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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att utifrån given struktur och organisation, befintlig personal och 

medarbetare, identifiera och analysera de mest väsentliga konfliktområdena inom Svenska 

kyrkan och söka förklaringar till dessa utifrån organisatoriska och/eller ledarskapsmässiga 

faktorer. 

 

Vi har funnit att den kritik som riktats mot Kyrkan de senaste decennierna kvarstår än idag. 

Den stora, komplicerade och byråkratiska organisationens tvedelade karaktär, i en synodal 

och en andlig struktur samt det svaga individuella ledarskapet och en oförmåga att hantera 

konflikter utgör källa till de flesta konflikter. Det pågår en maktkamp inom organisationen 

och biskoparnas marginalisering från makten kan ses som ett exempel.  Den demokratiska 

linjens inflytande är starkt och påverkar i många stycken även det andliga arbetet. 

Organisationen har inte förmåga att förändra sig, att anpassa ledning och struktur efter de nya 

förhållandena, att möta kraven på modernt ledarskap och att möta förändringar i en allt mer 

sekulariserad omvärld, vilket kan förklaras med svagt ledarskap, otydlig ledningsstruktur och 

oförmåga att implementera fattade beslut. Framgångsrika organisationer kräver ett tydligt 

ledarskap, föregångsmannaskap och en tydlig värdegrund. Vår uppfattning är att den 

individuella friheten är för generös, kontraproduktiv och konfliktskapande.  En organisations 

mål och uppgift är ett av de viktigaste instrumenten för att utveckla och anpassa en 

organisation. Vi har mycket svårt att se kopplingen mellan uppgift och organisation inom 

Svenska kyrkan. Vår uppfattning är att verksamheten skulle vinna på att reformeras helt eller 

delvis.  

Abstract 

The purpose of this paper is to take the given structure and organization, with existing staff 

and employees, and to identify and analyze the most significant areas of conflict in the 

Swedish Church.  And also seek explanations for these conflicts based on organizational and / 

or managerial factors.  

Our findings indicate that the organizational issues which have caused criticisms directed 

against the Church in recent decades, persists even today. The Swedish Church is a large, 

complex and bureaucratic organization with dual structured character constituted by two 

parallel organizational structures with both synodical and a spiritual structure. We have 

noticed that this dual structure together with deficiencies in the individual leadership and an 

inability to manage conflicts in a constructive way is in itself an enormous source of conflict. 

There is an ongoing power struggle within the organization and the Bishops' exclusion from 

the decision-making process can be seen as a manifestation of this struggle.  The agency 

structure (Chaves 1993), which we in our paper refer to as the “democratic-line”, exercises a 

strong influence over the Church including the spiritual work, which in theory, belongs to the 

religious authority.  

The Swedish Church as an organization lacks the ability to change, to adapt the management 

and structure to the new conditions, to meet the demands of modern leadership and to quickly 

respond to changes in an increasingly secular world. Which can accord to our finding be 

explained by deficiencies in leadership, unclear management structure and inability to 

implement decisions. Successful organizations require clear leadership, pioneering skills and 

evident set of values. Our comprehension is that personal freedom is too generous, 
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counterproductive and also conflicting in the Swedish Church. Many organizational theories 

highlight the goal and the mission of the organization as one of the main tools to develop and 

adapt an organization to changes.  We have not been able to see the connection between the 

task of the Swedish church and the structure of the organization. We believe that the 

connection between the task and the structure of the organization should be clearer and 

complete each other. Regarding to, our findings, we believe that the Swedish Church will 

benefit from an organizational structure change.  

 

Förord 

Vi vill inleda med att tacka de människor som har möjliggjort denna uppsats. Till och börja 

med vill vi rikta vårt varma tack till våra respondenter i Svenska kyrkan som ställde upp på 

intervjuer. Vi vill även tacka vår handledare Olle Westin för uppmuntran och de synpunkter vi 

har fått under uppsatsen gång. Slutligen vill vi tacka alla som har stöttat och uppmuntrat oss.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vilken organisation är Sveriges äldsta och största icke-vinstdrivande organisation (IVO)? 

Gissar du att det är Svenska kyrkan har du helt rätt, Svenska kyrkan med sina ca 7 miljoner 

medlemmar är Sveriges största medlemsorganisation (Svenskakyrkan.se 2010) och därmed 

också en av Sveriges mest betydelsefulla IVO. Svenska kyrkan har en omfattande 

verksamhet, inte minst ekonomiskt och engagerar många individer; anställda, frivilliga och 

medlemmar med olika behov och intressen. Verksamheten är uppbyggd med humanistiska 

förtecken och riktar sig till alla människor som delar de kristna värderingarna, oaktat politisk 

eller etnisk bakgrund. 

Det som skiljer IVO från vinstdrivande organisationer är visionen och målen. IVO har inte 

kommersiella vinstintressen och dess medlemmar drivs inte av ekonomiska incitament. 

(Merchant & Van der Stede 2003) Av den anledningen måste också ledarskapet anpassas då 

struktur och incitament skiljer sig från vinstdrivande organisationer. IVO kan vara lika 

komplexa, om inte mer komplexa, än vinstdrivande organisationer men besitter inte alltid den 

kompetens som krävs för styrning, kontroll, rapportering m.m. (Theuvsen, 2004) Enligt 

Lundström & Wijkström (1997) är forskning kring IVO i Sverige underutvecklad, vilket kan 

tyckas märkligt beaktat organisationernas betydelse i samhället. Forskningen är än mer 

begränsad om man ser till religiösa organisationer, varvid kan konstateras att mer forskning 

krävs inom detta område. 

Merchant & Van der Stede (2003) skriver att det är betydelsefullt att koppla samman de 

individuella målen med organisationens mål för att säkra organisationens fortsatta existens. 

Detta är dock svårt om det finns andra intressenter med i bilden och om det saknas ett tydligt 
ledarskap som leder medlemmarna mot samma mål. Svenska kyrkans huvudintressent är 

medlemmarna, men även staten har ett starkt intresse. Riksdagen ger Svenska kyrkan 

statsbidrag och har bl. a lagstiftat om dess verksamhet och hur organisationen skall ledas. 

Härmed finns det spelrum för olika uppfattningar om hur Svenska kyrkan skall ledas, dess 

verksamhet och organisation. (Förordning 1999:974 om statsbidrag till trossamfund) 

Svenska kyrkan har tidigare varit nära knuten till staten, men den 1 januari år 2000 skildes 

Svenska kyrkan från staten i formell mening och nämns därefter inte längre för statskyrka. I 

praktiken är det inte relevant att se det som en skilsmässa, dels med tanke på att riksdagen 

stiftat en lag om Svenska kyrkan och dels då flera politiska partier ställer upp i kyrkovalet. 

(Svenskakyrkan.se 2010) Kyrkoval genomförs vart fjärde år och alla medlemmar som har 

fyllt 16 år får vara med och rösta. I kyrkovalet bestäms vilka som ska styra Svenska kyrkan 

nationellt (kyrkomötet), regionalt (stift) och lokalt (församling).  

 

Lagen (1998:1591) 2§  om Svenska kyrkan lyder som följer: Svenska kyrkan är en öppen 

folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver 

en rikstäckande verksamhet (Svensk Författningssamling). Svenska kyrkans högsta 

beslutande organ är Kyrkomötet (Lagen om svenska kyrkan 6§). Kyrkomötet består av 251 

ledamöter som väljs enligt demokratiska principer ur de som har medlemskap. Svenska 

kyrkans 13 biskopar, tillsammans med ärkebiskopen, har skyldighet att närvara under 

kyrkomötet. De har rätt att delta i överläggningar och har motionsrätt, men saknar rösträtt. 

Termen ”den dubbla ansvarslinjen” beskriver relationen mellan demokrati och teologi. Den 

dubbla ansvarslinjen ska vara en samverkan mellan präster och förtroendevalda, dvs. de som 
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har valts genom allmänna val. Präster representerar den teologiska grenen i Svenska kyrkan 

medan förtroendevalda representerar den demokratiska. De ska tillsammans, i samförstånd,  

leda respektive gren inom kyrkan med syfte att predika det kristna budskapet och dela 

ansvaret för det demokratiska beslutsfattandet (SKU 2008:1). Tanken är att den demokratiska 

grenen med förtroendevalda, utövar sina ämbeten efter konsultationer med tjänstemän som 

biskopar och präster medan den teologiska grenen som bl. a representeras av biskopar och 

domkapitel, kyrkoherdar och präster konsulterar med den demokratiska delen, då så kan anses 

nödvändigt. (Svenskakyrkan.se 2010) 

 

Det dock inte alltid lika lätt att uppnå balans mellan teologi och demokrati. Ett exempel är då 

Riksdagen den 1 april 2009 beslutade om att utvidga termen ”äktenskap” till att även gälla 

samkönade par. År 2006 hade kyrkostyrelsen fastställt välsignelse över registrerat partnerskap 

men när Riksdagen år 2009 utvidgade termen äktenskap, togs beteckningen ”partnerskap” 

bort. Svenska kyrkan blev då tvungen att ta ställning till huruvida de även i fortsättningen 

skulle utnyttja kyrkans vigselrätt samt om Kyrkan skulle viga samkönade par eller erbjuda 

välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap. (Svenskakyrkan.se 2010) Kyrkomötet sa ja 

till vigsel av samkönade par men än råder det delade meningar om saken. Ärkebiskop Anders 

Wejryd var glad efter beslutet men också medveten om att det finns olika åsikter i sak inom 

Kyrkan och att ingen präst skulle tvingas utföra vigsel mellan samkönade. (Dagen.se) Beslutet 

skapade splittringar i organisationen och därmed rubriker i media. I Karlsborgs pastorat, fyra 

församlingar, tackade alla 3 präster nej till att viga samkönade par. Prästerna påpekade att 

Kyrkan tidigare ändrat sina traditioner, men påpekade att då så skall ske måste det vara i 

enlighet med vad skriften säger, och bibeln är mycket tydlig vad avser äktenskap 

(Aftonbladet.se). Ett politiskt beslut, följt av ett beslut i Kyrkomötet, som sanktionerats av den 

andliga ledningen fick inte acceptans av alla medarbetare i organisationen. Då inga krav på 

efterlevnad av beslutet avkrävs föreligger svårigheter att implementera fattade beslut och 

därmed har man också skapat en källa till konflikt i organisationen. 

 

Det är inget exceptionellt att beslut som fattas centralt måste implementeras i organisationen, 

vare sig det är en vinstdrivande organisation eller IVO. Ledarskapet prövas då beslut skall 

verkställas och det kan bli kritiskt om man inte förmår genomföra sina beslut. En ledare 

förväntas föregå med gott exempel och vara ett föredöme, vilket kan innebära att ledaren 

ibland måste göra personliga uppoffringar till organisationens förmån, för att inspirera andra 

medarbetare att göra detsamma. (Arnold et.al. 1998) Ledaren ska även betona moraliska 

konsekvenser av olika beslut. (Avolio & Bass 1995) När ärkebiskop Anders Wejryd påpekar 

att beslutet inte kan påtvingas någon medarbetare, vad skickar det för budskap egentligen? 

Kan man leda och styra en organisation utan att genomdriva fattade beslut eller utan att 

avkräva att medlemmarna är lojala mot fattade beslut? Borde Svenska kyrkans ledare betona 

de moraliska konsekvenserna? Den före detta ärkebiskopen KG Hammar uttrycker kyrkans 

utveckling som följande, ”Gud finns i samhället och Gud agerar runt omkring oss och kanske 

snabbare än Gud gör i kyrkan” (Tidenstecken.se). 

 

Hanteringen av vigsel av samkönade är ett exempel på problem och konflikter som vi kan läsa 

om i olika dagstidningar. Det är intressant för oss som uppsatsförfattare att undersöka 

konfliktområden och problem som är kopplade till ledarskapet. Den bild media ger av 

Svenska kyrkan är att organisationen är splittrad i ett flertal frågor och inte agerar som en enig 

organisation samt att samarbetsproblem är relativt vanligt förekommande. Det uppstår många 

frågeställningar kring Svenska kyrkans ledning och organisation samt hur ledarskap utövas. 

