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