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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar synen på ledarskap på olika nivåer i Svenska kyrkan, i detta fall stift och församling, i 

syfte att undersöka vilka skillnader och likheter som finns i kyrkoherdens, kyrkorådets och stiftets syn på vilka 

egenskaper och förmågor som krävs för att kyrkoherden ska vara väl rustad för sin tjänst. Stiftet är den 

regionala nivån, det område som styrs av en biskop, geografiskt ofta med samma omfattning som ett eller två 

län. Anställda på stiftsnivån kallas stiftsadjunkter om de är prästvigda. Församlingen är den lokala nivån, 

Svenska kyrkans primära enhet och geografiskt ofta med samma omfattning som en kommun. Församlingen 

styrs av ett kyrkoråd bestående av valda församlingsmedlemmar och leds av en kyrkoherde som är 

församlingens chef, alltid prästvigd. Faktainsamlingen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med företrädare 

för de olika nivåerna och materialet har analyserats och ställts mot olika ledarskapsteorier.  

Uppsatsens slutsatser är att skillnaden i synen på ledarskap mellan företrädare för vigningstjänsten, i detta fall 

präster, och arbetsgivare/lekmän, alltså förtroendevalda i församlingen, finns där.  Skillnaden består främst i 

att de förtroendevalda har en syn på ledarskap som överensstämmer med den ledarskapssyn som var vanlig 

under första hälften av 1900-talet, där det kan utläsas att de tänker sig ledaregenskaper som något medfött 

och som kan och bör utövas av en ensam ledare på toppen av pyramiden. Kyrkoråden använder både i 

intervjuer och i platsannonser ord som är teologiskt färgade. Dessa ords innebörder är svårdefinierade för de 

flesta informanter ur gruppen förtroendevalda. Inte oväntat har de intervjuade prästerna, både på 

församlingsnivå och på stiftsnivå, lättare att förklara de teologiska uttrycken, och har också reflekterat omkring 

dess betydelse för kyrkoherdens arbete. Prästerna värderar det tjänande ledarskapet och det symboliska 

perspektivet på ledarskap högt. Likheten mellan företrädare för vigningstjänsten och de förtroendevalda är att 

de båda betonar vikten av att kyrkoherden är chef helt och hållet med befogenheter och mandat att utföra sitt 

uppdrag.  

De förtroendevalda ser den teologiska kunskapen som en hantverksskicklighet som minskar i betydelse ju 

högre upp i organisationen prästen kommer. Prästerna ser sin teologiska kunskap som en tillgång och ser att 

den snarare ökar i betydelse ju mer ledarskapsansvar de får. 

Nyckelord: Ledarskap, Svenska kyrkan, Kyrkoherde, Kyrkoråd, Intervju, Teologisk kunskap. 
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1. Inledning 
Jag som skriver denna magisteruppsats inom pedagogiskt ledarskap är präst i Svenska kyrkan. Jag skriver den 

som det sista jag gör inom ramen för den ledarskapsutbildning som är obligatorisk för att få inneha tjänst som 

kyrkoherde (högsta chefen i en församling). Under min tid som engagerad i Svenska kyrkan, både som 

volontär, förtroendevald och som präst, har jag kommit att intressera mig för relationen mellan församlingens 

styrelse, alltså de förtroendevalda i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, och församlingens ledning, alltså 

kyrkoherden. Jag har förstått att förväntningarna kan skilja sig åt mellan styrelsen och ledningen och att 

förtroendevalda och kyrkoherdar lägger olika betydelse i de ord man använder om ledarskapet i en församling, 

vilket kan leda till missförstånd. För att försöka ringa in problemet ville jag tala med kyrkorådsordförande i 

församlingar där man relativt nyligen tillsatt ny kyrkoherde om vilka förväntningar som fanns från kyrkorådets 

sida och med den nytillträdda kyrkoherden för att få reda på vilka förväntningar vederbörande hade på sin 

egen roll som kyrkoherde och på de förtroendevalda som styrelse och arbetsgivare.  

Svenska kyrkan blir ibland beskylld för att erbjuda en dålig arbetsmiljö med många konflikter och oklara 

beslutsgångar. I Kyrkoordningen, det regelverk som gäller för Svenska kyrkan, stipuleras att det är 

kyrkofullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ (KO 3 kap 1 §) och kyrkoherden som är leder 

allt arbete i församlingen (KO 2 kap 5 §). Detta är ett klargörande jämfört med hur det tidigare varit, då 

konflikter angående beslutsordning kunnat uppstå mellan exempelvis kyrkoherde och kanslichef eller 

kyrkoherde och kyrkorådsordförande.  

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. Dess högsta beslutande organ och styrelse på alla nivåer 

består av lekmän som en konsekvens av den så kallade dubbla ansvarslinjen. Kyrkoherden har i egenskap av 

prästvigd ansvar för att utöva tillsyn av förkunnelse och sakramentsförvaltning i församlingen, medan 

lekmännen som valda representanter för församlingens medlemmar svarar för förvaltningen av de 

ekonomiska medlen i församlingen. Allt sedan Sverige blev ett evangeliskt-lutherskt land och Svenska kyrkan 

blev till vid Uppsala möte 1593, har den dubbla ansvarslinjen varit ett viktigt signum i församlingarna – Svenska 

kyrkan är inte i första hand styrd av sina präster utan av sina medlemmar, representerade av personer valda i 

demokratisk ordning.  

Det faktum att kyrkoherden leder allt arbete i församlingen men att de förtroendevalda styr innebär att 

kyrkoherden och kyrkorådets ordförande måste ha ett relativt nära samarbete. Det innebär förstås att det är 

viktigt att förväntningarna på och bilden av respektive funktion och roll stämmer överens.  

2. Disposition 

Uppsatsen är utformad med en bakgrund som beskriver Svenska kyrkans kontext med skillnader mellan präst 

och kyrkoherde, relationen mellan kyrkoherde och kyrkoråd samt distinktionen mellan styrning och ledning. 
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Efter bakgrunden redovisas litteratur och tidigare forskning i ämnet samt en teoriram där några olika 

perspektiv på ledarskap beskrivs. Den linje som följts i arbetet återspeglas i litteraturöversikten i kapitel 4: 

synen på prästens auktoritet och prästens möte med människor och den föreställningsvärld som ofta finns 

omkring prästen skapar ett första steg. Därefter, i resonemanget om det speciella med att vara präst och chef 

och i relationen mellan kyrkoherde och kyrkoråd tas ytterligare ett steg in mot arbetets huvudfråga – vilka 

egenskaper och förmågor krävs egentligen av en kyrkoherde? - som sedan blir tydlig i det att den speglas mot 

teoriramen. Härefter, med kunskap om litteratur och tidigare forskning i ämnet, följer syfte och 

frågeställningar, metodbeskrivning samt redovisning och analys av de intervjuer som gjorts med kyrkoherdar 

och kyrkorådsordföranden i tre olika församlingar samt två stiftsadjunkter. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion och slutsatser.  

I bilagorna finns intervjufrågorna och en enkel skiss över Svenska kyrkans organisation. 

3. Bakgrund 

I bakgrunden förklaras skillnaden mellan präst och kyrkoherde, relationen mellan kyrkoherde och kyrkoråd 

samt mellan stiftsnivå och församlingsnivå och det allmänna respektive särskilda ledarskapet hos präst 

respektive kyrkoherde. 

3.1.  Uppdraget som präst respektive kyrkoherde 
Kyrkoherden är alltid präst, men prästen är inte alltid kyrkoherde. Kyrkoherden är den som leder allt arbete i 

församlingen och har i större eller mindre utsträckning del i att leda gudstjänster och kyrkliga handlingar och 

annan kyrklig verksamhet i församlingen. I en mindre församling eller pastorat är sannolikheten större att 

kyrkoherden regelbundet leder gudstjänstfirandet och de kyrkliga handlingarna, kanske till och med leder en 

konfirmandgrupp eller deltar i samlingar av olika slag. I en större församling låter sig detta oftast inte göras, 

eftersom arbetsledarskapet tar mycket tid i en församling med många anställda. 

I uppdraget att vara präst ingår ledningsuppgifter av olika slag, även då prästen inte är kyrkoherde. Prästen 

förväntas, förutom att leda gudstjänster och kyrkliga handlingar, leda olika samlingar och grupper. Det är inte 

ovanligt att präster har tjänster som innebär visst arbetsledaransvar och budgetansvar på mellanchefsnivå, 

dock alltid underställd en kyrkoherde. 

3.1.1.  Inledningsord vid prästvigning  

I prästvigningen vigs kvinnor och män till präster i Kristi kyrka av stiftets biskop. I gudstjänstordningen framgår 

att prästen har ett särskilt uppdrag och ordet tjänare är viktigt i vigningsgudstjänstens inledande ord. 

Biskopen inleder med följande ord: 

”Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen. I detta Guds folk, 

där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium i hela världen, har prästen ett särskilt uppdrag. 
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En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, 

undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord. En präst skall leva som Kristi tjänare, öppen 

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

prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen. 

Åt er skall nu anförtros uppdraget att vara präst. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök 

Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.”1  

3.1.2. Prästlöftena  

I prästvigningen ingår att den som ska vigas till präst avger sina prästlöften. Dessa lyder som följer: 

”Första löftet: Trohet mot uppdraget 

Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva det så, att Gud blir ärad, kyrkan 

uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen? 

Andra löftet: Fasthet 

Vill ni stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den heliga Skrift och så 

som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse och rätt förvalta sakramenten? 

Tredje löftet: Lojalitet och solidaritet 

Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning och förverkliga er kallelse med Kristus som förebild? 

Fjärde löftet: Trovärdighet 

Vill ni leva så bland människor, att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet?”2 

3.1.3.  Vem kan bli präst? 

Enligt Kyrkoordningens 31 kapitel kan läsas om behörighet att utöva ämbetet som präst i Svenska kyrkan. Där 

står att prästen ska vara vigd eller förklarad behörig av domkapitel och ska ha förklarat sig villig att i alla 

uppgifter tjänstgöra med andra som vigts till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön och ha 

avgivit löften inför biskopen i överensstämmelse med de löften ur den Svenska kyrkohandboken som citerats 

ovan. En prästkandidat blir bara godkänd av domkapitlet efter att ha blivit godkänd i prästexamen där 

kunskaper och lämplighet prövas efter genomgången utbildning och praktik.3 

3.1.4.  Vem kan bli kyrkoherde? 

Enligt 9§ 34 kap Kyrkoordningen kan den som  

1. Har fyllt 30 år 

2. Har varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst tre år 

3. Uppfyller de villkor för befattningen som domkapitlet kan ha beslutat om och 

4. Ha förklarat sig villig att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag 

inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön. 

                                                           
1
 Handbok för Svenska kyrkan del II 

2
 Handbok för Svenska kyrkan del II 

3
 Kyrkoordningen 2012 31 kap §§1-7 
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Domkapitlet får medge undantag från villkoren 1 och 2 om det finns särskilda skäl. Domkapitlet ska också yttra 

sig över de behöriga sökandena utifrån de särskilda krav som befattningen ställer.4 

3.1.5.  Vad är kyrkoherdens uppgifter? 

KO 2012 2 kap § 6 säger: ”För varje församling ska 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 mission5”6 

3.1.6.  Präst och kyrkoherde 

Kyrkoherden är alltså alltid präst, men prästen är inte alltid kyrkoherde. Den grundläggande teologiska 

utbildningen och prästvigningen är densamma, men den som är kyrkoherde är chef i församlingen och 

uppfyller de särskilda villkoren som angetts ovan i kap 3.1.4. 

3.2.  Prästens allmänna och kyrkoherdens särskilda ledarskap 
I Biskopsmötets skrift Att bli präst i Svenska kyrkan utvecklas synen på prästens arbetsuppgifter och på vad 

prästlöftena innebär. Prästens arbetsuppgift beskrivs som fyrfaldig: prästen ska vara förkunnare, främst i 

predikan, men också i mötet med människor, i själavården och i samhällsdebatten, liturg, leda församlingens 

bön och lovsång i gudstjänsten och tillföra teologiskt kunnande och pastoralt perspektiv, kateket, ha 

huvudansvaret för församlingens undervisning i den kristna tron, själavårdare, möta andra människor i samtal 

om det som ligger livet närmast och att sträva efter en själavårdande hållning i hela sin gärning så att 

förtroende skapas. I denna del av prästens arbetsuppgift ingår också den absoluta tystnadsplikten, och ledare 

”Det andliga ledarskapet hör intimt samman med de tidigare nämna arbetsuppgifterna … Genom den 

teologiska helhetssyn som varje präst utifrån teologiska kunskaper, egen andlig erfarenhet och tro samt 

öppenhet mot det samhälle och den tid hon eller han verkar i bör ha, blir det andliga ledarskapet tydligt och 

vinner trovärdighet”7. ”Som arbetsledare har prästen, oftast kyrkoherden, att ansvara för medarbetarlagets 

samlade arbetsinsats. Ett rätt arbetsledarskap frigör positiva resurser, främjar gemenskap och arbetsglädje 

samt gör det gemensamma uppdraget tydligt. För fullgörandet av det gemensamma uppdraget är det viktigt 

att arbetsledaren tar tillvara de kunskaper och färdigheter som de enskilda medarbetarna besitter. I 

arbetsledarskapet ligger ett ansvar för bland annat planering, delegering och personalvård. Som 

församlingsledare har kyrkoherden (det gäller även för komministrar med distriktsansvar) det särskilda 

ansvaret, tillsammans med övriga präster, andra medarbetare och förtroendevalda, att ange målet och visa 

                                                           
4
 Kyrkoordningen 2012 34 kap 9§ Särskilda villkor för att få en anställning 

5
 Församlingens grundläggande uppgift enligt KO 2 kap 1§ 

6
 Kyrkoordningen 2012 2 kap 6§ 

7
 Biskopsmötet 1997 sid 11 
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vägen för församlingen. Häri ligger att vara analytiker, visionär, strateg och pedagog. Uppgifterna som 

församlingsledare kräver utbildning i ledarskap och kunskap om organisatoriska och rättsliga frågor.”8  

 

Så som ett av kriterierna för antagning till präst anges Personlighet och ledarskap. I detta avsnitt nämns att 

prästen måste ha en” öppen och stabil personlighet, vara präglad av personlig mognad och ha kunskap om 

egna förtjänster och svagheter… kunna ge uttryck åt känslor och visa närhet och distans till sina egna känslor.”9 

Här nämns också självkänsla och självtillit, kännedom om egna problem och behov samt förmågan att se 

möjligheter till egen utveckling. Vikten av att kunna samtala och lyssna med respekt understryks. Moralisk 

integritet i meningen att ord och liv stämmer överens betonas. Gällande mer specifika ledaregenskaper nämns 

förmåga till samarbete, underordnande och ledarskap. ”Prästgärningen innehåller alltid ett större eller mindre 

mått av ledarskap. I vissa befattningar ingår arbetsledarskap och i andra befattningar är prästen ledare i 

diverse grupper och samlingar… För att klara ledaruppgiften bör prästen ha en väl sammansatt personlighet, 

en gedigen teologisk överblick, en god förankring i Svenska kyrkan, ett väl integrerat andligt liv samt en trygg 

förmåga att vara pådrivande.”10  

 

I det kapitel som behandlar prästutbildningens innehåll nämns inget om ledarskapsutbildning, trots att 

ledarskapet i prästgärningen i alla dess befattningar betonas starkt.  

 

I biskopsbrevet Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan – ett biskopsbrev om kyrkans ämbete från 1990 

nämns ledarskap endast i förbigående. Här talas om att det för präster och särskilt kyrkoherdar behöver 

planera och disponera sin tid och att kunna delegera uppgifter till medarbetarna. ”Som arbetsledare skall 

prästen ständigt söka att uppmuntra sina medarbetare och fördela uppgifterna med hänsyn till deras skiftande 

personliga förutsättningar”11 

 

Det ekumeniska dokumentet Dop nattvard ämbete, också känt som Lima-dokumentet eller BEM-dokumentet, 

som sammanställts av Kyrkornas världsråds12 Faith- and Order-kommission 1982 skriver om auktoriteten i 

ämbetet snarare än ledarskap. Ämbetets auktoritet ska inte ses som något som ämbetsinnehavaren besitter 

personligen, utan som en Guds gåva. Denna auktoritet ska utövas med ansvar inför Gud och i samverkan med 

                                                           
8
 Biskopsmötet 1997 sid 11-12 

9
 Biskopsmötet 1997 sid 21 

10
 Biskopsmötet 1997 sid 21 

11
 Biskopsmötet 1990 sid 43 

12
 Kyrkornas världsråd består av 349 kyrkor med minst 50 000 medlemmar där samtliga medlemskyrkor erkänner 

varandras dop. De flesta större ortodoxa kyrkorna är medlemmar liksom de stora protestantiska kyrkorna (inklusive 
Svenska kyrkan). Romersk-katolska kyrkan är inte med, men sänder observatörer till alla möten. Ekumeniska dokument 
från Kyrkornas världsråd har alltså stor tyngd. 
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församlingen. Det faktum att ämbetsauktoriteten alltid hör ihop med församlingsgemenskapen för att inte 

leda till dominans och att auktoriteten inte kan utövas i isolering från församlingen betonas.13 

 

Dokumentet Codex ethicus14 för präster och diakoner i Stockholms stift säger om ledarskapet att det inte bara 

utövas i relation till anställda, utan bör även utövas i form av uppmuntran och bekräftelse till andra att se sin 

kallelse att ta på sig uppgifter i kyrkan. Detta förhållningssätt förväntas bidra till att ett brett ledar- och 

medarbetarskap byggs upp.15 Man skriver också om vikten av att ämbetsbärare är medvetna om ojämna 

maktrelationer, att människor som söker upp en präst eller diakon kan känna sig i underläge.16 

 

 I Kyrkoordningen som reglerar Svenska kyrkans verksamhet står att kyrkoherden ”leder all verksamhet i 

församlingen”17. För varje församling måste finnas en kyrkoherde. Kyrkorådet fungerar som församlingens 

styrelse och har som sin huvuduppgift att har omsorg om församlingslivet och i samarbete med kyrkoherden 

ansvara för att församlingens grundläggande uppgift - att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 

diakoni och mission - blir utförd.18 I kyrkoherdens uppgifter ingår att vara ledamot i kyrkorådet.19  

 

För att vara behörig att anställas som domprost20 eller kyrkoherde krävs att personen ifråga har fyllt 30 år, har 

varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst tre år, genomgått den utbildning som Kyrkostyrelsen beslutat 

om, uppfyller de villkor för befattningen som domkapitlet kan ha beslutat om samt förklarat sig beredd att i 

alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag i kyrkan oavsett deras kön.21 

 

Dessa fem ovan citerade dokument, Kyrkoordningen, Dop nattvard ämbete, biskopsbreven Biskop, präst och 

diakon och Att bli präst i Svenska kyrkan samt Codex ethicus, är de officiella dokument som talar om prästens 

ledarskap i allmänhet och kyrkoherdens särskilda ledarskap. I skrifterna betonas ledarskapet som en viktig del 

av alla prästers uppgifter medan framförallt Kyrkoordningen lyfter fram kyrkoherdens mer formella 

arbetsledaruppgifter. Formuleringarna omkring förväntningarna på det allmänna ledarskapet utanför 

gudstjänsten är ganska otydliga och handlar om dialog, lyssnande, uppmuntran och bekräftelse.  