Kan ledarskapsproblem bero på ett otydligt budskap från de olika nivåerna, dvs. kyrkomötet, 

stift och församling? Har Svenska kyrkan ett svagt ledarskap som är oförmöget att fatta beslut 
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och genomdriva dessa? Är Svenska kyrkans organisation funktionell? eller är samarbets- och 

ledarskaps problem en snedvriden och konstruerad medial bild. Problemen kanske är en 

naturlig konsekvens av postmoderna samhälles krasch med skriftens föråldrade syn i många 

frågor. För att skapa en större förståelse för Svenska kyrkans organisation och det ledarskap 

som utövas, har vi valt att genom en explorativ studie gå till botten med de problem vi 

identifierat i media, genom kontakt med anställda och medlemmar ur Svenska kyrkan. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Om vi förutsätter att ”den dubbla ansvarslinjen” fungerar lika bra praktiskt som teoretiskt, 

dvs. att de förtroendevalda och prästerna alltid agerar i samförstånd med varandra, i både 

demokratiska och teologiska frågor, borde det inte ge anledning till problem. Då skulle 
exempelvis beslut som fattas av kyrkomötet lättare accepteras av de anställda. Tecken tyder 

på att ledarskapet är svagt och otydligt eller att organisationens ledning valt att hellre ge stort 

handlingsutrymme för enskildas uppfattning än att stöta sig med någon. Hursomhelst verkar 

det finnas stort utrymme för individuella uppfattningar och egen vilja, samt en stor acceptans 

och tolerans för enskilda som vägrar följa beslut som tagits. Det blir inte lättare när enskilda 

kan ta stöd i bibeln för sitt agerande. Vi ser präster i media som vägrar samarbeta med 

kvinnliga präster för att bibeln säger ”Kvinnan tige i församlingen” (Sydsvenskan.se) och 

präster som vägrar viga samkönade par genom att påpeka ”… om bibeln varit otydlig när det 

gäller kvinnliga präster så är den dessvärre mycket tydligare när det gäller samkönade 

äktenskap.” (Hallandsposten) Kyrkans tidningar rapporterar om "Samfällighetsbråket i 

Malmö växer" De skriver: Kyrkonämnden i Malmö beslutade i förra veckan att stänga av 

kanslichef Erna Gréen Allison. Men nämnden var inte överens och kanslichefen vägrar att 

acceptera beslutet. 

1 juli 2010 avgick Biskop Sven Thidevall efter en ökad spänning mellan stiftstyrelse och 

biskopen (redaktionen@svenskakyrkan.se) och 15 november lämnar Lars Friedner, 

generalsekreterare i Svenska kyrkan, sin tjänst vilket motiveras med att kyrkostyrelsen och 

Lars Friedner haft olika uppfattning om behovet av förankring i styrelsen. 

(redaktionen@svenskakyrkan.se) 

Vägran att acceptera fattade beslut eller oförmåga att samarbeta innebär stora problem inom 

en organisation och är oacceptabelt i de flesta organisationer, oavsett om det är en IVO eller 

en vinstdrivande organisation. Tänk er att en avdelningschef i ett företag skulle vägra 

acceptera styrelsens order och inte implementera beslutet i sin avdelning. Det är ytterst 

ovanligt att direktiv från ett högre organ ignoreras i organisationen pga. medarbetarnas egna 

övertygelser. Sådana handlingar betraktas i regel som tjänstefel och medför någon form av 

sanktioner, omplacering eller att den enskilde sägs upp eller säger upp sig. Det är också lika 

ovanligt att en organisations ledning hellre ser till den enskildes behov än nödvändigheten av 

att genomdriva fattade beslut.  

Svenska kyrkan verkar brottas med organisatoriska konflikter som även påverkar 

medarbetarna negativt. Statistik från arbetsmiljöverket visar att arbetssjukdomar på grund av 

sociala eller organisatoriska förhållanden år 2004 var relativt sett högre inom religiösa 

samfund, där 90 % av redovisad anställd personal utgör personer anställda i Svenska kyrkan. 

Dessa problem relateras främst till relationsproblem till kollegor och överordnade. (Weiner & 

Lundholm, 2004:04) 

Svenska kyrkan är en intressant organisation inte minst pga. den vid första påseendet 

obegripliga ledningsstrukturen, men framförallt pga. dualismen mellan ett humanistiskt, varmt 
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och försonande budskap, och dessa ständiga rubriker i media som rätt eller fel basunerar ut; 

problem att få medarbetarna att handla i enlighet med vald inriktning, samarbetsproblem, 

arbetsmiljöproblem, som intolerans, diskriminering, mobbing och annan kränkande 

särbehandling. Den omfattande rapporteringen angående ledarskaps- och samarbetsproblem 

inom Svenska kyrkan rimmar inte med det humanistiska budskap som organisationen står för. 

Man får i media bilden av att det är ett stort problem med ledarskap, samarbete och därmed 

arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.  

Utifrån ovanstående resonemang ämnar vi att besvara två grundläggande frågeställningar i 

denna uppsats.  

 Vilka konfliktområden är essentiella för Svenska kyrkan? 

 Hur kan uppkomsten av dessa förklaras med organisatoriska och ledarskapsmässiga 

faktorer? 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utifrån given struktur och organisation, befintlig personal och 

medarbetare, identifiera och analysera de essentiella konfliktområdena inom Svenska kyrkan 

och söka förklaringar till dessa utifrån organisatoriska och ledarskapsmässiga faktorer.  

1.4 Avgränsningar 

Under uppsatsens gång tar vi upp samkönade par och kvinnliga präster för att exemplifiera 

diverse organisatoriska problem. Det är dock viktigt att påpeka uppsatsen inte behandlar 

samkönade pars eller kvinnliga prästers rättigheter utan dessa tas upp som exempel på 

konflikter som orsakas av organisatoriska och ledarskapsmässiga faktorer.  

1.5 Bidrag 

Lundström & Wijkström (1997) påpekar att forskning inom icke vinstdrivande organisationer 

är undervecklat i Sverige. Forskning kring trossamfund inom ämnesområdet organisation och 

ledarskap är ännu mer begränsad. Med denna uppsats önskar vi lämna ett teoretiskt bidrag 

som breddar svensk forskning kring IVO och trossamfund. Med empiriskt material från flertal 

intervjuer med Svenska kyrkans medarbetare i olika befattningar önskar vi ge en inblick i hur 

ledarskapet utövas och uppfattas inom organisationen. Det bör dock påpekas att detta är en 

empirisk fallstudie och vi har inte som ambition att generalisera resultatet till annan kyrklig 

verksamhet eller andra IVO. Vi har därmed inte för avsikt att bilda en generell teori som ska 

gälla alla organisationer i samma organisatoriska fält. Det praktiska bidraget är att upplysa 

Svenska kyrkans högsta ledning om hur organisationen verkligen fungerar och hur 

medarbetare på alla nivåer ser på strukturen och ledarskapet inom kyrkan. Dessutom har vi 

ambitionen att peka på de områden som har förbättringspotential. Vi bedömer att vårt arbete 

kan vara användbart för Svenska kyrkans ledning, oaktat nivå, vid olika typer av beslut som 

rör ledarskap, ansvarsfördelning, organisation, rekrytering och utbildning. 
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2. Referensram 
 

2.1 Konflikter  

Abrahamsson & Andersen (2007) skriver om konflikter på följande sätt. Den traditionella 

uppfattningen är att konflikter alltid är skadliga och ses som negativa för organisationens 

effektivitet. Ledarens uppgift är att se till att konflikter inte uppstår eller att snarast möjligt se 

till att de löses. Det ligger i sakens natur att underordnade har en ambivalent relation till sin 

ledare och Dahrendorf (1969) hävdar att det finns en inbyggd konflikt mellan ledare och 

underordnade i alla organisationer. Abrahamsson & Andersen hävdar att konflikter inte 

behöver vara av ondo utan kan ha konstruktiva eller destruktiva effekter beroende på hur de 

löses.  När t e x förändringar i en organisation är nödvändig kan konflikter ge impulser till 

nödvändiga processer. En ledares uppgift är att skapa en miljö där konflikter accepteras och 

löses konstruktivt. Gibb (1969) påstår att om ledaren ingriper i en konflikt är det viktigt att 

relationen mellan ledare och underordnade balanseras så att båda parter känner psykologisk 

tillfredställelse. 

2.2 Organisation 

Organisationsform och förändringsbenägenhet 

Mycket av organisationsteorin utgår från vinstdrivande företag och dess verksamhet. 

Bruzelius o Skärvad (2004) varnar för att utgå från framgångsrika företag och organisationer, 

dra allmänna slutsatser från hur de organiserat sin verksamhet och generalisera dessa 

slutsatser till att vara tillämpbara på alla organisationer. De framhåller att organisationer är 

olika och har olika förutsättningar och att dessa olikheter och förutsättningar förändras över 

tiden. Sådana olikheter måste identifieras och beaktas vid val, eller förändringar, av en 

organisationsform. Exempel på olikheter kan vara den miljö som organisationen skall verka i 

eller den utvecklingsfas som organisationen befinner sig i. Bruzelius och Skärvad betonar 

vikten av att förstå och utgå ifrån organisationens affärsidé och vad som är organisationens 

viktigaste utmaningar på kort och lång sikt, samt ta hänsyn till organisationens erfarenheter av 
olika organisationsformer. Organisationsutformning handlar enligt dessa forskare i huvudsak 

om två saker. Differentiering och integration. Differentiering handlar om att utforma en 

organisation för varje enskild uppgift så att varje uppgift löses så effektivt som möjligt. 

Integration krävs för att "knyta ihop" organisationen så att organisationen samordnas och de 

övergripande målen uppnås på ett effektivt sätt. De betonar härvid att differentiering även 

inbegriper struktur och kulturaspekter. 

Bruzelius och Skärvad skiljer mellan inkrementella förändringar som syftar till att förbättra 

det som redan finns i organisationen och strukturella förändringar som syftar till att 

strukturellt omskapa verksamheten. Oavsett förändringens typ eller omfattning möter 

förändringar nästan alltid någon form av motstånd, en dynamisk konservatism som strävar 

efter att bevara det som finns. 
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Nyinstitutionell organisationsteori 

Inom nyinstitutionell organisationsteori ses organisationer som öppna sammanslutningar som 

är både socialt och kulturellt beroende av sin omgivning. Beroendesituationen gör 

organisationer känsliga för samhällstrender och rådande normer. Detta är motsatsen till den 

traditionella synen där organisationer uppfattas som slutna och målinriktade rationella aktörer. 

(Johansson 2006)  

I sammanhanget några ord om institutionalisering som också kan ha sin giltighet på Svenska 

kyrkan. Bruzelius och Skärvad (2004) hänvisar till Selzniks arbete där han säger att detta 

uppstår bl. a genom att utveckla en administrativ ideologi, en officiell filosofi, som hjälper till 

att bygga upp en homogen stab i organisationen och garantera kontinuitet i den ledande 

gruppens arbete. "En välformulerad doktrin är anmärkningsvärt användbar för att höja den 

inre moralen, för att upplysa om grunderna för olika beslut och tillbakavisa yttre anspråk och 

kritik." Schein påstår att organisationer är måldrivna medan institutioner är värdebaserade. 

Organisationens ideologi och värderingar utgör viktiga inslag för individen där ledarskapets 

karisma och policymässiga drag dominerar över det instrumentella.   Att grunda och sprida en 

viss kultur blir viktigt för hela organisationen inte bara dess ledning. Verksamma instrument i 

en institutionalisering är att internt skapa och sammansätta särskilda grupper av individer som 

är goda företrädare för den övergripande filosofin. Detta förstärks genom specialiserade 

utbildningsanstalter och selektiv rekrytering, i syfte att bygga upp självmedvetandet hos 

organisationens ledare. Den selektiva rekryteringen är även det ett led i att renodla 

organisationens bild utåt. (Bruzelius och Skärvad 2004) 

Meyer & Rowan (1977) menar att institutionalisering är en social process där individer 

kommer fram till en gemensam definition av den sociala verkligheten. Det finns både 

formella och icke formella regler i olika sociala sammanhang som reglerar hur man ska 

handla. Dessa regler kallas för institutionella regler och påverkar i sin tur organisationers 

strukturer. Omgivningen, i form av politiker, lagar, allmänheten m.m., har vissa förväntningar 

och krav på organisationer (Johansson 2006). Enligt Meyer & Rowan (1977) får de 

organisationer som uppfyller och anpassar sig till omgivningens krav större förtroende än de 

som inte gör det. Organisationer måste således söka efter legitimitet bland aktörer i dess 

omgivning.  

”… om organisationer ska bli accepterade så måste de på ett övertygande sätt visa att de lever 

upp till vissa fundamentala västerländska modernitetsnormer om kontinuerliga framsteg, 

förnyelse och rationalitet.” (Linde 2010) 

Strävan efter legitimitet är vanligare i organisationer som skola, sjukvård och kyrka, dvs. 

inom institutionaliserade fält. När allt fler organisationer inom samma organisatoriska fält 

anpassar sig till rådande normer uppstår det som kallas för isomorfi, dvs. institutionell 

homogenisering. För organisationer vars mål är svårfångade och vars prestationer inte kan 

definieras och mätas på ett enkelt sätt är det viktigt med anpassning till omvärldens regler om 

hur en organisation ska vara och bete sig. Det gäller exempelvis många offentliga 

verksamheter. (Linde 2010) 

 

Meyer & Rowan (1977) menar att organisationer på olika sätt kan skydda den praktiska 

verksamheten från omgivningens krav på anpassning och förändringar. När en organisation 
inkorporerar institutionaliserade element i verksamheten, alltså sådana idéer som ska satisfiera 

omgivningen, kan dessa idéer vara mindre effektiva i den praktiska verksamheten. Av den 

anledningen ser organisationen till att de hålls avskilda från organisationens praktiska 
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verksamhet. Det kallas för lösa kopplingar. Enligt Linde (2010) är löst kopplade system 

särkilt vanliga inom människovårdande organisationer. Det karakteriseras framförallt av att de 

uppgifter som utgör organisationens kärnverksamhet inte är helt samordnade. Ett exempel är 

psykiatriska vårdenheters olika inriktningar, där bristen på samordning beror på de 

professionellas skilda behandlingsideologier och inte på bristande överordnad policy. Samma 

sak gäller även inom Svenska kyrkan, de olika församlingsarbetarna kan ha olika kyrko- eller 

diakonisyn (omsorg om medmänniskan i livets olika situationer).  

 

Ett annat kännetecken för lösa kopplingar är att kontrollen över medarbetarnas arbete är 

limiterad. Ingen annan har exempelvis inblick i en lärares arbete i klassen eller en prästs möte 

med en medlem. Ytterligare kännetecken är att ledningen ofta är uppdelad och svag. Precis 

som skolledningen inte har mycket auktoritet över enskilda lärares undervisningsmetoder så 

är även kyrkopolitikernas eller kanslichefens auktoritet över kyrkoherden begränsad. Krav 

som omgivningen ställer på organisationen kan komma från olika aktörer och vara av olika 

karaktär, därför kan de vara oförenliga i praktiken. Organisationer kan då skydda 

kärnverksamheten, genom att bejaka dessa krav utåt, men avgränsa deras verkan inåt. Det 

finns då en administrativ och institutionell nivå i organisationen. Medan den institutionella 

hanterar omgivningens krav försöker den administrativa delen begränsa verkningarna så att 

den praktiska verksamheten kan fortgå så ostört som möjligt. (Linde 2010) 

 

Path dependency  

Adrian (2003) skriver att en organisation är stigberoende om inledande steg i en riktning 

framkallar ytterligare steg i samma riktning. Det finns med andra ord självförstärkande 

mekanismer eller positiva återkopplingar. David (2000) skriver att beslut och handlingar som 

tidigare fattats under rådande förhållanden även beslutas och genomförs i det läge som råder 

idag. Stigberoende är oåterkalleliga dynamiska processer som ständigt pågår inom 

organisationer och stegvis utvecklar dessa till den organisation de är idag. Det är 

betydelsefullt att vi lyfter fram strävan efter legitimitet, som inom nyinstitutionell teori, 

samtidigt som vi diskuterar stigberoende inom organisationer. En frågeställning som då 

uppstår är, om Svenska kyrkans högsta beslutande organ, dvs. Kyrkomötet strävar efter 

legitimitet i samhället. Kan man då påstå att de självstyrande församlingarna fortfarande är 

stigberoende och därmed visar motstånd mot förändringar genom att inte välja att 

implementera vissa beslut?  

Vidare skriver Adrian (2003) att vid varje steg längs vägen finns det olika alternativ, både 

ekonomiska och politiska, stigberoende är ett sätt att begränsa valen och länka 

beslutsfattandet till organisationens historia. När ett samhälle, organisationer eller individer 

anpassat sig till en viss standard kan denna bli svår att förändra. Det är både känslomässigt 

krävande och ekonomiskt kostsamt att byta en standard i ett senare skede. (David 2000). 

 

Kan stigberoendet och det inbyggda motståndet mot förändringar förklara varför Svenska 

kyrkan strukturellt ser ut som den gör idag och varför det verkar vara så svårt att anpassa 

organisationen efter verksamhetens krav? 
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Religiös auktoritet  

Enligt Chaves (1993) är den religiösa auktoriteten mer kännetecknande för religiösa 

organisationer än själva religionen. Åtminstone ur ett organisatoriskt perspektiv. Det Chaves 

(1993) poängterar är att trossamfund inte bör studeras som en enhetlig organisation eftersom 

dessa oftast har en tvådelad struktur. Den religiösa auktoriteten ansvarar då för den ena delen 

medan den andra delen struktureras av det Chaves (1993) kallar för ”Agency structure” som 

är den externa världen, exempelvis politisk lobbying och påverkan av andra externa 

intressenter. Chaves (1993) skriver utifrån religiösa organisationer i USA men den tvådelade 

strukturen som lyfts fram kan exemplifieras med Svenska kyrkans dubbla ansvarslinje. De 

primära rollinnehavarna inom religiös auktoritet är biskopar och präster som utövar auktoritet 

över församlingar och medlemmar, medan inom ”agency structure” är det administratörer 

som utövar auktoritet över resurser och organiserandet. Exempelvis hanterar kyrkans 

ekonomer, informatörer och administratörer relationen med externa intressenter. Genom 

resursfördelning styr de eller utövar de ett starkt inflytande över vad som kan uppnås även 

inom det andliga området. Grunden för religiös auktoritet beskrivs som traditionell och kräver 

karismatiskt ledarskap, medan auktoriteten är rationell och legal inom ”agency structure”. 

(Chaves 1993) 

Den dubbla strukturen inom trossamfund uppkom som ett försök att utveckla kyrkan i takt 

med samhällsförändringar. Som komplement till den traditionella församlingen infördes alltså 

ytterligare en verksamhetsstruktur. Chaves (1993) menar att den dubbla strukturen skapar 

konflikter och intern konkurrens i religiösa organisationer. Chaves (1993) talar även om en 

intern sekularisering, som är en förändringsprocess trossamfund går genom mot konformation 

med den sekulära världen. Religiösa organisationer anpassar sig till sekulära institutioner och 

går över till en ökad byråkrati och professionellt ledarskap. I samband med den interna 

sekulariseringen minskar den religiösa auktoritetens makt. (Linde 2010) 

2.3 Ledarskap  

Ledarskap respektive chefskap  

Att vara chef är en yrkesroll som innebär att en individ blir formellt utnämnd att ha 

underställd personal. Chefskap är en formell position som utses av organisationens ledning 

med syftet att chefen skall utöva ledarskap. Chefen har makt och ansvar att få sina 

underställda att nå önskade resultat. Chefskapet är formellt sanktionerat medan ett ledarskap 

handlar om förmågan att ta tillvara sina medarbetares kompetens och tillsammans med dem 

utveckla att uppsatta mål nås så effektivt som möjligt. En chef bör vara ett gott föredöme och 

agera som mentor genom att i dialog med sina medarbetare kunna förmedla sin egen kunskap 

och förmåga till dessa. Genom det goda exemplets makt kan ledaren verka för att en god 

kultur skapas och vidmakthålls. Otaliga exempel visar på vikten av att en ledare är en god 

förebild, har hög moral och är öppen. Samtidigt ställs krav på att en ledare skall vara aktiv, ta 

ställning och våga fatta beslut. Ahltorp (1989) 

Ledarskapet kommer underifrån och är något som erövras eftersom det är medarbetarna som 

ger en person ledarskapet. (Wolvén 2000) Det informella ledarskapet är inte kopplat till 

position, uppgifter, ansvar eller mål. Även om en person är utsedd till kyrkoherde innebär inte 

det med automatik att denne betraktas som formell ledare av gruppen. 

Det finns ett brett spektrum av definitioner när det gäller ledarskap inte minst beroende på om 

man tar utgångspunkt i de olika discipliner som studerar ledarskap bl. a företagsekonomi, 

nationalekonomi, statskunskap, sociologi, pedagogik och teologi. Bruzelius och Skärvad 
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(2004) beskriver ledarskap som en social process och en relation mellan ledaren och de som 

leds. Fungerar ledarskapet väl får ledaren ökad respekt, tillit och förtroende hos medarbetarna. 

Personens auktoritet, legitimitet och ledarställning stärks. Förmår individen inte leva upp till 

de förväntningar och krav som ställs på en ledare, kommer hans ledarskaps att urholkas. 

Alvesson (2005) nedtonar det ledaren gör och betonar vikten av hur de underordnade 

uppfattar, tolkar och reagerar på ledarens handlingar. I en kontext kan ledaren uppfattas 

kunnig och beslutsam, medan han i en annan kontext kan uppfattas auktoritär och velig. 

Beroende på vilken innebörd de underordnade lägger i ledarens handlande och hans ledarstil 

påverkas deras känsla för motivation, tillit och legitimitet. 

Språk och symboler är viktiga instrument inom Svenska kyrkan. Bjerke (1989) betonar 

språkets betydelse inom en organisation. Språk och tanke hänger ihop och våra handlingar 

och intentioner styrs av det språk vi använder. Använder ledaren begrepp som "management 

by walking around" eller "cultural management" visar det att denne har förstått språkets och 

symbolikens betydelse och utnyttjar detta i sitt ledarskap. Symboler, språk, visioner och fokus 

är centrala instrument i ett ledarskap. Enligt Ekman (2007), krävs av en chef att han deltar i 

det informella samtalet och där erövrar medarbetarnas förtroende, för att en denne ska 

betraktas som en ledare. Dessa samtal är många gånger viktigare än strategidokument och 

formella möten. Ekman (2007) hävdar att chefskap präglas av mycket administration och lite 

ledarskap. Administration handlar om att planera/följa upp, skriva strategi- eller 

policydokument, fördela ansvar och lösa problem. Aktiviteter som kan utföras på avstånd från 

medarbetarna. Ledarskap handlar om att skapa en känsla av sammanhållning i en organisation 

kring gemensamma värderingar. Ledarskap kräver närhet mellan chefer och medarbetare. 

Chefen bör också besitta god förmåga att rekrytera kompetenta medarbetare och bygga väl 

fungerande team, där olika personligheter kommer till sin rätt och kompletterar varandra. 

Bruzelius och Skärvad (2004) hävdar att det effektiva ledarskapet måste inriktas mot syften 

och mål som kan accepteras av medarbetarna och samhället i stort, för att också utgöra ett gott 

ledarskap.  

Definition av makt 

Maktutövning av något slag utgör en förutsättning för ledarskap. Även om strävan är att 

engagera alla medarbetare i verksamheten måste någon fatta beslut i frågan. Makt har i dagens 

Sverige en negativ klang. Stålhammar (1996) skriver "Speciellt laddat är naturligtvis 

begreppet makt inom ideologiska eller ideella organisationer där ledarskap i stället oftast 

framställs som en ledarens tjänare." Ledarskap innebär att ha inflytande och att kunna 

påverka. Makt uttalas ofta med negativ klang då man talar om ledarskap, inte minst för att 

många associerar till att någon underordnas eller att någon med auktoritet prioriterar vissa 

intressen och negligerar andra. Konkret betyder ett maktutövande med nödvändighet att vissa 

intressen inte respekteras och att vissa valmöjligheter inskränks. 