                                                           
13

 Kyrkornas världsråd 1982 sid 35-36 
14

 Codex ethicus är etiska riktlinjer för präster och diakoner i Stockholms stift och vill enligt inledningen sid 3 fungera som 
en ”vägledning för oss själva, en uttolkning av våra vigningslöften och en manual för hur vi lever våra löften”. Den är 
framarbetad av stiftets biskop Eva Brunne tillsammans med kontraktsprostarna. 
15

 Brunne 2011 sid 8 
16

 Brunne 2011 sid 11 
17

 KO 2012 2 kap 5§ 
18

 KO 2012 4 kap 5§ 
19

 KO 2012 4 kap 9§ 
20

 Domprosten är kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen och chef i stiftets huvudkyrka 
21

 KO 2012 34 kap 9§ 
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3.3.  Kyrkorådet: församlingens styrelse 
Svenska kyrkan är rikstäckande och är indelad i tretton stift. Stiften täcker ett geografiskt område och leds av 

en biskop och styrs av en stiftsstyrelse. Stiften är i sin tur indelade i ca 2200 församlingar. Församlingarna är 

självstyrande, men läran, det vill säga den teologi som predikas och lärs ut, kontrolleras av biskopen vid så 

kallade visitationer som äger rum med några års mellanrum och av en av biskopen särskild utsedd präst, 

kontraktsprosten, som utövar tillsyn i ett kontrakt.22  

Den så kallade dubbla ansvarslinjen, att präster och lekmän23 har olika ansvarsområden, är en grundläggande 

tanke i Svenska kyrkans struktur. Prästerna har fått i uppgift att förvalta läran och sakramenten medan 

lekmännen, utsedda i demokratiska val till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och församlingarnas kyrkofullmäktige, 

har som sin uppgift att ansvara för kyrkans förvaltning. 

Med en aningen haltande jämförelse skulle kunna sägas att kyrkomötet motsvarar Sveriges riksdag, 

stiftsstyrelsen motsvarar länsstyrelsen och kyrkofullmäktige motsvarar kommunfullmäktige. På 

församlingsnivå är kyrkofullmäktige det högsta beslutande organet. Kyrkorådet är församlingens styrelse och 

förhåller sig till kyrkofullmäktige i princip på det sätt som regeringen förhåller sig till riksdagen. Kyrkorådet 

bereder och/eller yttrar sig i frågor som kyrkofullmäktige ska behandla. Kyrkorådets ordförande utses av 

kyrkofullmäktige. I kyrkoordningen stipuleras att ”Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har 

gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd”.24  

Kyrkorådet fungerar alltså som församlingens styrelse med kyrkorådets ordförande som främsta företrädare. 

Kyrkorådets uppgift är att styra församlingens riktning medan kyrkoherdens uppgift är att leda och fördela 

arbetet. Kyrkorådet är arbetsgivare för församlingens anställda, även kyrkoherden, och rekryterar och 

anställer all personal inklusive kyrkoherden.25  

3.4 Skillnader och likheter i synen på ledarskap 
Kyrkorådet i församlingen fungerar som arbetsgivare och rekryterar och anställer kyrkoherden. Stiftet ansvarar 

för utbildning av blivande kyrkoherdar och fortbildning av de kyrkoherdar som är i tjänst26. Kyrkoherdarna 

leder och fördelar arbetet i församlingarna och ansvarar inför kyrkorådet vad gäller budget och verksamhet. 

Eftersom dessa olika enheter på olika sätt sinsemellan relaterar till varandra är det av intresse att studera 

skillnader och likheter i synen på ledarskap. Denna uppsats avser undersöka vilka eventuella skillnader och 

                                                           
22

 Ett kontrakt består av ett mindre antal närliggande församlingar 
23

 Personer i kyrkan som, till skillnad från diakoner, präster och biskopar, inte är vigda till tjänst kallas lekmän. 
24

 Kyrkoordningen 2012 4 kap 5§. Redan i 2 kap 1§ i Kyrkoordningen slås församlingens grundläggande uppgift fast: 
”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission” 
25

 Kyrkorådet kan delegera ansvar för anställningar till kyrkoherden, men anställning och rekrytering av kyrkoherde görs 
alltid av kyrkorådet. 
26

 Här är det också av intresse att nämna att stiftet också ansvarar för rekrytering av prästkandidater, alltså de som i 
framtiden kan komma i fråga för anställning som kyrkoherdar. 
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likheter som finns i kyrkoherdens, kyrkorådets och stiftets syn på vilka egenskaper och förmågor som krävs för 

att kyrkoherden ska vara väl rustad för sin tjänst. 

4. Litteraturöversikt 

4.1. Tillvägagångssätt och urval 
Valet av litteratur gjordes främst via analoga sökningar, det vill säga en referens i en bok ledde vidare till en 

annan och så vidare. Vid digitala sökningar användes dels sökmotorn Google Scholar, som samlar 

vetenskapliga artiklar och uppsatser samt databasen DIVA. Sökorden var Svenska kyrkan, ledarskap, 

kyrkoherde, kyrkoråd och teologiskt ledarskap i olika kombinationer. Forskning som behandlar kyrkoherdens 

ledarskap i Svenska kyrkans församlingar har valts ut, eftersom det är den kontext som denna uppsats har 

undersökt i relation till allmän ledarskapsforskning. Det finns en del skrivet om prästens roll och synen på 

prästens auktoritet, men inte lika mycket som specifikt behandlar vilka förväntningar som kyrkorådet har på 

kyrkoherden avseende önskvärd kompetens i ledarskapet. I litteraturen finns goda beskrivningar av vad det är 

att vara kyrkoherde, en del om hur det är att vara kyrkoherde i relation till kyrkorådet och vilken roll 

kyrkoherden bör ta i sitt ledarskap. Här finns dock inte mycket att hämta vad gäller just den frågan som detta 

arbete behandlar, nämligen frågan om hur kyrkorådets ordförande (arbetsgivaren) ser på kyrkoherdens 

bakgrund och vikten av teologiska kunskaper respektive ledarskapskunskaper skiljer sig från kyrkoherdens 

egen uppfattning om vad som är viktiga förkunskaper att ha med sig in i uppdraget. Här har en kunskapslucka 

som denna uppsats möjligen kan bidra till att fylla identifierats. 

 Nedan redovisas litteraturen utifrån teman som är av betydelse för denna uppsats ämne, nämligen synen på 

prästens auktoritet med avseende på formell eller förtjänad auktoritet, vad församlingsbor kan ha för 

förväntningar på prästen, och det speciella med att vara både präst och chef - så som kyrkoherden ju alltid är- 

utifrån de förväntningar som finns på en präst. Därefter redovisas förhållandet mellan kyrkoherden och 

kyrkorådet med fokus på relationen mellan styrning och ledning och sist av allt presenteras tre verk som 

avhandlar ledarskapet som sådant. Dessa tre ingår sedan i uppsatsens teoriram och återkommer i analysen av 

intervjumaterialet. 

4.2. Redovisning av tidigare forskning i ämnet 

4.2.1. Prästens auktoritet 

Här finns bland andra Anders Bäckström som i artikeln Auktoritet och ledarskap27 skriver om den 

auktoritetsifrågasättande tid vi lever i. Bäckström menar att samhällets ökande individualisering har lett till en 

mindre benägenhet att se kyrkan och dess företrädare som auktoriteter i den enskildes liv och att prästens 

yrkesroll blivit mer otydlig. Det Bäckström skriver om prästen kan i detta sammanhang också appliceras på 

                                                           
27

 Bäckström 1996  
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kyrkoherden, även om det inte nämns implicit, eftersom kyrkoherden per definition alltid är präst. Denna 

otydlighet leder enligt Bäckström till en inbyggd rollkonflikt hos prästen – att prästen förväntas genomföra 

olika uppgifter samtidigt, nämligen att dels stå för den ”gamla kyrkan” som institution med 

kunskapsförmedlande uppgifter och symbol för det heliga, och dels för den ”nya kyrkan” som mer kan 

betraktas som en rörelse än en myndighet där människors livsfrågor står i centrum och där prästens roll blir att 

dela dessa livsfrågor på ett medmänskligt plan.28  

Bäckström skriver vidare om den formella auktoritet som ges prästen i vigningen (efter genomförd teologie 

kandidatexamen, stiftets lämplighetsprövning och antagning, samt av kyrkan påbjudna kurser och 

utbildningar) och den informella auktoritet som ges prästen av församlingsmedlemmarna i kraft av prästens 

personliga egenskaper och kvalitéer.29 Prästen förväntas alltså kombinera den personliga mognaden och 

lämpligheten med de formella meriterna för att tillerkännas rollen som ledare och auktoritet. Bäckström 

betonar att ”… ledarskapet alltid har en relationskaraktär och därför inte kan tänkas utan relationen till 

arbetslaget och till de människor som söker prästens tjänster.”30 Prästen måste alltså vinna både kyrkans, 

arbetslagets och församlingsmedlemmarnas förtroende i fråga om auktoritet och ledarskap, trots att grunden 

för auktoriteten är helt olika och inte alltid självklart kompatibla. Den personliga auktoriteten kan inte läsas in 

på universitet, utan måste finnas i prästens egen person. 

 

 Henk Witte skriver i artikeln Profession and Ministry in Conflict31 om den spänning som kan uppstå i synen på 

en prästs eller pastors yrkesutövning. Den nya tiden kräver att yrket professionaliseras, men Witte konstaterar 

att det finns en del spänning mellan professionaliseringskrav och de krav som ställs på en präst eller pastor.32 

Witte skriver om teologen Hermann Stenger som skiljer mellan ansvar och förmågor (skills), två områden inom 

vilka prästen eller pastorn måste vara kompetent. När det gäller förmågor identifierar Stenger tre som är av 

särskild vikt: teologisk förmåga, kommunikativ förmåga och en återlösande (redemptive) förmåga i sin egen 

person. Den sistnämnda förmågan har att göra med förmågan att förmedla budskapet om Jesus och hans 

återlösande liv, död och uppståndelse, och det är här Witte konstaterar att spänningen mellan de teologiska 

och de professionella delarna av prästens eller pastorns yrkesutövning finns.  

 

Prästen har alltså en auktoritet som spelar in i relationen med de människor som prästen möter på olika 

arenor, både bland medarbetare och i mötet med församlingsbor i skiftande situationer. Här finns en del 

förutfattade meningar och förväntningar på hur prästen ska vara som person och vad prästen ska kunna. 
                                                           
28

 Bäckström 1996 sid 8-9 
29

 Bäckström 1996 sid 11 
30

  Bäckström 1996 sid 16 
31

 Witte 2004 i Nauer, Nauta och Witte (ed) 
32

 Witte skriver i en nederländsk kontext. De flesta kristna i Nederländerna hör till den reformerta kyrkan som inte är 
uppbyggd på exakt samma sätt som den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan. Ett exempel är att sjukhuspräster i 
Nederländerna verkar vara anställda av sjukhuset och inte av församlingen, och att det på så vis för dessa skulle finnas ett 
annat behov av professionalisering till skillnad från de präster eller pastorer som är anställda i församlingar.  
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4.2.2. Prästens möte med församlingsmedlemmarna 

 Helen Cameron har skrivit artikeln Colleagues or clients? 33. Hon studerar en amerikansk kontext, men vissa av 

hennes resultat kan appliceras även på svenska förhållanden. Cameron resonerar omkring de tre olika 

förhållningssätten som församlingsmedlemmarna har när de möter prästen, och hon finner tre olika 

förhållningssätt. Det första är mötet där församlingsmedlemmen söker upp prästen för rådgivning och 

vägledning i personliga bekymmer. Förhållningssättet i ett sådant möte är klientens. Det andra är i 

gudstjänstsammanhang, där förhållningssättet är mindre interaktivt eftersom 

församlingsmedlemmen/gudstjänstdeltagaren möter prästen som gudstjänstledare. Det tredje är mötet 

mellan församlingsmedlemmen och prästen där båda är engagerade i ett arbete som ska utföras för 

församlingens bästa. Där förhåller sig församlingsmedlemmen till prästen som till en arbetskamrat.34 Cameron 

refererar vidare en undersökning av församlingsmedlemmars värderingar av egenskaper hos prästerna. Den 

undersökningen visar att församlingsmedlemmarna värdesätter prästens roll som pastor (omhändertagande 

och vägledande) högt, särskilt i de församlingar där prästens närvaro i församlingsmedlemmarnas personliga 

svårigheter. Församlingsmedlemmarna tenderar också att värdesätta prästens roll som gudstjänstledare, 

särskilt de präster som ansågs vara goda predikanter. Församlingsmedlemmarna betonade också prästens roll 

som kollega och arbetskamrat. Om prästen ansågs som organisatoriskt och administrativt kunnig värderades 

det högt av ”den inre kärnan” i församlingen, men verkade inte vara av särskilt stor betydelse för majoriteten 

av medlemmarna.  

Undersökningen visar också att de två första typerna av interaktion värdesätts högt av både prästerna och 

församlingsmedlemmarna, medan prästerna tenderar att värdera den sista lägre, mer som ett nödvändigt ont.  

Undersökningens resultat är av intresse för denna uppsats, eftersom just den organisatoriska och 

administrativa delen av prästens arbete är särskilt framträdande i tjänsten som kyrkoherde i Svenska kyrkans 

församlingar.35   

 

När prästen möter församlingsmedlemmarna värderar dessa prästens egenskaper. Prästen ses tydligt som en 

ledare, eftersom det ofta är i den rollen församlingsborna möter prästen – som gudstjänstledare, ledare i 

någon av de kyrkliga handlingarna eller som ledare i en församlingsverksamhet. Detta appliceras sedan på 

rollen som chef – om prästen är en god ledare i församlingsverksamheter och ger ett trevligt intryck i de 

sammanhangen förväntas prästen också vara på det sättet som chef. 

4.2.3. Det speciella med att vara präst och chef 

I artikeln The Complexity of Church Leadership 36 skriver Runar Eldebo om vad det är som gör just det kyrkliga 

ledarskapet mer komplext än många andra. Han konstaterar att kyrkan är en frivilligorganisation, där ledaren 

                                                           
33

 Cameron i Malm N (red) 2000 
34

 Cameron i Malm N (red) 2000 sid 106-107 
35

 Cameron i Malm N (red) 2000 sid 111-112 
36

 Eldebo 2005 i Askeland & Hansson (ed) 



15 
 

måste vädja till personers fria vilja för att få dem att utföra de uppgifter som ska göras eftersom ledaren inte 

har några andra styrmedel att ta till, att kyrkan är en idéburen organisation som drivs av något annat än 

förtjänst och att kyrkan är de troendes gemenskap där den andliga dimensionen är en dimension som ökar 

komplexiteten radikalt.37 Eldebo skriver också att det kyrkliga ledarskapet är speciellt på det viset att det ska 

vara ett tjänande ledarskap, men som samtidigt fokuserar oerhört mycket på ledaren själv. Prästen själv blir en 

symbol för församlingen, kyrkan och kristendomen, och när en präst tillfrågas om den största händelsen i 

yrkeslivet leder svaret nästan alltid tillbaka till prästvigningsdagen och inte till den dagen när konfirmanderna 

gjorde något fantastiskt eller när arbetslaget jobbade extra bra ihop.38 Eldebo skriver också om ledarskapets 

fyra C. Dessa är competence, att ha kapacitet att utföra uppgiften, chemistry, social komptetens, charisma, 

utstrålning och charachter, det som har med integritet och identitet att göra39. 

 

Inom ramen för samma utbildning som denna uppsats skrivs har tidigare skrivits uppsatser som tangerar 

samma ämne, att vara präst och chef. En av dessa är Hans Gårdh, som i uppsatsen Kyrkoherdens förväntade 

kompetens. En studie av platsannonser för kyrkoherdar från åren 1993, 2003 och 201340 skriver om den 

sammanblandning av prästens kompetens och kyrkoherdens kompetens som Gårdh tycker sig se. Gårdh 

skriver att kyrkoherdens komptens skiljer sig från prästens och att han tycker sig se att utvecklingen går mot 

att kyrkoherdens kompetens blir ännu mer skild från prästens. 