Castoriadis (1992) definierar makt såsom förmågan hos en personlig eller opersonlig instans 

att få någon att göra (eller avhålla sig från att göra) det som personen ifråga, om denne själv 

fått välja, inte nödvändigtvis skulle ha gjort (eller möjligen skulle ha gjort). Den största 

makten ligger alltså i möjligheten att forma någon på ett sådant sätt att denne, av egen fri vilja 

gör det man vill att denne skall göra, utan något behov av att dominera densamme. Alvesson 

(2005) anser att man bör betona maktens strukturella och systembyggande natur snarare än att 
utgå ifrån att makten är medveten och avsiktlig, ett redskap som de mäktiga använder på de 

maktlösa. Makt kan verka även om högre chefer endast har en begränsad kontroll över den, t 

ex genom kulturella idéer och värderingar, och en del av maktens verkan och effekter kan 
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vara oavsiktliga. I detta fall är Svenska kyrkan en organisation med starka kulturella och 

ideologiska idéer och värderingar. 

Eftersom makt kan definieras som att ha inflytande på andras beteende innebär ledarskap 

också att ha och utöva makt. French och Raven (1959) hävdar att denna maktutövning måste 

legitimeras och att den kan baseras på: Belöningsmakt, bestraffningsmakt, positionsmakt, 

expertmakt och karismatisk makt.  

Svenska kyrkan är en hierarkisk organisation där individer får formell makt genom sin 

position, där arbetsrättsliga regler möjliggör vissa av ovanstående redskap för maktutövande, 

likväl som en kyrklig ledares karisma, kunskap och erfarenhet ger makt, eller om 

förutsättningarna saknas, fråntar en persons makt. Makt kan självklart delegeras men inte 

ansvar.  

Värdebaserat ledarskap  

Det finns ett ökat intresse för värdebaserat ledarskap bland dagens forskare och många 

författare menar, att närvaron av identifierbara kärnvärden eller gemensamma värden är ett 

tydligt kännetecken för framgångsrika organisationer. Värden har länge ansetts vara centrala 

för att förstå principer som styr samhällen, institutioner och organisationer. Gemensamma 

värderingar har lyfts fram som en lösning till problemet med att skapa och hantera komplexa 

organisationer. Det har även noterats att gemensamma värderingar är centrala i att bygga en 

stark organisationskultur, värden är limmet som binder samman människor i organisationer. 

När en grupp människor delar ett antal föreställningar om de mål som ska uppnås och de 

medel som skall användas för att uppnå dessa mål, finns det en gemensam grund för 

organisationen. (Buchko 2007) 

Det är dock viktigt att notera organisationens värderingar och organisationskultur inte är 

samma sak. Medan värden är de övertygelser som finns i organisationen är kulturen utåt 

manifestation av vissa viktiga men underliggande övertygelser. Kultur består av myter, 

berättelser, ritualer, symboler och unikt språk som definierar en social grupp. Därmed 

reflekterar kulturen de underliggande övertygelser som finns inom en organisation. (Buchko 

2007) 

Många ledare ser gemensamma värden som ett sätt att påverka individers beteende utan att 

behöva tillgripa formella strukturer, system eller kontroll. Ledare kan med hjälp av 

gemensamma värden styra organisationen på ett önskat sätt utan att behöva utöva auktoritet. 

Buchko (2007) menar att organisationens framgång är beroende av genomförandet av vissa 

grundläggande organisatoriska processer. Därmed är framgång beroende av de människor 

som genomför dessa processer i organisationen. Enligt Alvesson (2005) är de flesta ledarskap 

kulturdrivna, d v s gemensamma normer som vägleder ledaren i hans handlande. Alvesson 

(2005) hävdar att i ett kulturdrivet ledarskap kan en skicklig chef utöva ett betydande 

inflytande samtidigt som organisationens kulturella och ideologiska kontext avsevärt kan 

begränsa dennes möjligheter och utrymme. I ett ledarskap där ledaren anses ha en stark 

inverkan på en omfattande kulturförändring omnämns chefen ofta karismatisk. Karismatisk i 

betydelsen att andra i hög grad låter sig påverkas av individen ifråga. Alvesson framhåller att i 

offentlig förvaltning är en stark personlig påverkan på kulturen sällsynt.  

De gemensamma värderingarna påverkar människors beslut och beteende. Därför 

rekommenderas att en framgångsrik förvaltning av komplexa organisationer bör bygga på en 
tydlig värdegrund, som ger en grund för utveckling av organisationens mission och 

efterföljande planerings aktiviteter för att nå denna mission. Värdebaserat ledarskap är alltså 
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ett viktigt första steg. Det krävs dock att ledare själv visar värdena. Buchko (2007) skriver att 

de underlydande får många signaler från sina överordnade. Ledningen kan inte begära att 

medlemmar i en organisation lever efter ett antal grundläggande värderingar, utan att ge en 

modell för önskat beteende genom att själva demonstrera det. Jacobsen & Thorsvik (1998) 

menar att utmaningen för ledare blir att välja ett antal grundläggande värderingar och bygga 

upp organisationen på ett sätt som är anpassat till den sociala miljön och omgivning den är del 

av. 

Ledarskap i kyrkan 

Bertil Stålhammar, skrev i mitten av 1990-talet en uppsats med rubriken "Kyrkoherde, en 

(o)möjlig uppgift". Stålhammar redovisar i sitt teoriavsnitt, olika forskares synpunkter och 

slutsatser, varvid de flesta förefaller vara troende. Vissa hävdar att kyrkoherdeskapet mer sågs 

som ett led i en prästutveckling medan andra hävdar att kyrkoherdarna var mycket medvetna 

om att de innehade en chefsbefattning. På frågan om ledarskap inom näringsliv och offentlig 

förvaltning kan appliceras på ledarskap inom kyrkan redovisas bl. a uppfattningar som att en 

kyrka måste organiseras så att den speglar det centrala budskapet "med dess inriktning på 

Kristi kors och uppståndelse". Många tar sin utgångspunkt i Bibeln och det kristna budskapet 

och de flesta anser att det andliga ledarskapet avsevärt skiljer sig från näringslivets ledarskap. 

Andra hävdar att ledarskap är en gåva från Gud. Någon att auktoriteten hos ledaren är baserad 

på det faktum att denne har en speciell relation till Gud och att en kyrkans ledare har en annan 

kunskap än de som skall ledas. (Stålhammar 1996) 

De personliga egenskaperna hos en andlig ledare framställs som viktiga för ledarskapet. 

Många forskare anser att det föreligger stora skiljaktigheter mellan det andliga och det 

profana ledarskapet men då Stålhammar (1996) gör en jämförelse finner han många likheter, 

även om det också finns en del olikheter. Stålhammars (1996) slutsatser är att det finns en 

majoritet för att det kristna ledarskapet inte är jämförbart med det profana. Maktbasen och 

inställningen till ledarskap är en annan fråga där tjänandet lyfts fram som det viktigaste 

elementet.  

Stålhammar (1996) påpekar att forskarna har undvikit att ta ställning till hur den legitima bas, 

som de anser sig hävda för det kristna ledarskapet, skall fås att gälla för de som är anställda 

eller medlemmar inom de kyrkliga organisationerna och som saknar tro eller inte delar de 

kristna värderingar eller kulturen. Han kritiserar också betonandet av tjänandet som ett alibi 

för en kristen ledare att undvika att ta det ansvar som ligger i ledningsuppdraget. Genom att 

hänvisa till ett osjälviskt tjänande avstår eller undviker dessa att fatta de obehagliga beslut 

som måste fattas i alla organisationer.  

Stålhammar (1996) drar slutsatsen att trots att många författare hävdar att det kristna 

ledarskapet inte går att jämföra med det profana så föreligger många likheter. Egenskaper som 

visionär, vägledande, modig, pedagogisk, inspirerande och värderingsförankrad återfinns i 

många managementteorier. Vision, mission, och passion är ofta förekommande begrepp. Den 

stora skillnaden är den utomvärldsliga dimensionen där den kristna ledaren hänvisar till det av 

Gud givna uppdraget. I Stålhammars utredning kan man även utläsa de enskilda forskarnas 

religiösa ställningstagande. Hanson (1990) hävdar att Svenska kyrkan har en huvudman 

(Jesus), samt är att betrakta som en reglerad och decentraliserad organisation med 

professionellt ledarskap. Målet är klart; att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. 
Regler för hur detta skall gå till finns i Bibeln och i kyrkolagen (idag kyrkoordningen). 

Stålhammar (1996) konstaterar att Svenska kyrkan på lokal nivå visar tydligt på en 

organisation fylld av konflikter. Särskild uttalad upplevs denna konflikt i uttrycket den dubbla 
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ansvarslinjen. Han identifierar även en potentiell konflikt mellan kyrkans mål som bygger på 

en lojalitet med evangeliet och den enskildes personliga mål att bevara sin egen integritet och 

trossfär. Stålhammar (1996) anser att konflikten mellan byråkrati och professionalism är 

tydlig. 

Kyrkans professionella och administrativa sfär   

Stålhammar (1996) hävdar att varje pastorat har en professionell kultur där kyrkoherden 

främst genom sin vigning är den främste företrädaren för den professionella kulturen. Inom 

kyrkan arbetar dock många andra professionella personer som kyrkomusiker, diakoner, 

församlingsassistenter m.m. Vissa är vigda, andra enbart anställda. Tillsättning och vem som 

är arbetsgivare varierar. Det framgår av utredningen att det finns en spänning inom denna 

grupp beroende på individernas eller befattningshavarnas förmåga att hävda sig och få gehör, 

intresse och variationen av lojalitet mot kyrkans budskap, kulturen, grundläggande 

värderingar och organisationen.  

Inom pastoratet utvecklas det dessutom två olika kulturer. Den professionella som sysslar med 

församlingsvård och den administrativa som leds av kyrkorådet och sysslar med ekonomi och 

personalfrågor, fastighetsförvaltning, begravningstjänster m.m. Skillnaden i lojalitet mot 

kyrkans djupare syfte och lojalitet mot organisationen kan vara stor mellan dessa sfärer och 

att en rivalitet kan uppstå är högst sannolik. 

Av Stålhammars utredning framgår att den dubbla ansvarslinjen rymmer en inbyggd 

spänning. Kyrkoherden förväntas leda pastoratets verksamhet men har inte beslutsrätt över 

alla frågor. Ansvarsförhållanden kan dessutom vara oklara. Skall en ledare lyckas måste han 

skapa en gemensam kultur som överlappar skillnaderna mellan sfärerna.  

Stålhammar (1996) anser sig ha stöd för att påstå att kyrkoherdarnas inställning till 

chefsrollen varierar mellan de medvetna, som betraktade sig som formella chefer och utövar 

ett aktivt ledarskap, och de omedvetna, som av olika skäl inte ser sig själva som chefer. Vissa 

ser t ex rollen som ett led i karriären, några påstår sig inte vilja vara förmer än andra och 

betonar den tjänande rollen. Härutöver finns de tveksamma, som anser sig vara chefer men 

ändå inte, oftast beroende på att de känner sig motarbetade. Slutligen de som helt abdikerat 

från chefskapet efter ett medvetet beslut eller p.g.a. oförmåga. Stålhammar påstår att ingen av 

de intervjuade kyrkoherdarna ansåg att de saknade egenskaper för att vara chef och ledare 

men flera av respondenterna framförde en önskan om mer utbildning. De flesta intervjuade 

redovisade svårigheter att leda arbetslaget och det framkom en hel del konflikter varvid en del 

handlade om svårlösta problem. Oklara ansvarsförhållanden, personliga motsättningar, 

skiljaktigheter i väsentliga frågor och i värderingar, ren prestige och maktlystnad, samt brister 

i kompetens hos medarbetarna, men även en rädsla över att utöva ledarskap, utgjorde grund 

för konflikterna. 

Det tredje problemområdet utgjorde relationen kyrkoherde och kyrkorådet. I vissa fall förelåg 

ett gott arbetsklimat. Kyrkoherdens inflytande kunde variera från att vara starkt till att bli 

överkörd eller negligerad.  Problem uppstod då det inte fanns samsyn i värderingar, då 

kyrkoherden inte ansåg att han kunde hävda sig gentemot de politiskt skolade i kyrkorådet, då 

kyrkoherden och kanslichefen (motsv.) som var högste tjänsteman och utsedd av kyrkorådet 

inte kunde samarbeta och då kyrkorådet på sakliga eller osakliga grunder valde att hålla 

kyrkoherden utanför en fråga. 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsdesign  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Uppsatsens undersökningsdesign 

 

3.2 Val av metod 

Med tanke på att vi har valt ett relativt outforskat område passar en explorativ ansats för att 

undersöka den verklighet som avses beskrivas i denna uppsats. Det finns många artiklar och 

reportage i media som tyder på ledarskaps- och samarbetsproblem inom Svenska kyrkan, men 

det finns inte mycket forskning kring problemen. Detta gjorde att vi inte riktigt visste hur vi 

skulle börja forska eller förstå problemet. En explorativ ansats ger oss mer utrymme att skapa 

en större förståelse av problemet.  (Saunders et. al. 2007) Syftet med den explorativa studien 

är att utforska de problem som verkar finnas inom Svenska kyrkan samt att hämta så mycket 

information som möjligt inom problemområdet. Vi har valt att göra en kvalitativ studie som 

passar den explorativa ansatsen (Trost 2005). Denna uppsats ämnar därmed inte att 

generalisera några slutsatser till att gälla all kyrkligt verksamhet utan fokus ligger på Svenska 

kyrkan. (Saunders et. al. 2007) 

3.3 Forskningsfilosofi 

Inga data kommer att mätas eller kvantifieras i denna uppsats då kvalitativa metoder används 

för att skapa en ökad förståelse av problemområdet. I uppsatsen tillämpas ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt där tolkning är centralt. Vi anser därmed att det varken är möjligt eller 

önskvärt att sträva efter fullständigt objektivitet. Under intervjuerna i Svenska kyrkan avser vi 

att bekanta oss med respondenterna, försöka tänka utifrån deras perspektiv och förstå deras 

situation och erfarenheter. För att utforska problemet bedömer vi att vi måste skapas en nära 
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och subjektiv relation till respondenterna. (Lindfors 1993) Det som sägs kommer att tolkas av 

oss och tolkningen kommer att relateras till vår förförståelse, förväntningar, önskningar och 

tidigare erfarenheter (Sallnäs ”Intervjuteknik” 2007, KTH).  

Enligt den hermeneutiska traditionen är tolkning av ett fenomen beroende av tid, kultur och 

person. Tolkningsmetoden innebär att forskare utgår från det de vet i förväg, dvs. den 

förförståelse man har för studieobjektet. Innan intervjuerna inleddes med personer engagerade 

i Svenska kyrkan, utgick vi från vår förförståelse som bestod av tidigare konversationer med 

kyrkans medarbetare, tidningsartiklar, tryckt litteratur och våra tidigare erfarenheter inom 

ämnesområdet organisation och ledarskap. Utifrån vår förförståelse utvecklades problem, 

frågor, syfte och olika idéer om hur vi skulle närma oss det som skulle undersökas, vilket i sin 

tur ledde fram till en dialog med Svenska kyrkans medarbetare. Genom kontinuerliga 

tolkningar av dessa dialoger och det insamlade materialet ökades vår förförståelse. (Eriksson 

& Wiedershaim-Paul 2006) Tolkningsprocessen fortsatte sedan under pågående intervjuer. 

När nya infallsvinklar trädde fram under intervjuerna ställdes ytterligare följdfrågor vilket i 

sig förutsätter en tolkning av respondentens första svar. Sedan fortsatte denna 

tolkningsprocess när vi lyssnade på ljudinspelningarna från intervjutillfällen. Vi försökte 

identifiera flera gemensamma mönster mellan olika respondenters svar, vilket också kräver en 

tolkning av svaren. Efterhand som intervjuerna fortskred anpassades och reviderades 

frågorna. Under hela processen utgick vi från uppsatsen syfte och de problem som vi tidigare 

hade identifierat med hjälp av vår förförståelse. 

 

När vi lyssnade genom ljudinspelningarna utgick vi från 3 följande huvudområden, dvs. 

konflikter, organisation och ledarskap. Sedan delas dessa kategorier in i nedanstående 

subkategorier utifrån respondenternas gemensamma uttalanden. Följande subkategorier valdes 

i Empiri/Analys avsnittet pga. att dessa identifierades som gemensamma mönster efter att ha 

lyssnat klart ljudinspelningarna från samtliga intervjuer.  
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 Arbetsmiljöverkets rapport 

 Konflikthantering 

Organisation 

 Svenska kyrkan och staten 

 Organisationsstruktur 

 Politik och sekularisering inom Svenska kyrkan 
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 Samfälligheter  

Ledarskap 

 Föregångsmannaskap 

 Svenska kyrkans företrädare 

 Biskopars och generalsekreterarens roll 

 Tillämpning av fattade beslut 

 Brister i ledarskapet  

 Chefsrekrytering  
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 Andlig eller administrativ chef 

 

Det bör påpekas att konflikter inte endast tas upp under kategorin Konflikter utan dessa 

genomsyrar även kategorierna Organisation och Ledarskap där dessa relateras till 

organisatoriska och ledarskapsmässiga faktorer. 

3.4 Författarnas förförståelse 

De förkunskaper vi har inom ämnet organisation och ledarskap kommer från vår utbildning i 

ekonomi samt tidigare yrkeserfarenhet. Dessutom bedriver en utav författarna ett eget företag 

medan den andra jobbar som ekonomiassistent hos ett industriföretag. Vår förförståelse om 

problem inom Svenska kyrkan har formats genom konversationer med bekanta som är 

engagerade i Svenska kyrkans verksamhet samt genom uppgifter i svensk media. Genom att 

belysa vår förförståelse vill vi påpeka att vi inte är helt objektiva. Vi är samtidigt medvetna 

om att nya resultat, som eventuellt framkommer under intervjuerna med medarbetare från 

Svenska kyrkan, kan kullkasta vår tidigare kunskap. Denna medvetenhet begränsar att vår 

förförståelse negativt påverkar forskningens fokus och utestänger nya infallsvinklar. 

(Denscombe 2004) 

3.5 Datainsamling 

Vårt arbete inleddes med en förundersökning, varvid öppna oformella intervjuer genomfördes 

med bekanta inom Svenska kyrkan. Syftet var att genom allmänna frågor; bekanta oss med 

organisationen, förstå den komplexa strukturen, få en grov uppfattning om vilka problem som 

förelåg samt skapa en grov uppfattning o hur vårt arbete och våra intervjuer skulle 

struktureras så att vi kunde uppnå vårt syfte och få svar på våra grundläggande frågor.  

Primärdata som finns i denna uppsats, förutom de inledande intervjuerna, är hämtade från 

individuella semistrukturerade intervjuer med öppna svar. Under intervjuerna utgick vi från 

den förutbestämda intervjuguiden, men anpassade denna med kompletterande frågor då så 

erfordrades. Fastän denna studie har en explorativ ansats valdes semistrukturerade intervjuer 

för att kunna kontrollera intervjuns inriktning, dvs. se till att respondenter inte kom in på 

något som inte var relevant för studien. Samtidigt gavs ett utrymme för spontana synpunkter. 

(Saunders et. al. 2007) 

Vi var båda närvarande under huvuddelen av intervjuerna. Frågorna delades mellan oss vilket 

gjorde att en kunde fokusera på uppföljningsfrågor medan den andra fokuserade på att få de 

förbestämda frågorna besvarade. Vid några intervjuer närvarade endast en av oss. Varje 

intervju beräknades ta ungefär 1-1½ timme, vilket vi ansåg vara rimligt för en 

semistrukturerad intervju och utifrån att de intervjuade är upptagna personer. Under flertal 

intervjuer framkom det dock många nya infallsvinklar som diskuterades vidare, vilket gjorde 

att intervjutiden överskreds med respondenternas medgivande. Varje intervju spelades in med 

en diktafon och stöddes av våra anteckningar för att bl.a. fånga upp kroppsspråket. Våra 

frågor uppmuntrade respondenterna till att diskutera fritt vilket gav omfattande svar, vilket i 

sin tur ledde fram till beslutet att inte transkribera svaren ordagrant, då detta skulle vara 

oerhört tidskrävande med ett femtontal intervjuer. Dessutom innebär transkribering ändå en 

tolkning av intervjun eftersom kroppsspråk och kontext inte kommer med. Vi lyssnade 

igenom inspelningarna för att urskilja kvalitativa skillnader i respondenternas utsagor, vilket i 

sig innebar en tolkning av svaren. Syftet med detta var att identifiera likheter och mönster och 

därigenom identifiera en kollektiv uppfattning. Vår utgångspunkt har varit att identifiera en 

helhet utifrån intervjumaterialet. Utifrån respondenternas kollektiva uppfattning och relaterat 

till syftet och referensramen, har vi skapat olika kategorier för svaren. I slutsatserna 



20 
 

presenteras adekvat information utifrån våra grundläggande frågor medan annan information 

som är relevant utifrån studiens syfte, presenteras mer fritt i en avslutande diskussion.   

Andra källor som har använts i denna uppsats utgörs av vetenskapliga artiklar som granskats 

innan publicering, men även övriga källor som dagstidningar. Övriga källor är bl.a. Dagen, 

Tidstecken, Kyrkans Tidning, DN, Sydsvenskan m.m. Dessa artiklar hjälpte oss att identifiera 

de upplevda problemen inom Svenska kyrkan. Artiklarna tas därmed upp som stöd för 

problemexistensen, vi är dock medvetna om att informationen kan ha förstorats eller 

förvanskats för att göra artiklarna mer läsvärdiga. Det är därmed endast de vetenskapliga 

artiklarna tillsammans med tryckt litteratur som utgör uppsatsens referensram. Dessa källor 

har granskats, godkänts och publicerats i vetenskapliga tidsskrifter och journaler. Artiklarna 

togs fram genom databaserna Elin@Örebro och Emerald. För sökning av tryckt litteratur 

användes framförallt Google Scholar och universitets egen sökkatalog. I avsnittet om Svenska 

kyrkan har vi använt oss utav kyrkans hemsida samt Kyrkoordningen 2010, för att beskriva 

organisationen uppbyggnad och historik.   

 

3.5.1 Etiska frågor 

Före varje intervju beskrev vi syftet med uppsatsen, ungefär hur lång tid intervjun kommer att 

ta och att all data hanteras konfidentiellt om respondenten så önskar. Vi inhämtade 

medgivande att dokumentera intervjun med bandspelare, informerar om att respondenten kan 

få del av uppsatsen när den är klar och att de har rätten att när som helst välja att avbryta 

intervjun. (Sallnäs ”Intervjuteknik” 2007, KTH) 

3.6 Trovärdighet 

Det har varit viktigt för oss att ständigt kontrollera att varje avsnitt i uppsatsen fyller sitt syfte 

och kan motiveras. Vi har försökt att anknyta intervjufrågorna till respondenternas verklighet 

genom att inte använda teoretiska eller akademiska termer, för att säkerställa att frågorna 

uppfattas rätt och därmed besvarar uppsatsens syfte. Triangulering har använts genom att 

intervjua deltagare med olika relationer till problemet, såsom politiker, biskop, kyrkoherde, 

komministrar, och andra anställda eller frivilliga. Därmed blir det lättare att se om majoriteten 

av utvalda respondenter ger snarlika skildringar av verkligheten och att identifiera eventuella 

konfliktområden. Dessutom används horisontell granskning och kritik genom att tillåta 

personer som inte är kopplade till studien att ta del av uppsatsen och kritisera vårt arbete. Den 

horisontella granskningen har utförts av medstudenter och handledare under uppsatsens gång. 

(Merriam 1994)  

Trovärdigheten ökades genom att erbjuda respondenterna möjligheten att vara anonyma. I den 

mån någon upplevde att denne inte kunde vara helt ärlig på grund av rädslan för chefers eller 

kollegors reaktioner var löftet om anonymitet en möjlighet att uttrycka sig fritt.  