 

Eskil Selander har skrivit uppsatsen Kyrkoherde, ledarskap och teologi. En intervjustudie med 3 

kyrkoherdeutbildare41. Selander skriver om vilken syn på kyrkoherderollen som kommer fram i olika 

kyrkoherdeutbildningar. Han snuddar vid vad som skulle kunna vara ett teologiskt ledarskap och hur 

kyrkoherdar tenderar att fundera över i vilka situationer man behöver vara chef och i vilka situationer man 

behöver vara herde. 

 

Erik Sidenvall skriver i artikeln Mötet mellan teologi och ett modernt chefskap, publicerad i Svensk 

kyrkotidning, om svårigheterna med att formulera vad ett teologiskt ledarskap skulle kunna vara. Han finner 

att kyrkan är en i grunden platt organisation med det som kallas det allmänna prästadömet och alla kristnas 

ansvar som en grundläggande självförståelse, men att detta har förändrats i och med att de kyrkliga 

arbetsplatserna har blivit större och därmed mer hierarkiskt uppbyggda – och kräver ett ledarskap. 42  

 

                                                           
37

 Eldebo i Askeland & Hansson 2005 sid 27-28 
38

 Eldebo i Askeland & Hansson 2005 sid 29 
39

 Eldebo i Askeland & Hansson 2005 sid 32 (kompetens, kemi, karisma och karaktär) 
40

 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:698080/FULLTEXT01.pdf Gårdh 2013 
41

 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:228379/FULLTEXT01.pdf Selander 2009 
42

 Sidenvall 2011 i SKT sid 392-395 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:698080/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:228379/FULLTEXT01.pdf
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Bert Stålhammar skrev en bok som heter Kyrkoherdens ledningsvillkor43 för närmare femton år sedan, men 

den har fortfarande relevans för ämnet. 44 Stålhammar redovisar en studie av fyra olika församlingar och dess 

kyrkoherdar, där det framgår att kyrkoherdarna upplever det problematiskt att kombinera uppgifterna som 

kyrkoherde och uppgifterna som präst.45 Detta är helt i analogi med Cameron som visar att det är de typiskt 

”chefliga” uppgifterna, som administration och organisation, som av prästerna anses vara mest betungande 

och ofta i konflikt med de pastorala eller prästerliga uppgifterna. Stålhammars resultat visar också att 

kyrkoherdens dubbla roller som både kyrkoherde och präst flyter ihop hos både anställda och 

förtroendevalda46. Det verkar inte osannolikt att det är ur denna sammanblandning som idén om kyrkoherden 

som den ”finaste” prästen i församlingen har uppkommit, att det av många anses lite ”finare” att få sina barn 

döpta av kyrkoherden än av en ”vanlig präst”. 

 

Att vara både präst och chef kan ibland leda till rollkonflikter, som konstaterats av Gårdh och Stålhammar 

ovan. De båda rollerna innebär olika typer av ledarskap och därmed olika förväntningar på kyrkoherden, som 

ska bära båda dessa roller i sin person. Eldebo pekar på dubbelheten i begreppet tjänande ledarskap ur ett 

kyrkligt perspektiv. Han framhåller också att det finns stora skillnader i det kyrkliga ledarskapet jämfört med 

ledarskap utanför kyrkan, i exempelvis idrottsföreningar där lagets prestation framhävs mer än tränarens till 

skillnad från i kyrkan där prästen själv blir en symbol.  Selander och Sidenvall antyder att ett sätt att hantera 

dessa rollkonflikter skulle kunna vara att hitta det teologiska ledarskapet, även om de inte explicit skriver vad 

detta skulle kunna vara.  

4.2.4. Relationen mellan kyrkoherden och kyrkorådet 

En person som ägnat mycket tid åt forskning omkring ledningsfrågor i Svenska kyrkan är Per Hansson. I boken 

Svenska kyrkans organisationskultur47, i vilken Hansson bland annat beskriver fyra undersökningar av fyra olika 

pastorat48 i Svenska kyrkan med avseende på organisationskultur och ledarstil, skriver han att kyrkoherdens 

ledningsmandat är en smula beskuret, i och med att kyrkorådet fungerar som styrelse och beslutar i frågor vad 

gäller ekonomiska medel och styrning och att övriga präster och andra anställda har ett visst inflytande. Detta 

kräver att kyrkoherden är relationsinriktad i sitt sätt att leda församlingen, menar Hansson i enighet med 

Bäcklund.49 Då Hanssons bok nu har över tio år på nacken och en del formella förändringar har ägt rum sedan 

den skrevs, går det att hävda att den har blivit inaktuell och förlorat sin giltighet. Det går å andra sidan även att 

hävda att den är aktuell i sin beskrivning av kyrkoherdens roll och mandat, förutom somliga formuleringar som 

                                                           
43

 Stålhammar 2002 
44 Många böcker och artiklar skrevs åren runt tusenårsskiftet på grund av att det var då Svenska kyrkans ändrade 

relationer till staten genomfördes.   
45

 Stålhammar 2002 sid 141 
46

 Stålhammar 2002 sid 143 
47

 Hansson 2001 
48

 Ett pastorat är en kyrkoherdes tjänstgöringsområde som kan bestå av en eller flera församlingar. 
49

 Hansson 2001 sid 153 
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förändrats i kyrkoordningen, eftersom skillnaden mellan då och nu inte är så stor vad gäller den dubbla 

ansvarslinjen och kyrkoherdens uppgift att leda församlingen.50  

 

I relationen mellan kyrkoherden och kyrkorådet kan också vissa rollkonflikter förekomma. Kyrkorådet är 

kyrkoherdens arbetsgivare, medan kyrkoherden är den som leder församlingen, där kyrkorådsledamöterna 

ingår som en del. 

4.2.5. Ledarskap i allmänhet 

Angående ledarskap i allmänhet finns givetvis mycket litteratur. En bok som varit viktig i arbetet med denna 

uppsats är Leadership Theory and Practice av Peter G. Northouse51. Förra seklets omfattande 

ledarskapsforskning kan sägas följa en kronologisk linje från att under det tidiga 1900-talet fokusera på 

medfödda egenskaper (traits) som skulle göra en person till en god ledare till att under mitten av århundradet 

poängtera att det fanns somlig kunskap eller förmågor (skills) som kunde förvärvas. Därifrån gick linjen över till 

att fokusera på ledarens beteende (style). Här framhålls en rörelse från vad ledaren är till vad ledaren kan till 

vad ledaren gör. Fortfarande är dock fokus mycket tydligt på ledaren. Utvecklingen fortsatte sedan till att 

koncentrera sig på ett situationsanpassat (situational) ledarskap där ledaren anpassar sitt sätt att leda till den 

aktuella situationen, sedan till att studera hur man bäst kan para ihop rätt ledare med rätt situation 

(contingency theory). Därefter över till att se på relationen mellan ledarens beteende och de underordnades 

behov och drivkrafter att göra ett gott arbete (path-goal theory) och vidare till att undersöka interaktionen och 

relationen mellan ledaren och de som ska ledas (Leader-member Exchange Theory, LMX). Härefter började 

man intressera sig för den process som leder till att människor förändras (Transformational Leadership) och 

det som i Northouses bok framhålls som den mest moderna och mest fruktbara ingången i ledarskapet är det 

som kallas tjänande ledarskap (Servant Leadership).52  

 

Ytterligare en viktig bok på området är Nya perspektiv på organisation och ledarskap av Lee G. Bolman och 

Terrence E. Deal53. Som titeln antyder ges där fyra perspektiv på ledarskap. De perspektiv de anger är det 

strukturella perspektivet, som har fokus på mål, former och funktioner, HR-perspektivet, som lägger 

tyngdpunkten vid människan och hennes förmågor, det politiska perspektivet, som betonar maktfördelning 

och intressekonflikter samt det symboliska perspektivet som inte är lika rationellt som de tidigare utan ser på 

organisationer mer som kulturer eller samhällen med fokus på frågor om mening och tro. Författarna menar 

att skickliga ledare kan växla mellan de olika perspektiven för att använda sig av det perspektiv som just i den 

givna situationen ger den bästa förklaringsmodellen. 
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 Den största skillnaden är att det från 2010 står i Kyrkoordningen att kyrkoherden har att leda all verksamhet i 
församlingen.  
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Författarna Jörgen Sandberg och Axel Targama skriver i boken Ledning och förståelse. En förståelsebaserad 

syn på utveckling av människor och organisationer om ett förståelsebaserat ledarskap.54 Redan av bokens 

undertitel framgår att deras tankar går i linje med de tankar som återfinns i HR-perspektivet hos Bolman och 

Deal och i det tjänande ledarskapet hos Northouse. Deras tankar om ledarskap i mångt och mycket är att det 

goda ledarskapet är ett ledarskap som är avsett att skapa förståelse, alltså ett ledarskap i pedagogisk anda. 

5. Teoriram 

5.1.  Pedagogiskt ledarskapsperspektiv 
Denna uppsats skrivs inom ramen för kursen Pedagogiskt ledarskap och därför är utgångspunkten ett 

pedagogiskt ledarskapsperspektiv. Termen pedagogiskt ledarskap kan för den oinsatte lätt leda tankarna till att 

det är ett ledarskap som handlar om att leda i skolans värld, en ledarstil som eftersträvas hos skolledare och 

rektorer. Dock kan det pedagogiska ledarskapet även ses som ett ideal för ledarskap i allmänhet. Författarna 

Anna-Karin Axelsson och Agneta Blohm skriver som ett exempel på detta:  

”Att vara pedagogisk ledare innebär att visa vägen och skapa begripliga och meningsfulla sammanhang för alla 

man möter i sitt dagliga arbete. Ledarskapet handlar också om att ge en verksamhet möjlighet att utvecklas 

mot uppsatta mål.”55  

Ett ledarskap som skapar mening och förståelse genom att sätta den som ska ledas i centrum är ett ledarskap 

som kan kategoriseras som ett pedagogiskt ledarskap. Detta förhållningssätt till ledarskap innefattar pedagogik 

i betydelsen ”gå med”, att visa vägen genom att slå följe. 

Nedan presenteras fyra olika sätt att se på vad som är viktigt i ledarskapet. Dessa kommer sedan att 

återkomma i analyskapitlet, kapitel 9 i denna uppsats. 

5.2.  Olika syn på ledarskap 
Fyra sätt att se på vad som är viktigt i ledarskapet kommer nu att redovisas närmare. De fyra synsätten är 

ledaregenskaper och ledarförmågor, det tjänande ledarskapet samt det förståelsebaserade ledarskapet. Just 

dessa är utvalda eftersom de har bäring på de intervjuer som gjorts och den ledarskapssyn som kan anas hos 

informanterna samt även i prästvigningslöftena och i Kyrkoordningen. De sistnämnda synsätten är också de 

som kan sägas bäst representera ett pedagogiskt ledarskap. 

5.2.1.  Ledaregenskaper (traits) 

I början av 1900-talet sökte forskningen ett sätt att försöka definiera vad som gör att en person blir en god 

ledare. Man landade i att somliga människor helt enkelt var födda med vissa egenskaper som skilde dem från 

andra människor och att dessa egenskaper gjorde dem till goda ledare. Några egenskaper som särskilt 
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utkristalliserats är intelligens, inklusive verbal förmåga, perceptiv förmåga och förmåga att resonera, 

självförtroende, inklusive tron på att man kan göra skillnad och leda andra till att göra skillnad, 

målmedvetenhet, inklusive förmågan att visa beslutsamhet när så krävs, integritet, inklusive trovärdighet och 

pålitlighet, och social kompetens, att vilja tillbringa tid i andras sällskap och vilja ha kontakt med andra. Andra 

studier har visat att liknande egenskaper finns hos personer som anses som goda ledare: att vara utåtriktad, 

medveten, öppen och icke-neurotisk. Mot slutet av 1900-talet identifierades också det som kom att kallas EQ 

eller emotionell intelligens, det som har med våra känslor att göra och som också kom att ses som en viktig 

ledaregenskap. 56 

Det här sättet att se på ledarskap fokuserar helt på ledaren själv och tar inte hänsyn till situationen eller de 

som ska ledas. En person som har den här synen på ledarskap och vad som gör en god ledare kan relativt 

snabbt avgöra efter ett samtal eller en intervju om personen i fråga är en god ledare eller inte, även om hen 

aldrig sett ledaren utöva sitt ledarskap. Denna syn kan också leda till tanken att ledare är något en person är 

från födseln, inte blir genom utbildning och/eller erfarenhet, eller något som personen gör eller något som 

skapas i ledarskapssituationen. 

5.2.2.  Ledarförmågor (skills) 

Även här är utgångspunkten ledaren själv. Skillnaden är att man mot mitten av 1900-talet började tänka att 

det finns vissa kunskaper eller förmågor som är viktiga hos en ledare och att dessa kunskaper eller förmågor 

kan - och bör! - förvärvas och utvecklas. Robert Katz formulerade tre grundläggande typer av förmågor eller 

kunskap: hantverkskunskap eller technical skills ses som specialkompetens på yrkesspecifika områden, social 

kunskap eller human skills. Hit räknas samarbetsförmåga, förmåga att samspela med andra människor, 

lyhördhet för andras behov samt begreppskunskap eller conceptual skills, alltså förmågan att förstå visioner 

och formulera idéer och skapa mening. Olika förmågor väger olika tungt beroende på var i hierarkin en ledare 

finns – betydelsen av teknisk kunskap minskar i takt med att betydelsen av begreppskunskapen ökar ju högre 

upp i organisationen ledaren befinner sig.57 

Senare studier (Northouse hänvisar till Mumford, Zaccaro, Harding et al 2000) har visat på hur individuella 

egenskaper eller attribut tillsammans med särskilda förmågor som problemlösningsförmåga, social förmåga 

och förmågan att ta in och strukturera information ger detta goda ledarskapsresultat såsom effektiv 

problemlösning och goda resultat.58 

5.2.3.  Tjänande ledarskap (servant) 

En av de ledarskapssyner eller ledarskapsstilar som framhållits mer och mer under senare år är det tjänande 

ledarskapet. Northouse skriver att det kan tyckas som en självmotsägelse att ledaren ska sätta sina 
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underställdas behov före sina egna och lyfta fram medarbetarnas framgångar mer än sina egna. Dock är denna 

ledarstil ett mer etiskt ledarskap, ett ledarskap som fokuserar på något större, så som företaget, samhället 

eller organisationen.59 Det tjänande ledarskapet kan ge medarbetare som växer som människor genom ansvar 

och genom att de ges möjlighet att uppnå sina personliga mål, en mer välfungerande organisation och kan 

dessutom ge positiv genklang i hela samhället.60 

Northouse beskriver tio karaktäristika hos den tjänande ledaren. Dessa är lyssnande, empati, helande, 

medvetenhet, övertalningsförmåga, visionerande, förutseende, ansvarstagande, intresse för människors växt 

och gemenskapsbyggande.61  Förutom dessa tio redovisas också sju centrala beteenden hos den tjänande 

ledaren. Dessa är förmåga att förstå och förmedla en vision, att se andras bekymmer och vara villig att hjälpa 

dem, att sätta andra före sig själv, att hjälpa underlydande att växa och lyckas, etiskt uppförande, bemyndiga 

medarbetare och värdeskapande för omvärlden.62 

Det tjänande ledarskapet skiljer sig från de två tidigare beskrivna genom att fokusera mer på ledarens 

beteende än på egenskaper eller förmågor. Även i det tjänande ledarskapet är fokus riktat mot ledaren, men 

ledaren lyfter fram medarbetarnas och gruppens arbete och resultat snarare än sitt eget. Den tjänande 

ledaren fungerar också i mångt och mycket som en förebild i sitt sätt att vara och möter också sina 

medarbetare på en mer jämlik nivå, människa mot människa, än den ledare som går in i ”great man-

tänkandet” och tänker att ledarskapet är honom givet i födseln och därför ger honom en position som på alla 

sätt är upphöjd över sina medarbetare. Den ledaren är inte intresserad av sina medarbetares välmående eller 

om de uppnår sina personliga mål eller ej. Även den ledare som tillägnat sig sina ledarskapsförmågor genom 

utbildning och erfarenhet kan tänkas leda ”uppifrån och ner”, eftersom hen genom att ha tillägnat sig dessa 

förmågor har förtjänat en högre position än sina medarbetare. Även om social förmåga är viktig saknas det 

etiska beteendet och framlyftandet av medarbetarna. 

5.2.4.  Förståelsebaserat ledarskap 

Sandberg och Targama skriver om det förståelsebaserade ledarskapet som liksom de ovan nämnda är ett 

ledarskap som sätter medarbetaren i centrum. Behovet av förståelse betonas starkt – människor behöver 

förstå varför en uppgift ska utföras och varför den ska utföras på ett visst sätt, eftersom människors beslut och 

handlingar grundar sig i deras förståelse av verkligheten.63 Denna förståelse blir till genom socialisation, det vill 
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säga i samspel med andra människor. Det gäller i hög grad förståelsen av arbete – utan en gemensam 

förståelse av sammanhanget kan man inte samspela på ett givande sätt.64  

Författarna tar också upp begreppet kompetens. Deras resonemang passar väl in i detta arbete, eftersom det 

bekräftar den syn som återfinns i Northouses skills approach, särskilt i det som gäller technical 

skills/conceptual skills. Den formella kompetensen, skriver författarna, är viktig i legitimationsyrken eller 

professioner65 och många hantverksyrken. Här finns krav på speciell utbildning som förväntas ge kompetens 

att klara av arbetsuppgifterna,66 något som kan jämföras med technical skills. Sandberg & Targama skriver att 

förståelsen av arbetsuppgifterna är grundläggande för att de utförs väl – att kompetensen är god. De beskriver 

också en cirkelrörelse mellan människans förståelse av sitt arbete och hennes uppfattning av vilka kunskaper 

eller vilken kompetens som krävs för att utföra det väl. 67  

Det händer att vi människor tvingas att revidera vår uppfattning och vår förståelse av omvärlden. Det är ofta 

en lång process. En förändrad förståelse av verkligheten kan leda till en personlig kris eftersom det kan leda till 

att man tvingas börja se på sig själv och sin identitet på ett helt nytt sätt. Den gamla förståelsen kan dock 

läggas till den nya och behållas som en del av en fördjupad verklighetsförståelse.68  

Till dessa ovan redovisade teorier har också fogats syn på ledarskap och organisation hämtat från Bolman och 

Deal69. Det strukturella perspektivet, med ”ordning och reda” i centrum, hör ihop med den lite äldre synen på 

ledarskap. Här är det viktigt att känna till sina roller, att hierarkin upprätthålls och att varje medarbetare gör 

sin del i helheten. HR-perspektivet70, en syn på ledarskap och organisation som i mångt och mycket knyter an 

till Northouses tjänande ledarskap. I detta perspektiv är utgångspunkten medarbetaren och dennes behov och 

utvecklingspotential. Det tredje perspektivet är det politiska71, som mer framhåller koalitioner och konflikter i 

organisationer och i ledarskapet och talar om maktstrukturer och maktförhållanden. Det fjärde perspektivet, 

det symboliska, skulle kunna misstas för att vara helt och hållet applicerbart på kyrkan eller församlingen, 

eftersom det är just riter och ceremonier och frågor om mening och tro som kyrkan ägnar sig åt. Dock är det 

inte den sidan av kyrkan eller församlingen som studeras i denna uppsats, utan ledarskapet i kyrkan eller 

församlingen som organisation och arbetsplats. Detta perspektiv blir alltså ett av de fyra användbara 

perspektiven och inte det enda. 

Frågan som blir av relevans i denna uppsats är ju hur en ledare kan påverka andra människors utveckling av sin 

förståelse. Här associerar jag till conceptual skills hos Northouse, där vikten av att kunna förstå, formulera och 
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förmedla sin och arbetsplatsens vision eller grundläggande värderingar framhävs. Sandberg och Targama 

nämner olika metoder för detta: verbala metoder och handlingsinriktade metoder. De verbala metoderna är 

allt som innefattar information som överförs från sändare till mottagare, det talade ordet eller det skrivna 

ordet i sådant som styrande dokument och anvisningar. Här finns olika retoriska grepp att använda sig av. 

Ledaren måste vara medveten om sin egen förståelse av verkligheten och servera tankar och teser som andra 

fundera omkring och slutligen göra till sin egen förståelse. Här är conceptual skills, konsten att berätta 

organisationens berättelse, alltså nödvändiga.72 

De handlingsinriktade metoderna är sådant som används av ledningen för att få medarbetare att utföra 

särskilda uppgifter eller bete sig på ett önskvärt sätt som kan tänkas få konsekvenser för deras förståelse. Här 

finns sådant som chefen som förebild, i symbolhandlingar eller vardagligt beteende. Det kan också vara sådant 

som att chefen ger medarbetarna själva möjlighet att upptäcka problem eller möjligheter i arbetet utan att 

”skriva dem på näsan” vad som ska göras och på så vis bidra till en fördjupad förståelse av arbetsuppgifterna. 

Denna upptäckt bör sedan följas upp av en dialog så att kreativa idéer kan födas i samspel mellan människor.73  

Hos Sandberg och Targama är det den förståelseskapande ledaren som bedriver det eftersträvansvärda 

ledarskapet. Den förståelseskapande ledarens viktigaste uppgift är enligt författarna att hela tiden i dialogens 

form undervisa och hjälpa medarbetarna att förstå hur företagets vision, värderingar och strategi hänger 

samman med varje medarbetares arbetsuppgift, för att skapa förståelse hos medarbetarna.74 Tidigare har 

ledarskapets fokus varit planering av vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det, skriver 

Sandberg och Targama. Utvecklingen har gått mot att chefen sätter igång processen och att medarbetarna 

själva tillskrivs så pass mycket kompetens att de kan avgöra på vilket sätt uppgiften bäst ska utföras och hitta 

problemlösningar. 

5.3.  Chef och/eller ledare? 
I denna uppsats behandlas ordet chef som om chefen alltid är ledare. Så är ju inte alltid fallet. I en arbetsgrupp 

kan det finnas andra, informella ledare som får med sig medarbetarna – kanske i en helt annan riktning än den 

chefen önskar. Att vara chef är att inneha en position i en organisation med vissa befogenheter och visst 

ansvar som blivit dig givet ”uppifrån”, från en högre chef eller från en styrelse. För att vara ledare behöver du 

inte vara chef. Ledarmandatet kommer ”underifrån”, och förtroendet som ledare är något som förtjänas 

snarare än förvärvas. I den bästa av världar har alltså chefen mandat och förtroende både ”uppifrån” och 

”nerifrån”.75 
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I det pedagogiska ledarskapet betonas ledarrollen mer än chefsrollen. Ledaren är den som leder utifrån ett 

förtroendemandat, medan chefen leder utifrån ett formellt mandat. 

Av de ovan redovisade perspektiven är det servant leadership, det förståelsebaserade ledarskapet, och HR-

perspektivet, som bäst stämmer överens med det pedagogiska ledarskapet. Jag ser att det pedagogiska 

ledarskapet sätter medarbetaren/den som blir ledd före chefen/den som leder. Det pedagogiska ledarskapet 

är också ett ledarskap som bidrar till organisationens eller sammanhangets växt och mognad, vilket också är en 

av de saker som definierar det tjänande ledarskapet. Det pedagogiska ledarskapsperspektivet korrelerar också 

till HR-perspektivet, som också sätter medarbetaren och hennes behov och utvecklingspotential i första 

rummet. 

6. Syfte och frågeställningar 
Ovan har konstaterats att det finns många olika sätt att se på ledarskap. Vidare har konstaterats att det verkar 

finnas skiftande förväntningar, utöver de rent formella behörighetskraven, på vilken kompetens en kyrkoherde 

behöver vara rustad med utifrån de förväntningar som finns på en präst respektive på en chef för att 

kyrkoherden ska kunna utföra sitt arbete. Detta är av intresse att studera vidare. 

 

Syfte: 

Denna uppsats syfte är att undersöka vilka skillnader och likheter som finns i kyrkoherdens, kyrkorådets och 

stiftets syn på vilka egenskaper och förmågor som krävs för att kyrkoherden ska vara väl rustad för sin tjänst. 

 

Frågeställningar:  

Vilka av kyrkoherdens egenskaper och förmågor är viktigast för kyrkorådet? 

Vilka egenskaper och förmågor är viktigast för kyrkoherden själv? 

Vilka av kyrkoherdens egenskaper och förmågor är viktigast för stiftet? 

7. Metod76 
För att få svar på frågeställningarna har material samlats in genom intervjuer av kyrkoherdar och 

kyrkorådsordförande i tre församlingar som vid tiden för intervjuernas genomförande relativt nyligen hade 

tillsatt ny kyrkoherde. Dessutom intervjuades två anställda på stiftskansliet i det stift där undersökningen 

gjordes som båda har att göra med rekrytering i sina tjänster. Tanken är att de tre församlingarna ska 

representera olika delar av stiftet – innerstad, förort och kranskommun.  
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Att metoden intervjuundersökning valdes berodde på att den bäst ansågs svara mot den kunskap som 

efterfrågades i detta arbete, nämligen en jämförelse mellan olika parters syn på efterfrågad kompetens i en 

given kontext. Den kunskapen bedömdes kunna produceras i ett samtal mellan intervjuaren och 

informanten.77 Materialet har sedan analyserats och ställts i relation till uppsatsens teoriram, beskriven i 

kapitel 5 i denna uppsats. 

7.1.  Metod för datainsamling 
Den metod som använts för denna studie är kvalitativa semistrukturerade intervjuer i meningen att i princip 

samma frågor ställdes till intervjupersonerna, men att följdfrågorna sinsemellan ledde lite olika så som fallet är 

i ett mer ostrukturerat samtal. 78 De intervjuade är kyrkorådsordförande i tre församlingar i samma stift som 

relativt nyligen anställt ny kyrkoherde, de tre nyanställda kyrkoherdarna i samma församlingar, samt två 

anställda på stiftskansliet med insyn i kyrkoherdeutbildning och prästrekrytering.  En enkätundersökning hade 

gett en större spridning med fler informanter från flera församlingar, men intervjuer valdes som metod med 

tanke på möjligheten att ställa följdfrågor och få en djupare förståelse för hur informanterna tänker omkring 

kyrkoherdens kompetens. En av intervjuundersökningens fördelar i detta sammanhang är också möjligheten 

för intervjuaren att skapa sig en förståelse av hur de olika informanterna tolkar de teologiska termer och 

ledarskapsbegrepp som används, och vid behov göra kompletteringar och följdfrågor under intervjuns gång för 

att försäkra sig om att tolkningen av den förståelsen är rätt. I denna undersökning var en sådan förståelse 

viktig, eftersom den bland annat behandlade vissa begrepp och uttryck och dess användning. 

 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats och finns att tillgå hos uppsatsförfattaren. Parallellt med 

inspelningen gjordes också anteckningar under samtalets gång. Valet att spela in på band gjordes för att få ett 

nyanserat material att tolka och de kompletterande anteckningarna gjordes för att säkerställa att vissa viktiga 

partier kom med och för att kunna göra markeringar under samtalets gång.  Möjligen verkade 

inspelningsmomentet hämmande på någon eller några av informanterna, men vinsten hade sannolikt blivit 

mindre om intervjuaren enbart hade koncentrerat sig på anteckningar för att få med allt som sades. Samtalet 

hade inte flutit lika fritt och viktiga formuleringar kunde ha gått förlorade.  

 

Valet av den kvalitativa metoden med färre informanter istället för en kvantitativ metod med exempelvis 

enkätfrågor gjordes dels för att avgränsa tidsspannet - det var av intresse för uppsatsen att studera 

församlingar som nyligen tillsatt kyrkoherde och alltså hade rekryteringsprocessen aktuell i minnet - dels för 

att göra en geografisk avgränsning, i detta fall till ett av Svenska kyrkans stift. Att i en intervju kunna ställa 

uppföljande frågor bedömdes också som en viktig aspekt. Den kvalitativa metoden svarar i detta fall sannolikt 

bättre mot uppsatsens ämne och den förståelsebaserade kunskap som eftersöktes. 
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 Kvale och Brinkmann 2014 sid 33-35 
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 Intervjufrågorna finns i bilaga 2 i detta arbete. 
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7.2. Genomförande 
Varje intervju tog cirka en timme i anspråk. Intervjutillfället inleddes med att intervjuaren kort upprepade vad 

intervjun skulle handla om, vad materialet skulle användas till och att intervjupersonen skulle få vara anonym. 

Dessa upplysningar hade redan getts i ett telefonsamtal innan själva intervjutillfället. Intervjun avslutades med 

att intervjupersonen gavs möjlighet till att göra tillägg till det som redan sagts. Intervjuguiden konstruerades 

efter litteraturstudium om ledarskap i allmänhet och kyrkoherdens ledarskap i synnerhet. Därefter 

formulerades frågor som ansågs kunna besvara denna studies forskningsfrågor. Frågorna som ställdes var så 

öppet formulerade som möjligt för att ge intervjupersonerna utrymme att berätta om sina egna tankar och 

följdfrågor ställdes för att ytterligare öppna för utvecklade resonemang.  

 

Tre kyrkorådsordförande i tre olika församlingar intervjuades. De fick samma frågor (dock med något olika 

följdfrågor, så som fallet blir i ett samtal) som rörde vilka egenskaper de ansåg vara viktigast när de 

rekryterade kyrkoherde. En viktig fråga rörde hur prioriteringarna gick om man i rekryteringen tvingades välja 

mellan god teologisk bildning och stor erfarenhet av ledarskap i andra sammanhang än det kyrkliga. I 

intervjuerna söktes också svar på huruvida man i rekryteringsprocessen letade efter mer personliga 

egenskaper, de egenskaper som skulle kunna ge den mer informella, ”förtjänade” auktoriteten hos 

församlingsmedlemmarna.  

 

Kyrkoherdarna i samma tre församlingar intervjuades ungefär ett halvår senare. De hade samtliga hunnit bli 

”varma i kläderna” på sina tjänster, även om de inte suttit på dem så länge att de hunnit glömma 

rekryteringsprocessen. Under den tid de innehaft sina befattningar hade de också hunnit få syn på vad de 

eventuellt saknat i sin utbildning, vad de känner att de skulle ha behövt mer av och hur de ser på sin egen 

auktoritet, både den formella och den förvärvade. De fick frågor som liknade de frågor som 

kyrkorådsordförande fick. Samma frågor ställdes till alla tre kyrkoherdar. 

 

Två personer på stiftskansliet intervjuades också. Dessa har ansvar för rekrytering och utbildning i olika 

tidsändar av en kyrkoherdetillsättning. Den ena ansvarar för rekrytering och deltar i lämplighetsprövning av 

prästkandidater som är under utbildning vid universitetet och den andra ansvarar för rekrytering och 

utbildning av blivande kyrkoherdar. Båda är präster och har erfarenhet av församlingstjänst. De frågor som 

ställdes till dessa två skilde sig något från frågorna som ställdes till de tre kyrkorådsordförande och till 

kyrkoherdarna.  Även hos stiftsadjunkterna söktes svar på frågan om de personliga egenskaperna relaterat till 

ledarutbildning och ledarskapserfarenhet, men med fokus på vad som är viktigast vid en lämplighetsprövning 

av en prästkandidat respektive en rekrytering av en kyrkoherdekandidat. Frågorna till de båda 

stiftsadjunkterna skiljde sig en aning åt eftersom deras arbetsuppgifter är så pass olika, men avsikten var 

fortfarande att få fram kunskap som relaterar till denna uppsats syfte.   



26 
 

 

Strävan var att genomföra intervjuerna på en plats där den intervjuade kände sig trygg (i samtliga fall 

genomfördes intervjuerna på den intervjuades arbetsplats eller, när kyrkorådsordföranden intervjuades, i 

församlingens lokaler). Intervjuaren bar inte prästskjorta utan var helt civilt klädd för att undvika att leda 

tankarna till intervjuarens yrke och för att undvika att intervjun förväxlas med ett själavårdssamtal som faller 

under tystnadspliktens ram. Samtliga intervjupersoner informerades om syftet med intervjun och om hur 

resultaten skulle komma att användas. 

 

Samtliga informanter i uppsatsen utom en är män. Detta är i någon mån en spegling av verkligheten, även om 

den procentuella fördelningen av kvinnor respektive män på ledande positioner i Svenska kyrkan inte är riktigt 

lika ojämn som i denna studie. Det är fler män än kvinnor som är kyrkoherdar. Det är också fler män än kvinnor 

som är kyrkorådsordförande. 

7.3.  Material 
Materialet består av sammanlagt åtta timmars inspelade intervjuer. Dessa har transkriberats till 58 sidor text 

och både inspelningar och text finns att tillgå hos författaren.  

7.4.  Analysmetod 
Intervjuerna är analyserade genom bricolage, det vill säga en blandning av olika metoder, i detta fall främst 

meningstolkning och personlig tolkning, där ingen har fått företräde framför den andra. Detta tillvägagångssätt 

har varit möjligt eftersom intervjuaren/författaren har god insyn i det ämne som intervjuerna behandlar.79 De 

transkriberade intervjuerna lästes igenom, och eftersom materialet redan vid intervjutillfället var relativt väl 

tematiskt systematiserat utifrån de frågor som ställdes var det möjligt att göra jämförelser mellan de olika 

informanternas svar för att hitta skillnader och likheter i deras syn på kyrkoherdens kompetens.  

Meningstolkning innebär att försöka identifiera meningen i det som sägs, att tolka innebörden i 

informanternas utsagor. Personlig tolkning innebär att intervjuaren använder sina egna kunskaper i ämnet för 

att tolka det sagda. Intervjumaterialet underkastades en hermeneutisk meningsanalys, med utgångspunkten 

att det kan finnas olika sätt att tolka det som sägs i intervjun. I hermeneutiken tolkas helheten i ljuset av 

delarna och därefter delarna av det sagda i ljuset av helheten och så vidare i en spiralrörelse mot en djupare 

förståelse. Nackdelen med denna metod kan vara att avgöra på vilken nivå tolkningen ska ske. Är det vad som 

avses eller vad som uttrycks som ska tolkas? Kan delarna säga något relevant om helheten och vice versa?80 

När den första analysen av intervjumaterialet var gjord, analyserades resultaten vidare med hjälp av de teorier 

som redovisats i arbetets teoriram i kapitel 5 i denna uppsats.  
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 Kvale och Brinkman 2014 sid 281-284 
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 Kvale och Brinkman 2014 sid 252-259 
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7.5.  Reflektion över metoden 
Uppsatsens författare är som tidigare nämnts präst i Svenska kyrkan och skriver inom ramen för en 

ledarskapsutbildning. Detta färgar givetvis uppsatsen. Målsättningen är naturligtvis att objektiviteten och det 

akademiska förhållningssättet ska bibehållas, även om grundsynen är humanistisk och säger att det studerade 

alltid påverkas av observatören. I detta ligger alltså ett induktivt förhållningssätt.  