3.7 Urval av respondenter 

Som tidigare nämnts har vi valt kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla 

primärdata, därmed blir urvalets representativitet inte lika central för denna uppsats. Med det i 

åtanke kontaktade vi via E-post, tre personer som har olika positioner i Svenska kyrkan, för 

att hitta lämpliga respondenter för intervjuerna. Även Svenska kyrkans informatör Anette 

Agervret kontaktades för detta. Efter en genomgång av uppsatsens syfte fick Agervret och 

våra kontaktpersoner inom Svenska kyrkan ca 1 veckas betänketid för att föreslå frispråkiga 

medarbetare på olika nivåer, med olika befattningar och erfarenhet, andliga såväl som 

synodala. Det våra kontaktpersoner fick veta var endast att vi studerade Svenska kyrkans 
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organisation och ledarskap, de fick inte ta del av våra intervjufrågor och de intervjuades inte. 

Detta var för att vi ville minska risken att våra kontaktpersoner rekommenderade medarbetare 

som tyckte likadant som de själva. Våra kontaktpersoner fick uppdraget att namnge 

medarbetare som var insatta och kunniga i kyrkans organisationsstruktur, ledarskap och 

konflikthantering. Betydelsefullt för att ge en rättvis bild av ledarskapet inom Svenska 

kyrkan, var att intervjua människor med olika befattningar och på alla nivåer. Vi var 

medvetna om att, beroende på befattning, olika individers erfarenheter kan skilja sig och ha 

olika giltighet relaterat till den nivå han/hon tjänstgör. Vid vår förfrågan om lämpliga 

respondenter var vi tydliga med att framhålla behovet av att få intervjua medarbetare på olika 

nivåer, från såväl den andliga som den demokratiska linjen och att nå personer med olika 

erfarenheter och profession.  

3.7.1 Presentation av respondenter 

Efter betänketiden rekommenderade våra kontaktpersoner medarbetare med olika 

engagemang i eller relation till Svenska kyrkan. Vi fick 40 namn på möjliga respondenter med 

personernas bakgrundsinformation såsom erfarenheter och befattning. Utifrån dessa valda vi 

25 som vi tyckte hade kompetens, inom sina respektive områden, att kunna besvara våra 

frågor. En del svarade inte på vår förfrågan om att delta i studien och uteslöts därmed. För att 

komplettera för dessa och för att inte styras av den lista vi fick, så valdes ytterligare några 

personer mer ad hoc. Urvalet begränsades geografiskt till Närke, Dalarna, Västmanland, 

Uppland och Södermanland. Genom att sträva efter variationer och inkludera medarbetare 

med olika erfarenheter har vi gjort ett strategiskt urval. Vi valde också att intervjua professor 

Stålhammar som ingår i referensramen, dels för att få del av hans initierade uppfattningar men 

även för att bilda oss en uppfattning om huruvida ledarskapet och organisationen utvecklats 

över tiden. Detta i sin tur, skapar möjligheten att belysa Svenska kyrkans organisation och 

ledarskap utifrån olika erfarenheter och perspektiv, vilket även ökar resultatets giltighet 

(Arbnor & Bjerke 2004). Utav de 25 som vi kontaktade kunde vi pga. brist på tid endast 

intervjua nedanstående respondenter. Nedan kommer vi presentera de respondenter vi har valt 

att intervjua och motivera varför vi har valt just dessa.  

 

AA är biskop, har erfarenhet från flera befattningar och gedigen erfarenhet av 

omstruktureringsprocessen som ledde fram till nuvarande organisation, i samband med 

statskyrkans upphörande. AA ingår i Svenska kyrkans högsta ledning och är involverad i 

demokratiutredningen. 

 

BB är biskop emeritus. BB har haft flera befattningar inom kyrkan, och har många års 

erfarenhet som biskop och kyrkans högsta ledning. Därmed är han väl insatt i Svenska 

kyrkans organisation, ledarskap och konflikthantering och kan reflektera över den från flera 

olika perspektiv, inte minst då han nu står utanför i formell mening. 

 

CC är förtroendevald på stiftsnivå som ledamot i stiftsstyrelsen och ordförande i 

kyrkofullmäktige i en samfällighet. Han har varit aktiv förtroendeman i kyrkomötet och i 

stiftsstyrelsen. CC är därmed insatt i organisationen både på lokal- och stiftsnivå vilket gör att 

han kan skildra organisationen från två självständiga nivåer. Han har även erfarenhet från 
samfälligheter. 

 

DD är kontraktsprost och kyrkoherde. DD är kontraktprost vilket betyder att hon på biskopens 

uppdrag har tillsyns- och samordningsansvar för det kyrkliga arbetet inom ett kontrakt med 

flera församlingar. DD kan därmed skildra skillnader, likheter och svårigheter inom olika 

församlingar i ett stift. DD har bred erfarenhet av ledarskap och chefskap inom Svenska 
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kyrkan. Idag är DD kyrkoherde i en relativt liten församling med mycket få anställda, liten 

population och begränsad geografisk utsträckning. 

 

EE är kyrkoherde över två relativt stora församlingar med närmare hundratalet anställda. Hon 

har mycket lång erfarenhet av ledarskap och chefskap men har i huvudsak varit verksam i ett 

och samma geografiska område.  

 

FF tillträdde tjänsten som kyrkoherde 2011-01-01. FF intervjuades innan han blev 

kyrkoherde. FF tillförde sin syn på ledarskap som medarbetare och underställd. Vi kunde 

också bilda oss en uppfattning om vad han hade för förväntningar, vad han ville förändra och 

bevara samt om och hur han hade förberetts för en chefsroll, om han hade gått på 

chefsutbildning osv.  

 

GG är kyrkoherde sedan fem år tillbaka i en medelstor församling. Han har lång erfarenhet 

från att vara facklig ombudsman i JUSEK och därmed varit delaktig i förhandlingar mellan 

anställda och arbetstagare. Genom sitt fackliga engagemang har han god insyn i 

konsekvenserna av dåligt ledarskap och konflikthantering på alla nivåer samt kyrkans 

utbildnings- och rekryteringsprocess. 

 

HH representerar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och därmed den centrala 

administrativa nivån. HH har god insyn i Kyrkoordningen, arbete i kyrkomötet och 

kyrkostyrelsen. HH har som arbetsgivare varit delaktig i förhandlingar mellan arbetsgivare 

och anställda. Han också praktisk erfarenhet av att hantera anställda där arbetsrättsliga 

åtgärder vidtas, direkt med den anställde eller i domstol, avsked eller ”utköp” av personal.  

 

II driver idag ett eget företag men har tidigare varit såväl kyrkomusiker som komminister. II 

har fortfarande vigselrätt. Han deltar aktivt i bl. a kyrkokörverksamhet och är frivilligt 

engagerad på många sätt. 

 

JJ är kontraktsprost och kyrkoherde i ett stort flersamfällighetspastorat samt kyrkoherde i en 

stor församling. Han har lång och bred erfarenhet från ledarskap och chefskap i Svenska 

kyrkan. 

 

KK är komminister i en församling och sjukhuspräst. KK har tagit ett aktivt val att just nu inte 

söka som kyrkoherde och chef. KK kan tillföra sin syn på varför han inte väljer att bli chef 

och ledare. 

 

LL är förtroendevald på församlings- och stiftsnivå samt även ledamot i en samfällighet. LL 

tillfrågades om att bli kyrkopolitiker utan att tidigare ha varit anställd eller engagerad i 

kyrkans verksamhet. 

 

MM är begravningsentreprenör i ett privat företag. Han jobbar även som frivilligarbetare och 

sjunger i kyrkokör. MM har god insikt i kyrkans verksamhet och ledning inom ett relativt 

stort område och kan göra jämförelser mellan flera församlingar samtidigt som han inte 

behöver visa lojalitet mot kyrkans ledning. 

 

NN är deltidsanställd som församlingsassistent. Han har verkat som förtroendevald, under en 

mandatperiod, på församlingsnivå. NN sjunger i kör och är kyrkvärd. NN har även en privat 

profession som personalansvarig i ett mindre företag. NN kan se kyrkans ledarskap såväl 

underifrån som utifrån. 
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Bert Stålhammar är professor emeritus i pedagogik, vid Örebro universitet. Stålhammars 

forskning och doktorsavhandling ingår i referensramen. Stålhammar har vidare varit en viktig 

respondent eftersom han har haft god insyn i kyrkans verksamhet under lång tid och härvid bl. 

a hjälpt Värmlands-, Strängnäs och Västerås stift med ta fram och genomföra en 3 veckors 

ledarskapsutbildning. Stålhammar är författare till "Kyrkoherde, en (o)möjlig uppgift" och 

”Kyrkoherdens ledningsvillkor Verbum 2002”. Under uppsatsens gång refererar vi flera 

gånger till Stålhammar. Då vi skriver ”Stålhammar (1996)” refererar vi till hans bok som tas 

upp i referensramen och när vi skriver ”Stålhammar (Intervju 2010)” refererar vi till den 

personliga intervjun vi har gjort med honom. 

 

3.7.2 Kontakt med respondenter 

De rekommenderade respondenterna kontaktades via E-post varvid vi kort beskrev uppsatsens 

syfte och motiverade varför just de valts som respondenter. Steg 1 var att utforma en standard 

mall för utskicket som innehöll information om oss, dvs. uppsatsförfattarna, vilka vi är och 

hur länge vi har studerat på universitetsnivå, varefter vi kompletterade med uppsatsens syfte 

och en redovisning av våra intresseområden.  Vidare informerade vi om hur vårt urval gått till 

och i de fall det var aktuellt, vilka som har rekommenderat just den personen som respondent 

och varför. Texten anpassades individuellt till varje respondent. Genom att tala om för 

respondenterna vilka som hade rekommenderat personen ifråga och varför vi valt just denne, 

skapades legitimitet för oss, vår uppsats och vårt syfte med studien. Det framhölls särskilt att 

även om respondenterna tackat ja till en intervju, så förelåg hela tiden möjligheten att avbryta 

och om respondenten önskade var anonym så garanterade vi att vi skulle respektera det. 

Slutligen föreslog vi ett antal alternativ till datum då intervjun skulle kunna äga rum och bad 

de presumtiva respondenterna att välja ett eller flera datum som passade var och en. I steg 2 

genomfördes personliga intervjuer med varje respondent. 

3.8 Reflektion kring teorival 

Nedan visar vi kopplingen mellan de olika teorivalen, dvs. hur dessa hänger ihop med 

varandra och varför vi upplever de som relevanta för uppsatsen. När dessa teorier ställs i 

relation till Svenska kyrkan uppstår ytterligare frågeställningar som kan ge nya infallsvinklar 

till uppsatsen. 

All slags formell ledarskap kräver någon form av legitim maktutövning för att uppgifter ska 

kunna lösas och de uppsatta målen ska kunna nås. Detta gäller oavsett om det är ett företag 

eller en IVO. Det är dock en skillnad mellan auktoritet och auktoritär. Ledaren är en auktoritet 

när den får ett erkännande från dem som leds medan en auktoritär person hävdar ensamrätt i 

sin maktutövning. Det är intressant att undersöka hur en ledare i idéburna organisationer ser 

på sin rätt att utöva makt. Det är särkilt intressant i Svenska kyrkans fall med tanke på 

kyrkans ”snälla” attityd; alla ska ha det bra och vi är alla bröder och systrar. Kan det vara 

svårare att utöva makt i kyrkan jämfört med i ett företag? Maktutövande betyder trotsallt att 

vissa intressen inte respekteras och vissa valmöjligheter inskränks. Maktutövande är en 

intressant aspekt att ta hänsyn till när man talar om ledarskap, då det utgör en stor del av den 

formella ledarens roll. Ifrånsäger sig ledningen makten, omöjliggör eller försvårar de också 

möjligheten att styra och forma verksamheten. Fattar inte ledningen beslut och genomför 

dessa kommer någon annan intressent att göra det. Detta blir en grogrund för, och möjliggör 

att enskilda individer får stor frihet att utveckla sig själva, även på organisationens bekostnad. 

Lojaliteten mot organisationen försvagas. Vågar inte ledningen stöta sig med några eller ens 

någon kan den heller inte utöva ledning. 
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En annan intressant aspekt är att lyfta fram skillnader som kan finnas mellan en chef och 

ledare. Till skillnad från ledarskap kan chefskap stadfästas formellt. En ledare måste på ett 

naturligt sätt ha stöd från sina anställda. En av de viktigaste skillnaderna är att ledaren har fått 

sitt mandat underifrån medan en chef har mandat uppifrån d v s har den formella makten, 

vilket ger denne rätt att utöva makt i någon form. Återigen är det särkilt intressant att se om 

ledare i Svenska kyrkan också vågar vara chefer och utöva makt, om ledarna fått verktyg som 

möjliggör ledning och att se om organisationen är avpassad så att beslut kan fattas och 

implementeras i organisationen. Ekman (2007) menar att chefskap präglas mycket av 

administration och lite ledarskap. Det är oftast svårare att hävda ett chefskap i idéburna 

organisationer än i ett vinstdrivande företag. I idéburna organisationer kan det finnas en 

försiktighet mot att trampa någon på tårna. Det är även intressant att undersöka hur 

ledaregenskaper värderas och att undersöka vilka egenskaper som anses vara effektiva inom 

Svenska kyrkan. Som det framgår i Stålhammars avhandling tror många att ledarskap inom 

kyrkan skiljer sig avsevärt från ledarskap i näringslivet, då ledare inom kyrkan tar sin 

utgångspunkt i Bibeln och det kristna budskapet. Anses detta vara effektivt i Sveriges största 

IVO? Om ledare eller chefer i Svenska kyrkan alltid utgår från det kristna budskapet hur går 

det ihop med administrativa uppgifter, omgivningens krav och maktutövning? 

Chaves (1993) skriver att trossamfund inte bör studeras som en enhetlig organisation pga. 

dess tvådelade struktur. Denna struktur kallas för den dubbla ansvarslinjen inom Svenska 

kyrkan och utgör en viktig del i organisationens uppbyggnad. Det är därmed viktigt att 

förklara denna tvådelade struktur för att förstå ledarskapets förutsättningar. Både Chaves 

(1993) och Stålhammar (1996) menar att den dubbla strukturen skapar konflikter inom 

religiösa organisationer. Stålhammars (1996) utredning visar att den dubbla ansvarlinjen 

rymmer en inbyggd spänning i Svenska kyrkan. Ansvarsförhållanden uppfattas vara oklara 

och om en ledare ska lyckas måste han skapa en gemensam kultur som överlappar 

skillnaderna mellan sfärerna, dvs. mellan de båda ansvarslinjerna.  Chaves (1993) och 

Stålhammar (1996) påpekar att den dubbla ansvarslinjen utgör en potentiell konfliktkälla. 

Tolkningar av det kristna budskapet skapar olika fraktioner inom den andliga sfären. Den för 

de själavårdande gemensamma värdegrunden och lojalitet mot organisationen, bildar en klyfta 

gentemot den professionella sfären, till de i kyrkorådet eller de anställda som inte delar dessa 

värderingar. Avsaknaden av en gemensam vision som delas av huvuddelen hämmar 

verksamheten. Kyrkoherdens brister i ledarskap och arbetsgruppens ovilja eller oförmåga till 

samarbete och lojalitet utgör ytterligare en konfliktkälla. Oförmågan att i ett tidigt stadium 

hantera personkonflikter är försvårande. Dåligt rekryteringsarbete som snarare bygger på 

välvilja mot trogna medarbetare eller medlemmar istället för verksamhetens krav och 

oförmågan att hantera felaktig rekrytering begränsar verksamheten. 

Enligt Buchko (2007) använder många ledare gemensamma värden för att styra 

organisationen på ett önskat sätt, i stället för att utöva auktoritet. Detta kallas för värdebaserat 

ledarskap. Om ledare inom Svenska kyrkan använder denna metod skulle de inte behöva 

använda auktoritet i samma uträckning, vilket bättre skulle passa kyrkans försiktiga ledarskap. 

Om alla medarbetare inom kyrkan agerade och utgick från de gemensamma värdena skulle 

även antal konflikter minska. Det förutsätter dock att alla känner till de gemensamma värdena 

och att de styrande organen lyckas implementera dessa i organisationen. Vilka gemensamma 

värden finns det då inom Svenska kyrkan och används de som styrinstrument?  

I jämförelse med andra trossamfund upplevs Svenska kyrkan anpassa sig mer till 

modernitetskraven, genom exempelvis olika reformer. Meyer & Rowan (1977) påpekar att det 

idag ställs ett stort antal krav från omgivningen på alla organisationer och de organisationer 

som anpassar sig till omgivningens krav får större förtroende än de som inte gör det. Svenska 
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kyrkans dubbla ansvarslinje medger att kyrkans styrs av politiker, det kan förklara en del 

reformer som kan anses stå i konflikt med Bibeln, men som är i överensstämmelse med 

omgivningens krav och den rådande politiska ledningens inriktning. När politiker bestämmer 

hur kyrkan ska styras medger det en större internsekularisering inom kyrkan än vad som vore 

fallet om kyrkans hade styrts av en religiös auktoritet. Om en sfär inom kyrkan uppfattas vara 

stigberoende och en annan sfär uppfattas anpassa sig till omgivningen kan det medföra att 

konflikter uppstår. 



26 
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Figur 2: Egen analysmodell 

Vår analysmodell har växt fram ur våra inledande studier i ledarskap och organisation och 

modellen utgår från Svenska kyrkans organisation och dess tvådelade struktur, dvs. 

ansvarslinje 1 (demokratiskt linje med förtroendevalda) och ansvarslinje 2 (teologiskt linje 

med andliga ledare).  Chaves (1993) påpekar att trossamfund inte bör studeras som en 

enhetlig organisation pga. dess tvådelade struktur. Därmed väljer vi att studera organisationen 

utifrån perspektivet, den dubbla ansvarslinjen. Vi utgår även från Stålhammar (1996) och 

Chaves (1993) som påstår att den tvådelade strukturen skapar spänningar i organisationen och 

oftast leder fram till konflikter.  Stålhammars (1996) påpekar även att ansvarsförhållanden 

uppfattas vara oklara och om en ledare ska lyckas måste denne skapa en gemensam kultur 

som överlappar skillnaderna mellan sfärerna, dvs. mellan de båda ansvarslinjerna.  Vi har valt 

att ha samma uppdelning i analysmodellen som i Teori- och Analysavsnitten, dvs. konflikter, 

organisation och ledarskap. Syftet med detta är att först identifiera de stora konfliktområdena 

inom Svenska kyrkan och sedan söka förklaringar till dessa utifrån organisatoriska och 

ledarskapsmässiga faktorer. 
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4. Svenska kyrkan 

4.1 Kyrkans organisation i korthet 

Nedan följer en grov förenkling av Svenska kyrkans organisation. Vi anser dock att 

organisationens komplexa uppbyggnad kräver en mer detaljerad beskrivning för en ökad 

förståelse. Eftersom en sådan beskrivning tar alldeles för stort utrymme har vi valt att bifoga 

den i en bilaga. Därmed rekommenderar vi starkt att läsaren även läser genom bilaga A.  

Svenska kyrkan är indelad i nationell-, stift- och lokal nivå. Kärnan i Svenska kyrkan är de 

1800 församlingarna med självstyre, som verkar på lokal nivå. Församlingarna är indelade i 

territoriella områden, dvs. geografiska gränser. För varje församling finns det ett kyrkoråd 

som är församlingens styrelse. I församlingen finns det en eller flera präster och andra 

medarbetare som församlingen behöver för att driva sin dagliga verksamhet. Kyrkofullmäktige 

är församlingens högsta beslutande organ och väljs genom direkta val. Det är 

kyrkofullmäktige som utser kyrkorådet. En eller flera församlingar kan ingå i ett pastorat. 

Varje pastorat har en kyrkoherde, vars arbete i första hand är en arbetsledande och 

administrativ chefsbefattning. Pastoratet kan alltså bestå av en eller flera församlingar med en 

gemensam kyrkoherde. Flera församlingar och pastorat kan gå ihop i en gemensam 

samfällighet för samordningen av ekonomi, fastigheter och personal. När flera församlingar 

utgör ett pastorat samverkar de i en samfällighet som svarar för ekonomisk utjämning, 

resurshushållning och service. En sådan lösning kallas pastoratsamfällighet. 

(Svenskakyrkan.se 2010) 

Församlingar på lokalnivå är i sin tur en del av ett stift som är Svenska kyrkans regionala 

nivå. Svenska kyrkan har 13 stift som tillsammans täcker hela landet och i varje stift finns det 

en biskop. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och utöva tillsyn över 
församlingslivet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har 91 ledamöter. 

Dessa utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år. I varje stift finns det ett antal 

kontrakt. Varje kontrakt omfattar ett antal av stiftets församlingar. Kontraktsprost är en präst 

som utses av biskopen, för att hjälpa till med ledning och tillsyn i församlingarna. Västerås 

stift är exempelvis Sveriges tredje största stift. Inom Västerås stift finns det 77 församlingar 

som tillsammans bildar 59 pastorat. Stiftet är indelat i 9 kontrakt. (Svenskakyrkan.se 2010) 

Verksamheten på nationell nivå bedrivs i det registrerade Trossamfundet Svenska kyrkan. 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter, som är 

direktvalda av kyrkans medlemmar. Valkretsarna består av de 13 stiften. Biskoparna är inte 

ledamöter. Däremot har de skyldighet att närvara vid kyrkomötet. De har motionsrätt och får 

delta i överläggningar, men saknar rösträtt. Val till Svenska kyrkans nationella nivå samt till 

stift och församlingar genomförs vart fjärde år. Alla riksdagspartier ställer upp i dessa val, 

men det finns också andra alternativ. För att kunna bli vald måste man vara 18 år, döpt och 

tillhöra Svenska kyrkan. Därmed är det till övervägande delen vanliga politiker eller f.d. 

politiker som tillhör de stora riksdagspartierna som sitter i Svenska kyrkans beslutande organ 

på nationell, regional och lokalnivå. Kyrkomötet beslutar i frågor som rör kyrkoordningen 

(Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor av övergripande natur, exempelvis om 

kyrkohandboken och psalmboken. Kyrkomötet kan däremot inte fatta beslut i frågor som 

faller inom församlingarnas eller stiftens ansvarsområden. Kyrkomötet väljer vart fjärde år - 

efter varje kyrkoval - ledamöterna till kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen är trossamfundet 

Svenska kyrkans styrelse på riksnivå och har huvudansvar för Svenska kyrkans verksamhet 

när kyrkomötet inte är samlat. Den nationella nivån ansvarar för övergripande frågor som 
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inomkyrklig normgivning och överprövning av beslut, internationell mission och diakoni, och 

ansvarar för gemensamma angelägenheter som ekonomi, information och utbildning. 

(Svenskakyrkan.se 2010) 

Förutom de 13 biskopen finns det även en ärkebiskop inom Svenska kyrkan. Ärkebiskopen 

anses i folkmun vara kyrkans främsta företrädare. Sedan år 2006 är Anders Wejryd Svenska 

kyrkans ärkebiskop. Ärkebiskopen är ordförande i biskopsmötet men har ingen 

bestämmanderätt över stiften eller biskoparna. Biskopsmötet är ett officiellt organ för samråd 

och överläggningar mellan kyrkans biskopar, som träffas 3-4 gånger per termin. 