 

De validitetsaspekter som bör lyftas fram när det gäller valet av intervjuer som metod är naturligtvis den 

påverkan som mötet mellan intervjuare och informant ger på materialet. I det här fallet fanns det faktum att 

intervjuaren är präst och därmed verksam i samma organisation som alla de intervjuade med i bilden. Detta 

kan mycket väl ha färgat de svar som de intervjuade har gett utifrån en föreställning om vilka svar som 

intervjuaren vill ha, att man försöker svara ”rätt”. Intervjuaren kan också i sin tolkning av materialet ha färgats 

av att de intervjuade samtliga i någon mening befinner sig på en hierarkiskt högre nivå i organisationen 

Svenska kyrkan än intervjuaren själv.  Både i intervjusituationen och i analysen av intervjumaterialet har 

uppsatsförfattaren på alla sätt försökt behålla medvetenheten om detta för att i möjligaste mån undvika 

fällorna. Reliabiliteten är hög, vilket visas genom att intervjuerna är systematiskt genomförda och samma 

teman lyfts fram i alla intervjuer. Intervjuerna har sammanställts och ordnats systematiskt och samma 

analysmetod har använts genomgående. När det gäller reliabilitet kan även lyftas fram att det finns en risk att 

informanternas svar inte alltid tolkats helt rätt eller att informanterna har tolkat frågans mening och innebörd 

annorlunda än vad avsikten var. I analysen har dessa aspekter vägts in och författaren gjorde sitt yttersta för 

att göra riktiga tolkningar, även om en annan analysmetod som eftersökte annan typ av kunskap kanske hade 

kommit fram till andra tolkningar. 

 

Konsekvenserna av att använda denna metod är att urvalet är mycket litet. Även om informanterna var 

representativa för sin grupp i ålder, utbildning, socioekonomisk ställning och till viss del kön är variationerna 

inom gruppen är stora. En iakttagelse var också att någon eller några av intervjupersonerna var tystlåten och 

gärna ville ge ”rätt” svar på mina frågor. Denna inställning kan också ha funnits hos fler av intervjupersonerna 

eftersom intervjuaren och den intervjuade befinner sig inom samma organisation, om än på olika platser och 

nivåer. Det är också möjligt att just det faktum att alla befinner sig i samma organisation och därigenom har en 

mer eller mindre uttalad social relation har inverkat menligt på intervjuarens objektivitet. En svaghet med 

metoden är också att det inte är möjligt för intervjuaren att veta om intervjupersonen har mer att berätta än 

vad som kommer fram under intervjun på grund av att intervjufrågorna inte berörde just det ämnet. 

 

Att göra intervjuer och utifrån dem dra större slutsatser är ett induktivt sätt att inhämta kunskap. Detta kan 

kritiseras för att ”göra en höna av en fjäder” – det vill säga att dra slutsatser utifrån ett för litet underlag. Det 

antal intervjuer som har gjorts är givetvis för litet för att vara heltäckande, men om man i analysen också tar 
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med mått av deduktivt förhållningssätt81 går det ändå att dra vissa slutsatser utifrån det underlag som finns i 

uppsatsen. 

I analysarbetet gjordes en viktig upptäckt som fick konsekvenser för hela uppsatsens utformning. I intervjuerna 

låg fokus på förhållandet mellan förvärvad eller formell och förtjänad auktoritet, alltså skillnaden mellan 

chefskapet som får sin auktoritet uppifrån och ledarskapet som får sin auktoritet nedifrån. När materialet 

analyserades upptäcktes att samtliga informanter mer eller mindre spontant gav svar som rörde den 

teologiska kunskapen och dess vikt för kyrkoherdens möjlighet att utföra sitt arbete, så dessa svar gavs större 

utrymme i uppsatsen. Dessutom ledde denna upptäckt till att ytterligare teorier fick föras in i efterhand och att 

teoriramen kompletterades. Här kan anmärkas att detta kan ge konsekvenser för arbetets reliabilitet, 

eftersom det som behandlats inte är det som fokuserades vid intervjuerna, men med hjälp av arbetets 

teoriram och speglingen av intervjuerna i den teori som använts kan detta anses vara uppvägt för att resultatet 

ska anses äga god reliabilitet. 

7.6.  Etiska överväganden 
Att samla in material som rör förhållande mellan arbetsgivare och anställd kräver noggranna etiska 

överväganden, särskilt i ett sammanhang som är så pass litet som ett av de tretton stiften i Svenska kyrkan. 

Det finns risk att den som vill kan räkna ut vilka församlingar som tillsatte kyrkoherde vid ungefär samma tid. 

De frågor som ställdes vid intervjuerna är dock genomtänkta och formulerade för att i möjligaste mån undvika 

att den intervjuade lämnar ut information som hen inte skulle kunna stå för. Hit hör exempelvis information 

om privata spörsmål som en arbetsgivare kan känna till om en anställd, men inte bör lämna ut till 

utomstående eller utsagor från anställd om arbetsgivare som skulle kunna skapa misstanke om illojalitet. Det 

kändes viktigt att som intervjuare ta det ansvaret för frågornas formulering eftersom de flesta av de 

intervjuade var en smula ovana i situationen, och i avvägningen mot vad som eventuellt inte kom med i svaren 

på grund av detta konstaterades att det inte var av något av stor betydelse som föll bort. 

 

Alla informanter har avidentifierats i uppsatsen och församlingarna har beskrivits i så allmänna ordalag som 

möjligt för att försvåra för läsaren att avgöra exakt vilken kyrkoherde och kyrkorådsordförande som avses. 

Eftersom endast en av informanterna är kvinna benämns alla som om de vore män – detta för att ytterligare 

bidra till avidentifieringen och på så sätt göra det svårare att avgöra vilken församling som avses. Det faktum 

att det också gått en tid sedan intervjuerna gjordes borde också bidra till avidentifieringen av informatörerna 

och de församlingar de representerar. När det gäller de anställda på stiftskansliet har dessa inte presenterats 

med namn, men de har heller inte varit möjliga att helt avidentifiera eftersom det bara finns en person på 

respektive funktion. Skillnaden här är att dessa inte sitter i arbetsgivarställning gentemot någon. 
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 Ett deduktivt förhållningssätt: det är logiskt att anta att eftersom det finns korrelationer mellan de observationer som 
redovisas så finns liknande korrelationer även utanför det insamlade materialet 
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8. Intervjuerna 

8.1. Intervjuernas kontext 

8.1.1. Informanterna 

Kyrkoherde A: Kyrkoherde i församling A i en förstad. Tidigare kyrkoherdeerfarenhet. 

Kyrkorådsordförande A: Ordförande i församling A i en förstad. De två tidigare kyrkoherdarna i församlingen 

stannade båda kort tid. 

Kyrkoherde B: Kyrkoherde i förortsförsamling B. Ingen tidigare kyrkoherdeerfarenhet. 

Kyrkorådsordförande B: Ordförande i förortsförsamling B. De två tidigare kyrkoherdarna hade båda stannat 

lång tid. 

Kyrkoherde C: kyrkoherde i stadsförsamling C. Ingen tidigare kyrkoherdeerfarenhet. 

Kyrkorådsordförande C: Ordförande i stadsförsamling C. Den tidigare kyrkoherden hade haft sin tjänst mycket 

länge och kyrkoherden dessförinnan också. 

Stiftsadjunkt D: Anställd på stiftskansliet i ett av storstadsstiften. Ansvarar för rekrytering och 

lämplighetsprövning av prästkandidater i början av utbildningstiden. Präst. 

Stiftsadjunkt E: Anställd på stiftskansliet i ett av storstadsstiften. Ansvarar för ledarskapsutbildning och 

fortbildning för kyrkoherdar. Präst. 

8.1.2.  Kontext 

I de tre första intervjuerna som gjordes med kyrkorådsordförande ställdes inledningsvis allmänna frågor om 

församlingen och om rekryteringsprocessen.  

 

Den första intervjun gjordes med ordförande i en stor församling (nedan kallad församling A) i en förstad till en 

stor svensk stad. Församlingen utgörs av tre områden eller distrikt runt tre kyrkor med församlingslokaler. 

Församlingen är organiserad med kyrkoherden som ansvarig för all verksamhet, omgiven av en ledningsgrupp 

bestående av cheferna i vart och ett av de tre distrikten, förskolechefen, den administrativa chefen samt en 

HR-ansvarig. Cheferna har relativt långtgående delegation från kyrkoherden. I varje distrikt finns ett tiotal 

medarbetare med skilda yrkesroller och arbetsuppgifter. Intervjun hölls i församlingens lokaler. 

Den tidigare kyrkoherden hade haft tjänsten i ca två år och den dessförinnan i knappt ett år. I rekryteringen 

tog församlingen till en början hjälp av en rekryteringsfirma, men ingen av de kandidater de tog fram blev 

aktuell för tjänsten, och när detta blev tydligt för församlingen började ordföranden själv att handplocka 

möjliga kandidater. 

 

Den andra intervjun gjordes med en ordförande för en församling (nedan kallad församling B) i en förort till en 

stor svensk stad. Församlingen består av två distrikt med en gudstjänstlokal i varje, men är organiserad så att 
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kyrkoherden har arbetsledaransvar för alla anställda, cirka trettio personer. Ett av distrikten är tydligt präglat 

av social utsatthet medan det andra är betydligt mer välbärgat. Intervjun hölls på ordförandes arbetsplats. 

Den tidigare kyrkoherden innehade sin tjänst i närmare femton år och den dessförinnan i strax över tio år. 

Rekryteringen i församlingen började med att kyrkorådet tog fram en profil som ett underlag till en 

platsannons, och därefter kopplades en konsult in. Under konsultens ledning skapades två arbetsgrupper i 

församlingen, där en utgjordes av anställda och en av förtroendevalda. Efter diskussioner och samtal togs en 

kravspecifikation fram och olika egenskaper viktades och värderades. 

 

Den tredje intervjun genomfördes med en ordförande i en församling (nedan kallad församling C) i samma 

stora stad. Församlingen är liten till ytan och är geografiskt placerad runt en mycket gammal kyrka. 

Medlemmarna är relativt välbeställd medelklass. Intervjun hölls i församlingens lokaler.  

Den förra kyrkoherden hade haft sin tjänst i omkring tio år. Vid rekryteringen påbörjades processen genom att 

en grupp bildades som skulle ta fram profilen för tjänsten. I den gruppen ingick tre förtroendevalda. När den 

gruppen kommit en bit på väg involverades personalen och annonsen utformades. Inga rekryteringsfirmor 

eller konsulter användes.  

 

Ungefär ett halvår efter intervjuerna med kyrkorådsordförandena intervjuades de nytillsatta kyrkoherdarna i 

respektive församling, i likhet med ovan kallade A, B och C. Kyrkoherde A är den enda av de tre som tidigare 

haft kyrkoherdetjänst, de andra två har tidigare haft mellanchefspositioner i andra församlingar.  

Till alla kyrkoherdar ställdes frågan om den formella och den förvärvade auktoriteten och hur de tänker kring 

skillnader och likheter mellan dessa två. I prästrollen är den formella eller givna auktoriteten ganska tydlig. 

Utbildningen är lång, kraven på att bli antagen som prästkandidat är höga och prästvigningen är stor och 

ståtlig. I sin yrkesutövning bär prästen kläder och utsmyckningar som signalerar en särskild betydelse. 

Kyrkoherdens roll skiljer sig i den meningen inte mycket från prästens, eftersom kyrkoherden alltid är präst. Till 

detta kommer ju att kyrkoherden har en formell chefsposition och i många fall också förväntas fungera som 

församlingens ansikte utåt. 

 

Stiftsmedarbetare eller anställda vid stiftskansliet innehar inte församlingstjänst, utan stiftskansliet fungerar 

som en övergripande organisation som ska ge stöd åt församlingarna i vissa funktioner. De två personer, båda 

med titeln stiftsadjunkt, som har intervjuats är båda prästvigda men har alltså inte prästtjänster trots att de är 

anställda i den kyrkliga organisationen. De befinner sig i varsin ände av den kronologiska linjen från 

lämplighetsprövningen av blivande prästkandidater till fortbildning av kyrkoherdar som varit i tjänst en tid. 

Stiftsadjunkt D arbetar med rekryteringsfrågor och lämplighetsprövning av prästkandidater och stiftsadjunkt E 

arbetar med fortbildning av kyrkoherdar. Intervjuerna med dessa två genomfördes vid samma tid som 

intervjuerna med kyrkoherdarna. 
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8.2.  Redovisning av och reflexion över intervjumaterialet  
Den huvudfråga som intervjuerna sökte svar på var vilken typ av kompetens som de olika kategorierna av 

informanter tyckte var viktigast hos en kyrkoherde. Frågorna handlade om den formella kompetensen82, den 

som i kyrkoherdarnas fall är dubbel: den teologiska kompetensen och ledarskapskompetensen, och den 

kompetens eller auktoritet som kommer av det förtroendekapital en ledare får efter förtjänst. I det följande 

redovisas resultaten från intervjuerna tematiskt utifrån teoriramens begrepp traits och skills. 

8.2.1.  Personliga egenskaper (traits) 

De personliga egenskaperna, traits, var viktiga för ordföranden i alla tre församlingarna. Sådant som hur den 

blivande kyrkoherden fungerar på ett personligt plan och att den blivande kyrkoherden fungerar tillsammans 

med både de förtroendevalda i kyrkorådet och med församlingens medarbetare. Ordförande i församling A 

betonar vikten av självständighet och ansvarastagande. Han tycker att det är grundläggande att kyrkoherden 

inte blir ett ”rundningsmärke” som folk springer förbi. De personliga egenskaper som vägde tyngst för 

kyrkorådet i församling B handlade mycket om relationen mellan kyrkoherde och kyrkoråd. Ordförande 

nämnde särskilt det svårdefinierade ”personkemi”, att det ”kändes bra” i mötet med den blivande 

kyrkoherden. Han framhåller också kyrkoherdens förmåga att både leda och samverka. Personlig mognad, 

ledarskap och samarbetsförmåga nämndes särskilt. Även ordförande i församling C framhöll relationen till 

kyrkorådet och personkemin. Han tyckte också att humor är ett viktigt inslag i personkemin, att man kan 

skämta med varandra.  

 

De två intervjuade stiftsadjunkterna hade lite olika ingång i synen på vad som krävs av kyrkoherden. 

Stiftsadjunkt D som befinner sig i början av den kronologiska linjen har en sökprofil med tydligt formulerade 

krav på personliga egenskaper som bör finnas hos den blivande prästen. Stiftsadjunkt D framhöll egenskaper 

som särskilt efterfrågas vid rekrytering av prästkandidater. Eftersom dessa egenskaper är viktiga för blivande 

präster är de också det i förlängningen för kyrkoherdar. Han räknade upp personlig mognad, empatisk hållning, 

ledarskapsförmåga, självständighet, kommunikativ förmåga, förankring i Svenska kyrkan och teologisk 

analysförmåga. Han framhöll också god intellektuell förmåga. Dessa egenskaper återkommer både inom traits 

och inom skills. Stiftsadjunkt D kunde inte se någon större förändring i sökprofilen83 gällande prästkandidater 

under de närmare tio år han har innehaft tjänsten. Vissa formuleringar har förändrats, men i stort sett är det 

samma typ av person som eftersöks, sade han. När han såg framåt kunde han heller inte se någon större 

förändring i vad som kommer att krävas av de blivande prästerna.  De egenskaper som är viktiga idag kommer 
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 Från och med 1 januari 2013 är den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen obligatorisk för alla som vill bli 
kyrkoherde i någon av Svenska kyrkans församlingar, enligt beslut i kyrkomötet 2007. Detta är naturligtvis en formell 
kompetens och en mycket viktig sådan, men obligatoriet var inte infört vid den tiden då intervjuerna gjordes, trots att 
utbildningen redan hade funnits en tid. Alla de tre intervjuade kyrkoherdarna hade gått den. 
83

 Denna ”sökprofil” som stiftsadjunkt D nämner är ett sammanfattande begrepp för många olika dokument och regler 
och bestämmelser som blanda annat reglerar vem som får bli präst (Se Bakgrund) och en lista över önskvärda egenskaper. 
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att vara viktiga också i framtiden, menade han, och framhåller särskilt den personliga mognaden84. De 

egenskaper han särskilt nämnde är personlig mognad, empatisk hållning, ledarskapsförmåga, självständighet, 

kommunikativ förmåga, förankring i Svenska kyrkan och teologisk analysförmåga samt god intellektuell 

förmåga.  Detta är i förlängingen också egenskaper som är viktiga för en kyrkoherde, enligt stiftsadjunkt E som 

befinner sig i slutet av den kronologiska linjen och arbetar med fortbildning av kyrkoherdar. När E talade om 

viktiga egenskaper hos kyrkoherdar började han i historien och talade om att det ledarskap som funnits 

tidigare inte kommer att fungera i framtiden, eftersom världen förändras. Han talade också om vikten av att 

kyrkoherden kan måla upp en bild eller en vision så att så många som möjligt vill vara med, något som kan 

kategoriseras som en conceptual skill i det tjänande ledarskapet, samtidigt som han talade om samma 

egenskaper, traits, som D talade om. E visionerade också omkring ett delat ledarskap och hur laget borde vara 

viktigare än jaget hos kyrkoherdarna. Stiftsadjunkt D räknade upp egenskaper eller karaktäristika som är 

viktiga i det som kallas det tjänande ledarskapet85, medan stiftsadjunkt E resonerade utifrån ett mer praktiskt 

organisationsperspektiv och hur församlingens ledarskap ska organiseras. 

Kyrkoherdarna visade en annan syn på de personliga egenskaperna. Den förvärvade auktoriteten eller 

ledarskapet som kommer av att människor hyser förtroende för och litar på en person är en lite annan sak. Att 

bli en ledare och inte bara chef kräver mer, enligt de tre kyrkoherdarna. Här finns en tydlig koppling till det 

pedagogiska ledarskapet. Det som är speciellt för just kyrkans sammanhang är ju att ledarskapet inte bara 

utövas över de anställda, utan även över frivilliga medarbetare och över gudstjänstfirare och deltagare i olika 

kyrkliga aktiviteter. Kyrkoherden blir ofta en representant för församlingen och ibland till och med för hela 

kristendomen för de personer hen möter. Kyrkoherde A resonerade om hur prästen uppfattas av 

församlingsmedlemmarna:  

Men utåt sett är ju prästen väldigt mycket så att det ska vara trevligt. Och det är ju ett elände för oss på 
många sätt, alltså man uppskattar inte prästen för den teologiska lärdomen, man uppskattar inte prästen 
för fromheten, man uppskattar inte prästen som att kunna vara en själasörjare och vägledare på livets 
väg, utan det är för att man är trevlig och därmed oförarglig på något sätt. Och det är faktiskt ett 
dilemma. Det är det. (…) Ju mer sekulariserat det är desto mer uppskattar man de här prästerna som står 
för väldigt mycket av trevlighet och inte så mycket av annat. Men eller jag vet inte, det är svårt att säga. 
Det finns ju så oerhört mycket berättelser om präster som är stöddiga och otrevliga, och jag vet inte om 
det uttryckligen är en brytning eller så, jag uppfattar inte att präster har varit så de senaste 50 åren, 
nämligen. Men på något sätt lever det kvar. 
 

Kyrkoherde A uppfattade sig bli väl bemött av församlingsmedlemmarna utifrån ett ”trevlighetsperspektiv”. 

Han upplevde att den teologiska kunskapen inte är det som värderas högst bland församlingsmedlemmar, 

utan det faktum att han är trevlig – och ”inte som alla andra präster”.  Dock var det inte tydligt för kyrkoherde 

A vad ”alla andra präster” betyder för dem han möter, eftersom han inte tyckte sig ha mött särskilt många 
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 Att han framhöll den personliga mognaden kan bero på att han mestadels möter prästkandidater som befinner sig i 
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stöddiga och otrevliga präster. Kyrkoherde A tyckte alltså att det verkar vara personligheten som är viktigast 

för församlingsmedlemmarna, och den därigenom förvärvade auktoriteten mer än den formella. I detta 

resonemang associerade han också till relationen till kyrkorådet, att trevlighetsaspekten är en viktig del också 

där. Kyrkoherde B höll med om att det är den förvärvade auktoriteten som är viktigast, men uttrycker sig lite 

annorlunda. Han utgick mer från sig själv och sin tjänst när han svarade på frågan. Den förvärvade auktoriteten 

var viktig för honom i hans chef- och ledarskap, på så sätt att han vill visa att han lever upp till vad som 

förväntas av honom i chefskapet och därigenom förvärva auktoritet och förtroende som ledare. Kyrkoherde C 

svarade på frågan utifrån sin erfarenhet av att predika. Även i predikosituationen finns de dubbla aspekterna 

av auktoritet, den formella i prästämbetet och den förtjänade i det att församlingen faktiskt sitter kvar i 

bänkarna och lyssnar på predikan. Att få människor med sig mot det mål som pekas ut har med förtroende att 

göra, enligt kyrkoherde C: 

 … predika har med förtroende att göra på något sätt och likadant som ledare tror jag, för man kan ju stå 
och vifta och säga en massa saker på ett personalmöte och folk gör inte eller folk gör det och sen så 
signalerar de jättetydligt att de tänker fortsätta att göra det de alltid har gjort i alla fall. 
 

Kyrkoherdarna fick också frågan om de kunde ana vilka av deras personliga egenskaper som vägde tyngst för 

kyrkorådet vid anställningen. Två av kyrkoherdarna framhöll sitt lugna och jämna humör medan den tredje 

poängterade sin förmåga till kraftfullt och tydligt ledarskap som skulle gå i linje med den tidigare kyrkoherdens 

sätt att leda församlingen.  

8.2.2.  Formell kompetens (skills) 

Samtliga kyrkoherdar ansåg att de erfarenheter av ledarskap som de bar med sig från tidigare tjänster 

värderades högt av kyrkoråden. De upplevde att kyrkoråden i stor utsträckning efterfrågar en chef mer än en 

präst och frågan om kyrkoherden i framtiden måste vara präst – om den teologiska kompetensen 

överhuvudtaget är viktig - väcktes. Kyrkoherde A svarade tydligt att det är viktigt att kyrkoherden är präst, att 

den teologiska kompetensen är mycket viktig. Kyrkoherde B är inte riktigt lika tvärsäker, men sade att om 

församlingens högsta chef inte ska vara präst och ha den teologiska kompentensen måste nog kyrkans 

organisation förändras, även om han tillägger att också de administrativa funktionerna måste styras i en 

teologisk riktning. Kyrkoherde C kunde tänka sig en framtid där kyrkoherden inte är präst. Han tyckte att den 

person som är bäst lämpad för uppdraget ska ha det, till exempel en diakon eller någon med en annan 

funktion i församlingen.  

 

Kyrkoherdarna uttryckte också att deras teologiska kunnande är viktigt, eftersom de vill att deras ledarskap ska 

vara teologiskt. Det teologiska ledarskapet utövas främst vid sammanträdesbordet, i mötet med de 

förtroendevalda och de administrativa uppgifterna, det är där kyrkans identitet formas, behålls och betonas, 

sade kyrkoherde A: 
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… det är inte i predikstolen, det är inte i kyrkliga handlingar, det är vid sammanträdesbordet som det 
gäller att se till att detta förblir en kyrka och inte blir någonting annat. 

 

Kyrkoherde C sade nästan tvärtom: 

Kyrkorådet möter man ju främst i sammanträdessammanhang, i budgetmöten och i demokratifrågor och 
organisationsfrågor och så och mycket av det där rymmer visst teologiska dimensioner, men är inte 
primärt teologi. 
 

Kyrkoherde B tyckte att det är en komplimang att hans ledarskap har kallats teologiskt. Också han nämnde 

förtroendevalda och styrdokument och att han i sitt ledarskap ville förhålla sig till vad det är att vara kyrka 

och/eller församling idag. 

Alla de tre kyrkoherdarna tyckte att det är viktigt att de är präster och har den teologiska kompetensen, även 

om prästuppgifterna nu ser annorlunda ut än för en komminister86. De hinner inte leda kyrkliga handlingar87 i 

samma utsträckning som innan eftersom chefsuppgifterna tar en stor del av deras tid.  

 

Kyrkoherdarna konstaterade att det kan finnas en rollkonflikt inbyggd i kyrkoherdeskapet. I prästutbildningen 

ingår det som regel väldigt lite ledarskapsutbildning, och det gör att vägen in i chefskapet inte alltid är alldeles 

lätt. Det kan ibland vara tungt att vara både präst och chef. Det finns en viss förväntan på att prästen ska vara 

snäll och trevlig, att prästen ska se människor och vara rustad av det man fått lära sig i själavårdsutbildningar 

och självårdserfarenhet. Den förväntan kan ibland vara svår att kombinera med chefsrollen, sade kyrkoherde 

A. Kyrkoherde B betonade att chefskapet är en annan yrkesroll än prästens, en yrkesroll där det kanske behövs 

en särskild utbildning för att få den kompetens som behövs, precis som det behövs en särskild utbildning för 

att vara präst. Kyrkoherde C identifierade sig tydligare med prästrollen än med chefsrollen. Han såg chefsrollen 

som något mer temporärt och övergående, medan prästidentiteten var mer internaliserad i hans person. 

Kyrkoherde C sade angående det formella ledarskapet och kulturen i församlingen:  

Det är intressant kan jag tycka att jag är ju bara (förnamn), jag vill bli kallad (förnamn) och så, men jag 
märker att det är många som ändå säger kyrkoherden eftersom det skapar någon slags kultur i 
organisationen. Och de kanske ser att jag behöver det, att de liksom bekräftar det. 

 

Kyrkoherde B såg den formella auktoriteten mer som en hjälp i chefsrollen:  

Jag ser det mer som att det formella ger mig en ingång, det ger mig grundläggande mandat, där är ju så 
att säga chefskapet där jag har mandat att t.ex. beordra arbete och sätta riktlinjer, och den är ju inte 
oviktig, att ta tag i det och använda de verktygen, det skapar en grundläggande trygghet också både vad 
det gäller medarbetare och kyrkoråd att man håller i de verktygen när man går in som chef. 

 

Kyrkorådsordförande i de tre församlingarna betonade vikten av tidigare chefserfarenhet och formell 

ledarutbildning. De sade sig vilja ha en chef som kan ta och genomföra beslut, som kan leda arbetet i 
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församlingen i den riktning som kyrkorådet pekar ut och styr i via budget, verksamhetsplan och 

församlingsinstruktion. Vad gäller vikten av de teologiska kunskaperna skiljde sig de tre ordföranden åt en 

aning, inte riktigt lika markant som kyrkoherdarna men ändå relativit tydligt. Ordförande A var i någon 

utsträckning mindre intresserad av de teologiska kunskaperna. Han ville ha en visionär och estradör hellre än 

en teolog och predikokompetensen var han egentligen inte alls imponerad av. 

Det krävs inga specialistkunskaper för att vara kyrkoherde. Inga alls, egentligen. Man behöver inte ens 
vara en väldokumenterad teolog, men man bör kunna området ordentligt. 

 

Kyrkorådsordförande B sade att han visst har lekt med tanken att kyrkoherden inte måste vara teolog, men 

han tänkte att den situationen ligger nog långt fram i tiden. Ordförande C, ordförande i den minsta 

församlingen, uppskattade att 40 % av kyrkoherdens arbetstid går åt till att vara chef och 60 % av tiden går åt 

till att vara församlingspräst. Det förhållandet gör, enligt ordföranden, att kyrkoherdens teologiska och 

prästerliga kompetenser blir viktiga, att kyrkoherden är en god förkunnare och en god lyssnare. 

 

De tre ordföranden framhöll samtliga att de önskade att kyrkoherden skulle synas mer i samhället, möta 

människor i deras egen situation och visa att församlingen kan vara en resurs och en tillgång för det 

omkringliggande samhället. De lade också vikt vid de formella kraven på ledarskapsutbildning och efterfrågade 

tidigare erfarenheter av ledarskap.  

 

På frågan om den sökandes formella meriter och erfarenheter av ledarskap talade ordförande i församling A 

om tidigare chefserfarenhet: De krav på erfarenheter och förkunskaper som ställdes var tydligt framskrivna i 

församlingens sökprofil. Bland dessa rankade ordförande vana att driva verksamhetsutveckling och vana att 

fatta och genomföra beslut som högst prioriterat. I församling B framhölls tekniskt kunnande, som att kunna 

använda datorer och andra typer av hjälpmedel. I församling C vägde ledarutbildning och tidigare erfarenhet 

av ledarskap tungt, samtidigt som den teologiska kunskapen också sågs som viktig. Här framhöll ordförande att 

också kyrkoherden har prästuppgifter, och att kyrkoherden är lite av den ”bästa prästen i församlingen”. 

Ordförande C är den av de intervjuade ordförande som tydligast framhöll att även den teologiska kunskapen 

är viktig vid sidan av ledarskapsutbildning, även om han ansåg att ledarskapsutbildningen är viktig. De 

teologiska kunskaperna, eller det prästerliga hantverket, behövs också, för att kyrkoherden förväntades av 

ordförande C vara den främsta prästen som lockar människor tillbaka till kyrkan. 

Det är klart ledarutbildning är väldigt viktig, så att det var stor poäng i det, men teologin är också viktig så 
det där är svårt att avgöra. Men jag skulle föredra ledaregenskaperna. För han ska ju leda personalen. 
Och man utgår ju då från att en kyrkoherde eller präst ska ha teologin i bakfickan. (…) Han ska ju kunna 
arbeta bra med själavården, han ska kunna arbeta med vigslar på ett bra sätt, högmässan ska vara på bra 
sätt, allt det där ska vara på bra sätt för att det är så viktigt för att man ska få folket tillbaks.  

 

I församling A resonerade kyrkorådsordförande om skillnaden i vikt mellan den teologiska kompetensen och 

ledarskapskompetensen: 
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 Andra tycker kanske, när man söker kyrkoherde, att det är en person som är duktig på att predika. Det 
tycker jag kanske inte är lika viktigt. Jag utgår från att man kan tycka att det är roligt och att man tycker 
om att göra det, och det kan finnas olika visioner även där, men det är inte det primära. (…) 
En kyrkoherde måste ha mod. En kyrkoherde ska inte vara själavårdare. … Utveckla, ha mod, våga säga 
’det här tror jag på, det här tror jag inte på’.  

 

Ordförande A uttrycker en önskan om en chef mer än en präst. Han anser att den teologiska kompetensen inte 

är avgörande för en kyrkoherde. Typiska prästuppgifter som predikan och själavård tycker han inte tillhör de 

viktigaste uppgifterna i kyrkoherdens arbete, tvärtom. Ordförande A stod en bit ifrån ordförande C i denna 

fråga, C ansåg inte att kyrkoherden ska vara den främsta prästen. Kyrkorådsordförande A tyckte inte att de 

teologiska kunskaperna är särskilt viktiga, utan snarare något som kan ge ”ett mervärde”. Församling B hade 

inte i annonsen skrivit ut något om andlig ledare eller förkunnare, men var å andra sidan den församling som 

enligt kyrkoherdens upplevelse faktiskt hade ställt teologiska frågor under intervjun.  

 

När det gäller den teologiska kompetensens vikt i en eventuell framtida rekrytering i församling C trodde 

kyrkorådets ordförande att den kommer att minska, och han antydde att han också tänker att den teologiska 

kompetensen även hos församlingens komministrar kan komma att få minskad betydelse i framtiden. Han 

associerade till lekmannaledda gudstjänster och trodde att teologin kanske inte alls behöver upprätthållas av 

ämbetsbärare i framtiden.88 Han siade om att kunskaper i ekonomi kommer att bli mer och mer betydelsefulla 

för kyrkoherden. 

 

Kyrkoherdarna ombads resonera omkring vilka teologiska kunskaper de trodde att kyrkoråden uppskattade 

mest under rekryteringsprocessen. Svaren visar på att kyrkoråden hade olika fokus under intervjuerna. Något 

kyrkoråd ställde uttalade frågor om teologi och teologisk inriktning, medan något kyrkoråd inte alls ställde den 

typen av frågor. Kyrkoherde B var den som hade fått tydligast teologiska frågor under intervjun. 

Kyrkoherde C upplevde att det i annonsen och i intervjun fanns en önskan om och en längtan efter en god 

predikant, en uppgift som alltså inte självklart är kyrkoherdens i alla församlingar, även om församling C är den 

församling av de undersökta där kyrkoherden på grund av församlingens storlek mest frekvent leder 

gudstjänst och kyrkliga handlingar. Kyrkoherde A upplevde inte att frågorna hade varit teologiska alls. Det har 

redan tidigare konstaterat att församling A mycket tydligt var ute efter en chef, och att de prästerliga 

uppgifterna i kyrkoherdens arbete kom i andra hand för kyrkorådet. 

Stiftsadjunkt E talade om vikten av att kunna få med sig människor, att kunna formulera sin vision på ett 

sådant sätt att andra ser den och förstår den och vill följa med på tåget. Han såg också en annan typ av 

ledarskap i framtiden, där det delade ledarskapet är ett exempel på hur det skulle kunna se ut. 
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 Detta är förstås en stor skillnad mot det uttalande som refererades ovan, där ordförande C var den av de intervjuade 
ordförande som ändå tyckte att den teologiska kompetensen och prästkompetensen var viktigast. 
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Stiftsadjunkt D, som arbetar med rekrytering av prästkandidater, framhöll att goda studiebetyg visar på en viss 

intellektuell kompetens som krävs för att kunna tillgodogöra sig Svenska kyrkans tro, lära och liv och tradition. 

Han efterlyste också en förmåga att reflektera och analysera, som han tycker kan visa sig i goda studieresultat. 

Denna intellektuella förmåga är en av de saker som särskilt eftersöks i antagningsprocessen i början av 

utbildningen till präst.  

… vad vi ska titta på är ju den intellektuella förmågan. Och finns det en intellektuell förmåga, och en 
känslomässig bearbetning av den, då finns det ju hopp för allting, tänker jag. 

 

Stiftsadjunkterna efterfrågade både personliga egenskaper och formella meriter. I synnerhet stiftsadjunkt D 

talade om den intellektuella förmågan som en förutsättning för de teologiska kunskaperna.  

 

Det som kan utläsas av intervjuerna med kyrkorådsordförande är att de söker en chef. Av de tre studerade 

församlingarna hade bara församling C skrivit ut i annons och sökprofil att de sökte en andlig ledare och en 

god förkunnare.89   

8.2.3.  Reflexioner över intervjuerna 

De reflexioner jag gjorde efter dessa intervjuer är att de tre kyrkorådsordförandena samtliga rankade 

ledaregenskaper (traits) och ledarerfarenhet mycket högt, högre än det som de uppfattade som teologisk 

kompentens (skills). De ansåg att en stor del av arbetet som kyrkoherde innebär att leda personalen i arbetet 

och att driva församlingen framåt. De ville också att kyrkoherden ska arbeta utåtriktat, ha förmåga att skapa 

relationer i samhället och sätta församlingen på kartan. De var väl medvetna om skillnaden mellan styrning 

och ledning och satte ord på de olika ansvarsområden som kyrkoherde respektive kyrkoråd har. Dessa 

ordföranden rankade personkemin högt när det gäller rekrytering av kyrkoherde. De letade enligt utsago inte i 

första hand efter en ”superpräst” som är bäst på alla prästerliga uppgifter och dessutom är en stjärna på att 

vara chef – även om det här och där i intervjumaterialet verkade så. De förväntningar de hade på sin nya 

kyrkoherde är enligt intervjumaterialet högt ställda, särskilt om man ser till att de gärna vill ha en kyrkoherde 

som är lite av en estradör och entreprenör som sätter församlingen på kartan i lokalsamhället, samtidigt som 

det är en chef med god förmåga att leda personal och hålla ekonomin i schack och dessutom vara visionär och 

mycket utåtriktad som efterfrågades.  

Intrycket av intervjuerna med kyrkoherdarna är att dessa reflekterade mer i teologiska termer över sitt 

ledarskap. De såg på kyrkoherderollen som en roll där de teologiska kunskaperna är en viktig grund att stå på 

och (åtminstone för kyrkoherde A och B) mycket svåra att tänka sig att vara utan. De hade också teoretiserat 

mer omkring vad det är att vara chef i en församling till skillnad från vad det är att vara chef i en annan 

organisation, och återkom till de teologiska studierna som det som gett dem denna färdighet. Kyrkoherde A 
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 Vi söker en kyrkoherde som ser som sin främsta uppgift att vara en andlig 
ledare och inspiratör, samt är en god förkunnare 
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talar också om de tre arenorna där kyrkoherden verkar: utåt mot folket i församlingen, inåt mot de 

förtroendevalda och inåt mot medarbetarna. Kyrkoherden representerar församlingen oftare än vad 

kyrkorådets ordförande gör och är ofta mer känd ”på byn”. Här förväntas kyrkoherden vara både en trevlig 

prick och god teolog som predikar bra och dessutom håller ordning i sitt pastorat, både ekonomiskt och 

personalmässigt.  

I intervjuerna med stiftsadjunkterna framkom en teoretiserad ledarskapssyn. Sannolikt har de båda läst en hel 

del ledarskapslitteratur och hämtat kunskap och terminologi därifrån. Trots vissa skillnader i uttryckssätt blev 

dock likheten med kyrkoherdarnas ledarskapssyn mer tydlig än relationen till kyrkorådsordförandenas syn. 

9. Analys av intervjumaterialet 
Vid analysen av intervjuerna konstaterades att synen på ledarskap skiljer sig åt mellan de tre kategorierna 

kyrkorådsordförande, kyrkoherdar och stiftsadjunkter. 

De intervjuade kyrkorådsordföranden visade upp en syn på ledarskap som bäst stämmer överens med de äldre 

teorierna om den ensamme ledaren högst upp i pyramiden som bestämmer vad de underlydande ska göra, 

håller ordning och reda och ser till att arbetet utförs som det ska. De verkade mena att ledaregenskaper både 

är något medfött och något förvärvat, gärna i kombination, alltså traits approach och skills approach samtidigt. 

De fokuserade mer på själva chefskapet än på ledarrollen, på den ovanifrån givna formella auktoriteten än på 

den auktoritet som ges en ledare underifrån. De hade ett strukturellt perspektiv på ledarskap, där de ansåg att 

det är viktigt att rollerna är tydliga och att det är ordning och reda, och det gick också att utläsa drag av det 

politiska perspektivet, där maktfördelningen blir viktig. Kyrkorådsordföranden menade också i intervjuerna att 

det teologiska kunnandet inte är avgörande, utan att det är ledaregenskaperna och ledarförmågorna som är 

de viktigaste. De såg det teologiska kunnandet mer som en del av hantverket som inte är avgörande för 

församlingens högste chef, kanske eftersom den högste chefen inte förväntas ägna sig åt de specifikt 

prästerliga uppgifterna i samma utsträckning som komministrarna (de ”vanliga” prästerna i församlingen). Jag 

tolkade det som att ordförande i alla tre församlingarna hade en ledarskapssyn som stämmer ganska väl 

överens med skills approach, att den formella ledarskapsutbildningen är viktig och att de förmågor som 

kyrkoherdarna har tillägnat sig genom erfarenhet och studier tillmäts stor betydelse, även om där också fanns 

drag av traits approach – att det förväntas vissa karaktärsdrag som exempelvis självständighet och lättsamhet. 

Den teologiska bildningen sågs av kyrkorådsordföranden som en technical skill, en hantverksskicklighet som 

blir mindre viktig ju högre upp i organisationen en person kommer.  
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Här visade det sig också att kyrkorådsordförande i alla de tre församlingarna efterfrågade social förmåga, en av 

de tre viktigaste förmågorna i den ledarskapssyn som Katz enligt Northouse kallar the skills approach.90 I 

församling A efterfrågades också egenskaper som kan associeras med den ledarskapssyn som kallas the traits 

approach, och särskilt great man-teorierna (att chefen/ledaren ska klara av att leda självständigt utan så 

mycket hjälp från andra).91 Personkemin och hur väl den blivande kyrkoherden passar in är ju också något som 

kan sägas vara en egenskap, en trait. Personkemi är svårdefinierat och handlar till stor del om hur stor 

förmåga en person har att anpassa sig till en given situation och göra ett gott intryck. Det är svårt att dra exakt 

definierade gränser mellan traits och skills – det verkar som om de här och där går i varandra. 

 

Kyrkoherdarna uttryckte sig av naturliga skäl mer teologiskt än kyrkorådsordförandena även när de talade om 

chefskapet. Alla de tre kyrkoherdarna uttryckte att det är viktigt att de är präster, även om prästarbetet nu ser 

ut på ett annat sätt än det gör för en komminister. De hinner inte leda kyrkliga handlingar (dop, vigsel, 

konfirmation och begravning) lika ofta som de andra prästerna i församlingen och vad gäller övriga 

gudstjänster gör de lite olika beroende på församlingens storlek. I församling A och B som är större 

församlingar går kyrkoherden in i dop-/vigselschemat på sommaren för att möjliggöra sommarsemestrarna. I 

församling C som är den minsta församlingen tjänstgör kyrkoherden regelbundet i söndagens gudstjänst som 

en av fyra präster, men begraver inte lika ofta som de andra.  

I kyrkoherdarnas svar anas också olika teologiska utgångspunkter som ger olika syn på vad prästämbetet är. De 

olika svaren grundar sig förstås bland annat i vilken teologisk syn på prästämbetet respektive kyrkoherde har, 

och det kan konstateras att de olika kyrkoherdarna här är olika sinsemellan. Kyrkoherdarna reflekterar kring 

det teologiska i ledarskapet och var det teologiska ledarskapet främst utövas. Är det vid sammanträdesbordet 

eller är det i predikstolen? De kommer fram till sinsemellan lite olika svar, vilket i sig är intressant. 

 

Kyrkoherdarna tycks ha läst av kyrkorådens önskan om särskilda personliga egenskaper (traits) – social 

kompetens, icke-neurotisk lagd, målmedvetenhet, självförtroende med mera. De verkade också känna att de 

kan leva upp till dessa förväntningar och att de i någon mån passar in i det som eftersöks. Kyrkoherdarna 

visade alltså också viss tendens att tycka att de har somliga personliga egenskaper såsom lugnt och jämnt 

humör eller tydlighet i ledarskapet som gör dem lämpade att vara kyrkoherdar. När kyrkoherdarna ombads 

resonera omkring vilka av de teologiska kunskaperna som de trodde att arbetsgivaren ändå uppskattade och 

efterfrågade framgick det att samtliga kyrkoråd uttryckt en önskan om att kyrkoherden skulle kunna gå 

utanför kyrkans väggar, att samverka med närsamhället och vara synlig i människors vardag. I detta ingick 

också en längtan efter en god förkunnare eller predikant som kan tala till människor idag. Ingen av dessa, 

möjligen med undantag för att vara en god förkunnare, är en uteslutande teologisk kunskap eller förmåga. 
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 Northouse 2013 sid 44-45 De tre egenskaperna är technical skill, human skill och conceptual skill 
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 Northouse 2013 sid 19 
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Ändå var det detta de associerade till och resonerade runt när frågan ställdes – och i kyrkoherdarnas 

resonemang kan man ana att de gjort tolkningen att kyrkoråden velat ha en kontextuell teolog som kan utföra 

den teologiska grunduppgiften – att tolka och förklara tron och traditionen in i det liv människor lever idag. 

 

Kyrkoherdarna såg sitt ledarskap teologiskt och värderade sina teologiska kunskaper högt även i utövandet av 

själva ledarskapet. De ansåg att framtidens kyrkoherdar behöver vara rustade för att vara chefer i stora 

komplexa organisationer med många olika yrkeskategorier. De ansåg också att framtidens herdar behöver 

kunna hantera att vara ledare för församlingar i en förändrad situation med krympande ekonomiska resurser 

och färre antal anställda på varje plats, och i detta närmade de sig Bolman och Deals HR-perspektiv. 

Kyrkoherdarna framhöll vikten av teologin och den prästerliga identiteten. De sade sig behöva de teologiska 

kunskaperna för att kunna utöva ett teologiskt ledarskap, ett ledarskap som säkerställer att församlingen 

fortsätter att vara kyrka. Deras syn på ledarskap i stort befann sig ganska nära det perspektiv som Bolman och 

Deal talar om som det symboliska perspektivet – ett perspektiv som ägnar sig åt mening, övertygelse och tro.92 

För att kunna föra fram och leda i det symboliska perspektivet behöver ledaren ha förmåga att förstå, förklara 

och förmedla visioner – det som kallas conceptualization i det tjänande ledarskapet.93 Visionen i 

kyrkoherdarnas fall tolkade jag som viljan att leda teologiskt, viljan att leda kyrkan eller församlingen till att 

vara kyrka.  

 

Förvärvad auktoritet omnämndes, medvetet eller inte, av kyrkoherdarna som ledarskap, till skillnad från den 

formella auktoriteten som omtalades som chefskap. Både den formella och den förvärvade auktoriteten 

omtalades i positiva ordalag, även om samtliga kyrkoherdar också var mycket medvetna om att det också finns 

svåra och tunga delar i chefsuppgiften. Kyrkoherdarna såg att den auktoritet de får genom människors 

förtroende i prästuppgifterna, som till exempel predikan, slår igenom också i det mer formella chef- och 

ledarskapet.  

Det tjänande ledarskapet är ett uttryck som känns naturligt i kyrkans värld, där tjänandet är ett ideal och där 

flera av de beteenden och karaktäristika som hör samman med det tjänande ledarskapet är sådant som anses 

som kristna dygder.94 Uttryck för det tjänande ledarskapet återfinns också i prästvigningslöftena, exempelvis i 

det fjärde löftet om trovärdighet95, liksom i de ovan nämnda biskopsbreven.  Ingen av kyrkoherdarna 
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 Bolman och Deal 2005 sid 294 
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 Northouse 2013 sid 227 
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 Se till exempel Mark 10:42-45 där Jesus säger: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att 
furstarna har makten hos folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och 
den som vill vara den förste bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att 
tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” eller Martin Luther i Om en kristen människas frihet: ”En kristen människa är den 
tjänstvilligaste tjänare under allting och alla underdånig” Ordet komminister, församlingsprästens titel, är latin för 
medtjänare. 
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 ”Vill ni leva så bland människor, att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet?” 
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formulerade dock sin syn på ledarskap uttryckligen i sådana termer. Kyrkoherdarna såg inte sina teologiska 

kunskaper som en technical skill, en förmåga som minskar i betydelse ju högre upp i hierarkin en person 

kommer i en organisation, utan mer som en conceptual skill, som något som till och med ökar i betydelse ju 

högre upp personen kommer. De teologiska kunskaperna som varje kyrkoherde har i egenskap av präst är 

starkt identitetsskapande. En kyrkoherde är alltid präst, vigd till tjänst under högtidliga former, och identifierar 

sig tydligt med prästrollen – även om de prästerliga uppgifterna som exempelvis gudstjänster, kyrkliga 

handlingar och undervisning i större församlingar ofta utgör en mindre del av kyrkoherdens dagliga arbete än 

chefs- och ledaruppgifterna. 

 

Stiftsadjunkterna formulerade sig på ett medvetet sätt, framförallt den av dem som arbetar med rekrytering 

av blivande präster. Stiftsadjunkterna såg att präster i allmänhet och kyrkoherdar i synnerhet behöver stöd och 

hjälp i ledarskapet, både i början av utbildningen och i den stund de är kyrkoherdar. Att kyrkoherden vågar be 

om hjälp, att vara flera tillsammans ses som viktigt. I intervjuerna framgick att det ideala ledarskapet enligt 

stiftsadjunkternas åsikt är att sätta medarbetaren i centrum och stiftsadjunkterna vill inte se den ensamma 

ledaren på toppen av pyramiden.  De lade vikt vid de teologiska kunskaperna, men betonar dem inte riktigt lika 

starkt så som en nödvändighet som kyrkoherdarna gör. Den syn som kom till uttryck hos stiftsadjunkterna är 

en kombination av det som hos Bolman och Deal kallas för HR-perspektivet och det symboliska perspektivet 

med dess betoning på den etiska sidan.96 Här fanns också drag av de karaktäristika som ingår i det tjänande 

ledarskapet. Det konstaterades också i analysen att drag av det som av Sandberg och Targama kallas för det 

förståelseskapande ledarskapet verkar finnas hos kyrkoherdar och stiftsadjunkter mer än hos 

kyrkorådsordförande.  

 

Hos de intervjuade ordförande fanns en tendens att betona chefsdelen i kyrkoherderollen, vilket framkom 

tydligt även i intervjuerna med kyrkorådsordföranden. Bland kyrkoherdarna betonades också i intervjuerna 

vikten av att ha ett mandat som chef, att vara betrodd och ha ett handlingsutrymme. Skillnaden var dock att 

kyrkoherdarna också tydligt såg den teologiska delen i sitt chefskap som nödvändig. De använde inte ord som 

”andlig ledare” eller ”god förkunnare”, men de talade om att vara en ledare som kan inspirera, föra fram ett 

budskap och motivera medarbetarna, att med sitt ledarskap forma kyrkan eller församlingen. På stiftsnivån 

framhölls vikten av att våga leda tillsammans, att dela ledarskap, att kunna arbeta i team och att kunna leda 

olika grupper med olika förutsättningar. Här framhölls också personliga egenskaper som tungt vägande.  De 

teologiska kunskaperna var viktiga för alla präster i intervjumaterialet, men utifrån andra utgångspunkter än 

annonsernas ”andliga ledare” och ”goda förkunnare”. De teologiska kunskaperna var enligt kyrkoherdarna 

nödvändiga för att kyrkan ska fortsätta att vara kyrka, så att ledarskapet håller rätt kurs. 
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I intervjumaterialet kan anas en strävan efter det integrerade ledarskapet – ett ledarskap som integrerar 

intresset för människor med intresset för uppgiften och på så vis lyckas få rätt personer att göra rätt saker - 

som hos Bolman och Deal närmast ses som en utopi som inte kan appliceras överallt97. Bolman och Deal 

hävdar att denna typ av ledarskap egentligen bara är användbart i HR-inriktade sammanhang och att det i den 

typ av organisation som detta fungerar i inte får förekomma någon typ av politiska eller maktinriktade 

konflikter eller strukturella problem. Svenska kyrkans församlingar som arbetsplatser är, i likhet med många 

andra organisationer och arbetsplatser, långt ifrån befriade från denna typ av konflikter och problem, vilket 

skulle innebära att det integrerade ledarskapet inte är helt applicerbart överallt i Svenska kyrkans 

sammanhang. Olika typer av ledarskapsutövning behövs i olika sammanhang, ibland till och med vid olika 

situationer i samma arbetsgrupp inom samma församling. Här behövs också tillgång till olika perspektiv på 

ledarskapet så att inte ett enda blir förhärskande i alla sammanhang. 

 

De kyrkorådsordförande som intervjuades hade skiftande grad av akademisk skolning och de hade haft 

sinsemellan mycket olika arbetsuppgifter i sina yrkesliv. Det kan vara en av förklaringarna till att 

kyrkorådsordförande inte uttrycker sig lika teoretiskt och reflekterat som kyrkoherdar och stiftsadjunkter som 

ju har en lång akademisk utbildning och i flera fall relativt avancerade fortbildningar och vidareutbildningar. De 

senare har också en vana, både från utbildningen och från yrkeslivet, att reflektera över den egna personen i 

många olika situationer. Kyrkoherdarna och prästerna har ju så att säga också med sig tankarna på det 

tjänande ledarskapet inbyggt i sin teologi och i sin förståelse av kyrkan och prästämbetet. Detta ledarskap och 

sättet att uttrycka sig runt det är inget främmande för en präst i Svenska kyrkan, som genom hela sin 

prästgärning förväntas minnas orden ur Abraham Zacharias Petterssons prästspegel: Du Herrens tjänare! (…) 

Du är en herde men icke en herre. 98  

 

I prästens uppgifter ingår att tolka och hjälpa till att skapa mening och förståelse i både vid och smal 

bemärkelse. När prästen med hjälp av sina teologiska kunskaper hjälper människor till förståelse av omvärlden 

och sin kallelse eller sin livsuppgift i själavårdens eller predikans sammanhang är det ett förståelseskapande 

ledarskap. På det sättet har de intervjuade prästerna ett försprång i synen på ledarskapet före lekmännen i 

studien – så länge kyrkan har funnits har det pedagogiska ledarskapet med sina tjänande och 

förståelseskapande aspekter varit det mest eftersträvansvärda idealet.  

9.1.  Sammanfattning av analys och återkoppling till syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syfte är att undersöka vilka skillnader och likheter som finns i kyrkoherdens, kyrkorådets och 

stiftets syn på vilka egenskaper och förmågor som krävs för att kyrkoherden ska vara väl rustad för sin tjänst. 
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 Originalet finns på väggen i sakristian i Riddarholmskyrkan i Stockholm till påminnelse för där tjänstgörande präster. 
Pettersson var kyrkoherde i församlingen och dog 1763. 
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Sammanfattande svar på frågeställningar: 

Vilka av kyrkoherdens egenskaper och förmågor är viktigast för kyrkorådet? 

Kyrkorådsordföranden i studien betonar främst traits, alltså de medfödda ledaregenskaperna och det som 

traditionellt har associerats med great man-teorier.  

 

Vilka egenskaper och förmågor är viktigast för kyrkoherden själv? 

Den ledarskapssyn som finns hos de intervjuade kyrkoherdarna närmar sig det tjänande ledarskapet, trots att 

de inte uttrycker det explicit. De betonar skills, tillägnade ledarskapsförmågor, mer än ordföranden. De 

teologiska förmågorna och kunskaperna, som kyrkoherdarna betraktar som conceptual skills, ses av 

kyrkoherdarna som nödvändiga i ledarskapet, till skillnad från ordföranden som mer ser teologin som en 

technical skill, ett hantverkskunnande som inte är så viktigt i chefspositionen. 

 

Vilka av kyrkoherdens egenskaper och förmågor är viktigast för stiftet? 

De intervjuade stiftsadjunkternas perspektiv på ledarskap stämmer väl överens med Bolman och Deals HR-

perspektiv och med delar av det tjänande ledarskapet, det som också är ett pedagogiskt ledarskap enligt 

definitionen i kap 5.1 i detta arbete. Denna syn relaterar mer till kyrkoherdarnas syn än till 

kyrkorådsordförandens syn, sannolikt beroende på att både stiftsadjunkterna och kyrkoherdarna är präster 

och alltså har det gemensamt att de har samma teologiska grundutbildning och vet vad det innebär att ha 

församlingstjänst. I församlingstjänsten har de alla erfarenhet av att relatera till det ledarskap som en 

kyrkoherde utövar, oavsett om de själva varit kyrkoherdar eller inte, och har alltså en uppfattning om vad det 

innebär att vara kyrkoherde och vilken roll de teologiska kunskaperna spelar.  

De främsta skillnaderna är alltså att kyrkorådsordföranden i studien lägger stor vikt vid det som de uppfattar 

som medfödda ledaregenskaper medan de intervjuade kyrkoherdarna och stiftsadjunkterna betonar de 

förmågor som kyrkoherdarna tillägnat sig, inte minst de teologiska kunskaperna.   

Den viktigaste slutsatsen som kan dras ur dessa intervjuer är att de intervjuade kyrkorådsordföranden 

betraktar de teologiska kunskaperna som en technical skill, en kunskap som inte är nödvändig för en chef, 

eftersom den förvaltas av medarbetare längre ner i organisationen. De intervjuade kyrkoherdarna ser sina 

teologiska kunskaper som en conceptual skill, en förmåga som är grundläggande och nödvändig för att de ska 

kunna formulera sina visioner och leda församlingen teologiskt. Kanske är detta en av orsakerna till några av 

de här och där i Svenska kyrkan förekommande konflikterna mellan kyrkoherde och kyrkoråd som nämndes i 

inledningen? 
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10. Diskussion 
Den slutsats jag tycker mig kunnat dra ur mina intervjuer är att de krav som ställs på en kyrkoherde från de 

intervjuade kyrkorådsordförandes håll skiljer sig från de intervjuade kyrkoherdarnas uppfattning om vad som 

krävs för att utöva ledarskap i församling. Skillnaden ligger främst i synen på det teologiska kunnandet, som för 

de intervjuade kyrkoherdarna är en nödvändighet och en identitetsfråga och för intervjuade 

kyrkorådsordförande mer av en bisak. Här är diskrepansen som störst. I övrigt är både kyrkoherde och 

kyrkoråd samt stiftsadjunkterna i studien överens om de formella krav som finns stipulerade i kyrkoordningen 

(som kan sorteras in under traits, erövrade förmågor). Stiftsadjunkterna och kyrkoherdarna i studien står 

närmare varandra i den mer människoorienterade synen på ledarskap som kallas det tjänande ledarskapet, 

vilket också kan förklaras med hjälp av teologiska termer. 

 

En fråga som väcks är vad som händer i en organisation där det finns stora skillnader i synen på den teologiska 

kunskapen eller hantverkskunskapen – där arbetsgivaren anser att det teologiska kunnandet är den minst 

värderade kunskapen hos kyrkoherden, medan kyrkoherden själv anser att just den teologiska kunskapen är 

det som är identitetskapande och något som till och med apostroferas i något så stort och högtidligt som en 

prästvigning? Kyrkoherden förväntas hålla både ämbetslinje och förtroendemannalinje, under lärotillsyn från 

biskop och domkapitel. Detta kan leda till splittring både inom kyrkoherden själv och mellan kyrkoherden och 

de förtroendevalda. Skillnaderna kan leda till skapandet av dolda agendor, missförstånd och oklarheter. Det 

kan också skapas ojämlika maktförhållanden99 där det uppstår konflikter hos de förtroendevalda, både inom 

gruppen av förtroendevalda och i relation till kyrkoherden. De förtroendevalda anser sig ofta ha för lite 

teologisk kunskap så att man överlåter hela det teologiska tänkandet till kyrkoherden, vilket gör att 

lekmannadelen av den dubbla ansvarslinjen blir för svag teologiskt. Eftersom man som församlingens styrelse 

har att ta ekonomiska och strategiska beslut skapas en obalans, eftersom de besluten kan användas som 

vapen mot kyrkoherdens teologiska linje. 

 

En ytterligare fråga är vad ett teologiskt ledarskap idag skulle kunna vara. Det tjänande ledarskapet är som 

begrepp naturligt i kyrkans värld, men det kan inte sägas att det tjänande ledarskapet per definition är ett 

teologiskt ledarskap, eftersom det tjänande ledarskapet kan utövas även i sammanhang utanför församlingen 

eller kyrkan. Hur skiljer sig ledarskapet i en församling från ledarskapet i ett företag? Möjligen är det så att 

kyrkoherdens ledarskap i sig självt förväntas vara mer undervisande och förståelseskapande än 

företagsledarens – kyrkoherden har tolkandet som en del av sin identitet medan företagsledaren sannolikt 

skulle nå större framgång i sitt ledarskap om vederbörande använde ett mer pedagogiskt ledarskap även om 

det inte är nödvändigt för att leda företaget.  
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En annan idéburen organisation som kan tänkas påminna om kyrkans struktur med förtroendevalda och 

tjänstemän är SISU, Idrottsutbildarna. Som invald i styrelsen för SISU är det naturligt att tänka att man har ett 

intresse för och en viss insikt i idrottsfrågor, även om du inte behöver vara expert på själva idrottsutövandet. 

Som tjänsteman på SISU är det egentligen inte intressant om du är bäst på höjdhopp eller inte – för du är inte 

anställd för att hoppa högt. Här blir olikheten tydlig mellan SISU och Svenska kyrkan: det är i identitetsfrågan 

som skillnaden ligger. Som tjänsteman på SISU ska du inte hoppa höjdhopp – men som kyrkoherde ska du 

utföra prästerliga uppgifter och leda andra präster i hur de ska utföra sitt arbete. Som ytterligare jämförelse 

kan nämnas läraryrket där mer och mer tid förväntas gå åt till administration än åt det pedagogiska arbetet. 

Kanske finns en risk för urholkning av professionen, då kyrkoherden ibland får sköta prästuppgifterna ”med 

vänster hand” i mån av tid, eftersom de i denna studie intervjuade kyrkorådsordföranden inte anser att det är 

av avgörande del av kyrkoherdens tjänst.  

10.1.  Konklusion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka skillnader och likheter som finns i kyrkoherdens, kyrkorådets och 

stiftets syn på vilka egenskaper och förmågor som krävs för att kyrkoherden ska vara väl rustad för sin tjänst. 

I tidigare forskning, bland annat hos Bäckström, Cameron, Eldebo, Stålhammar och Hansson, framgick det att 

det finns olika förväntningar på kyrkoherdens roll och att det ofta är svårt att kombinera rollen som präst med 

rollen som chef.100 I förberedelserna inför intervjustudiens utformning studerade jag den tidigare forskning i 

ämnet som jag refererat till i kapitel 4 i detta arbete. Det som framstod som mest intressant i det skedet var 

synen på formell respektive förvärvad auktoritet och dessas inbördes relation, och flera av frågorna i 

intervjuerna fokuserar på just detta ämne. I analysskedet fick jag syn på det som senare kom att bli detta 

arbetes viktigaste upptäckt, nämligen att den största skillnaden ligger i synen på kyrkoherdens teologiska 

kunskapers vikt och värde.  

 

I förhållande till den tidigare forskning som studerats kunde jag konstatera att begreppen formell respektive 

förvärvad auktoritet i viss mån överensstämde med de begrepp som fanns i teoriramen, traits, skills och 

servant leadership. I och med detta avgjordes att materialet var användbart i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjustudie som metod har som redan konstaterats sina begränsningar, och en av de 

konsekvenser som användandet av den kvalitativa intervjumetoden medför är att det är svårt att generalisera 

den kunskap som är konstruerad i ett litet antal intervjuer. Denna uppsats kan ändå sägas bidra till 

pedagogiskt ledarskap som fält genom att den påvisar skillnader i synen på ledarskap hos de intervjuade 

kyrkorådsordförandena och kyrkoherdarna och att de intervjuade stiftsadjunkternas syn relaterar till de övriga 

intervjuades syn på så vis att de, i likhet med kyrkoherdarna i studien, har en ledarskapssyn som kan sägas vara 

                                                           
100

 Se kap 4.2.1–4.2.4 i detta arbete. 
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mer pedagogisk än de förtroendevalda i studien.101 Det skulle vara intressant att studera samma ämne med en 

annan typ av metod, exempelvis en enkätundersökning, för att se om de resultat som detta arbete visar gäller 

för fler församlingar och stift. Av visst intresse skulle också vara att göra uppföljande intervjuer med samtliga 

informanter – blev det som ni hade tänkt er? Vad tänker ni idag angående den teologiska kunskapen och det 

teologiska ledarskapet? 

 

Den viktigaste kunskapen som jag fått med mig av detta arbete är just att en av de saker 

kyrkorådsordföranden och kyrkoherdar i denna studie har olika syn på är vikten av kyrkoherdens teologiska 

kunskaper. De teologiska kunskaperna kategoriseras av kyrkorådsordförande som technical skills och av 

kyrkoherdarna som conceptual skills. Här finns en dissonans i förväntningarna på kyrkoherden. Kyrkoherden 

förväntar sig att få vara teolog och utöva ett teologiskt ledarskap, medan kyrkorådsordförande förväntar sig en 

skicklig chef som skulle kunna vara chef i vilken organisation eller i vilket företag som helst.  

 

Man kan, något provokativt, ställa frågan om kyrkorådsledamöternas tendens att delta i gudstjänstlivet 

möjligen kan spela in i synen på kyrkoherdens teologiska kunskaper. Om kyrkorådet möter kyrkoherden i 

gudstjänstsammanhang och ser vederbörande i rollen som präst lika ofta som i rollen som ”VD” vid 

sammanträdesbordet får det kanske betydelse för hur kyrkorådsordföranden viktar teologiska kunskaper mot 

formella ledaregenskaper och ledarskapsförmågor. Detta skulle också kunna vara föremål för vidare studier. 

 

Det skulle även vara intressant att forska vidare kring vad ett teologiskt ledarskap skulle innebära i praktiken 

och vilka teologiska färdigheter och kunskaper som skulle vara användbara i ett sådant. Fortsatta försök att 

definiera vad det är att vara kyrka eller församling idag skulle också kunna vara föremål för vidare arbete. Hur 

ser det ledarskap ut som säkerställer att församlingen fortsätter att fullfölja sin grundläggande uppgift: att fira 

gudstjänst och bedriva undervisning, diakoni och mission? Hur utövas ledarskap i en församling som är 

organisation och organism samtidigt? 

 

En utmaning för Svenska kyrkan i framtiden är att tydliggöra förväntningarna på ledarskapet, både från 

kyrkorådets och från kyrkoherdens sida. Jag hoppas att det jag har kommit fram till i detta arbete kan bidra till 

ett sådant tydliggörande.  

                                                           
101

 Här hänvisas till kap 5.1 i denna uppsats där pedagogiskt ledarskap definieras med hjälp av Axelsson och Blohm: ”Att 
vara pedagogisk ledare innebär att visa vägen och skapa begripliga och meningsfulla sammanhang för alla man möter i 
sitt dagliga arbete. Ledarskapet handlar också om att ge en verksamhet möjlighet att utvecklas mot uppsatta mål.” 
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Bilaga 1 

 

Svenska kyrkans styrning och ledning: 

 Lekmannalinjen   Ämbetslinjen 

Nationell nivå: Kyrkomötet – Kyrkostyrelsen   Biskopsmötet + Ärkebiskopen 

Stiftsnivå: Stiftsfullmäktige – Stiftsstyrelsen Biskopen 

Församlingsnivå: Kyrkofullmäktige – Kyrkorådet  Kyrkoherden  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Frågor till kyrkorådsordförande:  

Hur länge hade den tidigare kyrkoherden haft sin tjänst? 

Hur såg sökprofilen ut?  

Vilken var visionen för kyrkoherden i just denna församling?  

Vilka visioner och tankar har ni om församlingen?  

Hur vill ni driva framåt?  

Frågar man efter sökandes framtidsvisioner och konkreta idéer om att utveckla framtidsarbetet? 

Användes rekryteringsfirmor? Vilka direktiv hade dessa i så fall fått?  

Hur gjorde ni själva utsorteringen av de intressanta kandidaterna? Hur valde ni ut de som skulle kallas 

till intervju? 

Ställde ni uttalade frågor om kandidatens teologiska kunskaper (redovisades sådana kunskaper i 

personligt brev?)?  

Var dessa kunskaper viktiga för bedömning och urval? 

Hur bedömdes den sökandes personlighet?   

Vilka personliga egenskaper var det som särskilt tilltalade kyrkorådet?  

Hur pass tungt vägde de sökandes formella meriter, såsom erfarenhet av ledarskap och 

församlingstjänst? 

Om den sökande skulle ha haft relativt kort tid i församlingstjänst, men dokumenterad erfarenhet av 

ledarskap utanför kyrkan, skulle det väga tyngre eller lättare jämfört med det omvända (lång erfarenhet 

av församlingstjänst men liten erfarenhet av ledarskap)?  

Om en sökande skulle ha fantastiska teologiska meriter, men mindre av ledarerfarenhet, vilket skulle 

väga tyngst?  

Om man skulle väga det goda intrycket av de personer som ni träffade mot personernas formella 

meriter och bokliga bildning, vilket skulle väga tyngst?  

Hur väger man de personliga egenskaperna mot de bokliga kunskaperna?  

Om ni skulle tillsätta en ny kyrkoherde om tio år, vilka egenskaper tror du kommer att väga tyngst då? 

Om en sökande hade en öppen och varm personlighet men inte så lysande teologiska meriter, skulle 

det värdesättas högre eller lägre än det omvända?  

Vilka personliga egenskaper värdesätts högst?  

Hur tror du att det kommer att se ut om tio år? Vilka egenskaper kommer att värdesättas då? 
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Frågor till stiftsadjunkt D: 

Vid rekrytering och antagning av prästkandidater, vilka personliga egenskaper värdesätts högst?  

Hur pass mycket studerar man kandidatens ledaregenskaper? På vilket sätt gör man detta?  

Väger man in möjligheten att kandidaten kanske kommer att bli kyrkoherde?   

Antar man kandidater som kanske inte visar så starka ledaregenskaper, men som uppvisar teologisk 

stringens?  

Kan den teologiska stringensen uppväga brister i ledaregenskaper?  

Med tanke på att många kandidater är relativt unga när de genomgår antagningsförfarandet, hur gör 

man för att väga in utvecklingspotentialen hos de sökande?  

När man ser till lämplighet som präst, vilka personliga egenskaper är viktigast? 

Ser du någon utveckling under de närmare tio år du haft din tjänst? 

 

Frågor till stiftsadjunkt E: 

När den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen infördes, hur gick tankarna och resonemangen på 

stiftsnivå? Hur avgjordes vilka ämnen som skulle ingå i utbildningen?  

Hur görs urvalet och antagningen av sökande till det begränsade antalet platser?  

Vad förväntas den som genomgått kyrkoherdeutbildningen ha fått med sig – vilka egenskaper 

respektive kunskaper ska ha förstärkts?  

Vilka personliga egenskaper väger tyngst hos en blivande kyrkoherde?  

Om en blivande kyrkoherde hade en öppen och varm personlighet men inte så lysande teologiska 

meriter, skulle det värdesättas högre eller lägre än det omvända?  

Vilka egenskaper tror du kommer att väga tyngst om tio år? 

Ser du någon utveckling under de närmare tio år du haft din tjänst? 
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Frågor till kyrkoherdar 

Vilka av dina personliga egenskaper upplever du att kyrkorådet värderade högst vid tillsättningen? 

Vilka av dina teologiska kunskaper upplever du att kyrkorådet värderade högst vid tillsättningen? 

Vilka av dina ledarkunskaper/-erfarenheter upplever du att kyrkorådet värderade högst vid 

tillsättningen? 

Vilka av dina teologiska kunskaper känner du har varit viktigast i din verktygslåda i 

kyrkoherdearbetet? 

Vilka av dina personliga egenskaper känner du gör dig mest lämpad att vara just kyrkoherde? 

Vilka bokliga kunskaper känner du att du haft mest användning för i din uppgift som kyrkoherde?  

På vilket sätt är den teologiska stringensen viktig för en kyrkoherde? 

Kan du säga något om skillnaden som du upplever den mellan formell och förvärvad auktoritet? Är det 

någon av dessa som väger över och har större betydelse? 

Vad är din första identitet i uppgiften som kyrkoherde; identiteten som präst eller som chef? Hur går 

dessa båda identiteter ihop i kyrkoherdeuppgiften? 

Vad är skillnaden mellan att vara kyrkoherde och att vara chef i ett företag? 

Kan man tänka sig en framtid när församlingens chef inte är prästvigd? 

På vilket sätt kommer framtidens kyrkoherdar att behöva vara rustade? 

 