Biskopsmötets specifika ansvarsområden regleras av kyrkoordningen. Kyrkoordningen 

framställs i sin tur av kyrkomötet, där majoriteten av ledamöterna består av förtroendevalda 

politiker. Enligt kyrkoordningen har biskopsmötet två grundläggande ansvarsområden. Det 

ena är att yttra sig innan kyrkostyrelsen tar beslut i teologiska frågor av större vikt dvs. 

biskoparna har en skyldighet att uttala sig, när kyrkostyrelsen fattar teologiska beslut, 

eftersom de är mer kunniga inom dessa frågor och har läroansvar. Detta betyder dock inte att 

biskoparna kan diktera för kyrkostyrelsen hur de ska besluta. Det andra ansvarsområdet är att 

ge råd och stöd till biskopar, diskutera kyrkans lära, sakrament osv. (Svenskakyrkan.se 2010) 

Enligt rapporten ”Nyckeln till Svenska kyrkan, 2009” har Kyrkans kartläggning av 

rekryteringsläget i samtliga stift visat vissa brister i rekryteringsprocessen.  Rapporten visar 

att rekryterare på stiftnivå ibland har dåligt kontroll över hur samfälligheter och församlingar 

rekryterar. Ett annat problem är att församlingar ibland anställer outbildad personal på tjänster 

som kräver utbildning.  Det har visat sig att tendensen, att inte värdesätta utbildning och att 

därigenom dra ner på kraven, är något flera församlingar har gemensamt. I samma rapport 

skrivs det även att Kyrkan behöver mer kunskap om det ideella ledarskapet och att Röda 

korset anses vara föredömligt vad gäller det ideella ledarskapet.  

4.2 Demokrati och den dubbla ansvarslinjen 

Lagen om Svenska kyrkan tvingar Svenska kyrkan att anta den dubbla ansvarslinjen, där 

verksamheten skall bedrivas i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans 

ämbete. Eftersom majoriteten av de valda ledamöterna representerar de ordinarie politiska 

partierna, och då inga krav ställs på att dessa skall vara troende, garanteras det politiska 

inflytandet. (Svenskakyrkan.se 2010) 

Ekström (2004) skriver att ansvarsfördelningen mellan präster och förtroendevalda i Svenska 

kyrkan beskrivs som ”den dubbla ansvarslinjen”. Det finns en vanlig missuppfattning om att 

den dubbla ansvarslinjen innebär att de förtroendevalda enbart ansvarar för den demokratiska 

grenen såsom administrativa uppgifter mm. medan präster enbart ansvarar för det andliga 

arbetet. För att undvika detta missförstånd har Svenska kyrkan lyft fram begreppet 

”gemensamt uppdrag – delat ansvar”. 

 

På nationell nivå styrs Svenska kyrkan dels av Generalsekreteraren och i viss mån av 

Ärkebiskopen. Deras uppdrag är att leda organisationen i enlighet med Kyrkomötets beslut 

och riktlinjer. Generalsekreteraren främsta uppgift är att leda det administrativa arbetet, 

medan ärkebiskopens uppgifter är relaterade till den kristna tron och läran. Begreppet ”dubbla 

ansvarslinjen” har skapat förvirring och beslutanderätten inom de olika rollerna har varit 

otydliga. Den grundläggande tanken avseende den dubbla ansvarslinjen, är att präster och 

förtroendevalda i samförstånd och i samverkan med varandra, inom ramen för kyrkans regler, 

ska leda den teologiska och demokratiska grenen mot Svenska kyrkans mål, dvs. att föra ut 

det kristna budskapet. Den dubbla ansvarslinjen ska alltså inte innebära att präster och 

förtroendevalda motverkar varandra utan tillsammans agerar utifrån Kyrkans bästa. (SKU 
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2008:1) För att den dubbla ansvarslinjen ska fungera i praktiken krävs det dock att präster och 

förtroendevalda är fullständigt överens i en mängd frågor. Gustafsson (1997) skriver att den 

dubbla ansvarslinjen endast uppfattas som något positivt i organisationer som Svenska kyrkan 

eller sjukhus och att den dubbla ansvarslinjen ökar risken för konflikter mellan av kyrkan 

utsedda respektive demokratiskt utsedda auktoriteter.  
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5. Empiri och Analys 
 

I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet. I vissa fall har citat 

omformulerats till ett mer begripligt och korrekt skriftspråk men även förts samman då en 

respondent kan ha svarat på samma fråga vid olika tillfällen. Respondenternas resonemang 

har i vissa fall sammanfattats och presenteras i löpande text. 

5.1 Konflikter inom Svenska kyrkan 

Konflikter i media  

Nedan lyfter vi fram några utav alla de artiklar och undersökningar som har väckt vårt intresse 

avseende möjliga organisatoriska konflikter inom Svenska kyrkan.  

Enskilda riktar återkommande kritik gentemot staten för dess fortsatta inflytande över 

Svenska kyrkans verksamhet och organisation. Som tidigare nämnt har staten och kyrkan 

skilts åt år 2000 men fortfarande utgör de förtroendevalda politikerna majoriteten av kyrkans 

högsta beslutande organ, dvs. kyrkomötet och kyrkostyrelsen. Kritiker menar att dessa 

förtroendevalda agerar mer utifrån de politiska partiernas intressen än kyrkans mission och 

mål. I artikeln (”släpp kyrkan fri”, 2010) skriver artikelförfattaren att 80 % av kyrkomötet 

kontrolleras av politiker. Medan intresse för kyrkan inte är nödvändigt för att vara 

förtroendevald är partilojalitet oftast ett måste. Artikelförfattaren menar att Svenska kyrkan 

liksom andra trossamfund bör styras av engagerade medlemmar som delar kyrkans 

gemensamma värderingar. Om riksdagspartierna drog sig ur kyrkovalet skulle det lämna plats 

åt personer eller partier som delar kyrkans teologiska åsikter.  Frågan som uppstår här är om 

denna ”snedfördelning” skapar några organisatoriska problem inom kyrkan? Hur uppfattas 

beslut som tas av förtroendevalda av de som ansvarar för det andliga arbetet inom kyrkan? 

Kan man egentligen prata om den dubbla ansvarslinjen när majoriteten av kyrkomötet och 

kyrkostyrelsen består av förtroendevalda politiker?  

Vi har även uppmärksammat ett flertal artiklar där kyrkans anställda, antingen frivilligt eller 

med tvång, lämnar sin tjänst pga. samarbetsproblem. I pressmeddelandet på Svenska kyrkans 

hemsida (”Svenska kyrkans generalsekreterare lämnar sin tjänst”, 2010) skrivs det att 

generalsekreteraren Lars Friedner i överensstämmelse med kyrkostyrelsen lämnar sin tjänst. 

En anledning till att Friedner lämnar sin tjänst är enligt Kyrkan att samsyn saknas angående 

personalfrågor och därför lämnar även personalchefen vid kyrkokansliet, Gunnel Ahlberg sin 

tjänst på egen begäran.  Därefter uttalar ärkebiskopens sig till Kyrkans Tidning (”Wejryd 

drivande bakom Friedners avgång”, 2010) om att han var drivande bakom beslutet att låta 

Friedner gå. Anledningen till att både generalsekreteraren och personalchefen fick lämna 

Kyrkan bottnar i informationschefen Henrik Pederbys avgång. Pederby fick lämna sin 

position efter påståenden om trakasserier mot kvinnliga medarbetare (”Ännu en kyrkochef 

tvingas lämna sin tjänst”, 2010). Den före detta generalsekreteraren Friedner berättar i artikeln 

att han i slutet av oktober fick reda på att informationschefens opassande beteende handlade 

om minst två kvinnor, efter att ha läst informationschefens mejl till dessa kvinnor tyckte 

Friedner att det räckte för att kräva informationschefens avgång. Informationschefen erbjöds 

då vad Friedner kallar för ”vanligt avgångsvederlag.”, dvs. monotär ersättning. Ärkebiskopen 

ansåg att Friedner hade överskridit sina befogenheter och tog upp detta i kyrkostyrelsen. 

Kyrkostyrelsen som redan hade svagt förtroende för Friedner sade sig tappa allt förtroende för 

generalsekreteraren, då de fick reda på att Friedner försökt få informationschefen att avgå, 
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utan att förankra beslutet i kyrkostyrelsen, Under november månad 2010 fick alltså 3 högt 

uppsatta chefer inom Svenska kyrkan lämna organisationen pga. meningsskillnader, 

förtroendebrist och oklara roller. Vi vill poängtera särskilt att vi inte har kontrollerat 

riktigheten i de artiklar som vi refererar till, utan återger endast vad som skrivs. 

Ytterligare exempel på förtroendebrist och samarbetsproblem är biskop Sven Thidevalls, 

avgång. Enligt Thidevall finns det allvarliga öppna konflikter på stiftskansliet i Växjö stift, 

vilket försämrar den psykosociala arbetsmiljön. Det är också anledningen till att Thidevall 

väljer att avgå enligt hans uttalanden i kyrkans pressrum. Enligt Jan-Erik Forsberg som är 

stiftstyrelsens förste vice ordförande är anledningen till biskopens avgång, stiftstyrelsens 

bristande förtroende för honom, därför menar han att Thidevalls beslut var den bästa 

lösningen för alla. (”Biskop Sven Thidevall i Växjö avgår”, 2010)   

Svenska kyrkan har även kritiserats pga. hur diverse samarbetsproblem löses inom 

organisationen. ”Utköp” av olika medarbetare är vanligt förekommande och med detta menas 

att kyrkan erbjuder ett avgångsvederlag till de personer som anses utgöra källan till konflikten 

eller där det bedöms att verksamheten utvecklas positivt genom att en eller flera individer 

avträder sin anställning. År 2007 avslår kyrkomötet motionären Paul Trossös motion, som 

uppmanar kyrkostyrelsen att ta fram en strategi för att ta hantera avgångsvederlag som 

används för att "köpa ut" medarbetare. Kyrkomötet ansåg då att det var upp till varje enskild 

arbetsgivare att lösa de problem som uppstår på en arbetsplats. Trossös hänvisar till artikeln i 

Kyrkans Tidning (”kyrkan köper ut herdar för miljoner” 2007) som behandlar ”utköpen” av 

kyrkoherdar. Enligt artikeln hade Svenska kyrkan sedan år 2000 löst ut 78 kyrkoherdar för 56 

miljoner kronor, vilket endast utgör de fall Kyrkans Tidning lyckats hitta. Det kan vara 

mycket fler än så då flera fall inte blivit offentliga. Kritiker anser att detta är anmärkningsvärt 

eftersom många församlingar kämpar för sin överlevnad. Trossös spekulerar kring problemet 

och påpekar att det bl.a. kan bero på dålig rekrytering, oklar organisationskultur, ett 

arbetsmiljöklimat som orsakar en känsla av maktlöshet och förtroendevaldas oförmåga till 

rollfördelning. (”Avgångsvederlag till kyrkoherdar”, motion 2007:64).  

I artikeln (”kyrkan köper ut herdar för miljoner” 2007) uttalar sig Anders Lennartsson som är 

kontaktperson för Kyrkans akademikerförbund i Strängnäs stift. Han menar att när det väl har 

uppstått en konflikt mellan kyrkoherden och kyrkorådet eller kyrkonämnden, så finns det 

oftast ingen annan utväg än ”utköp”. Oaktat om personen har jobbat över 20 år eller några 

månader. Lennartsson menar att problemet kan ha sin grund i stat-kyrka reformen år 2000. 

Efter denna reform fick kyrkoherdarna en ny roll som kräver mer lyhördhet mot kyrkorådet, 

vilket, enligt Lennartsson, kan vara konfliktskällan. Frågan som bör ställas här är dock inte 

vad som skapar konflikter utan frågan är om det är det mest optimala eller ens rätt sätt att lösa 

konflikten på? 

Kyrkans Tidning har sedan 2007 fortsatt att jaga statistik över "utköpta" anställda inom 

Kyrkan och har sedan dess publicerat ett flertal artiklar kring ämnet, vilket har lett till över 

30-tal artiklar i riks och lokalmedia. "Utköpta" kyrkoherdar har även uppmärksammats av 

Rapport i SVT och Dagens industri. (fgj.se, 2010)  

I artikeln (”utköpen av kyrkoherdar fortsätter”, 2009) visar Kyrkans Tidning nedanstående 

statistik. Summorna på "utköpen" varierar mellan en halv miljon till 2,4 miljoner kronor, 

enligt artikeln.  
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Figur 3: Statistik över utköpta kyrkoherdar 

Anledningen till de konflikter som oftast resulterar i "utköp" eller avgång, påstås vara delade 

meningar gällande styrning och ledning samt ekonomiska skiljaktigheter, enligt den före detta 

kyrkoherden i Uppsala stift.  I samma artikel påpekar en tjänsteman som ansvarar för 

ekonomisk förvaltning inom Uppsala stift, att de tvingas utföra arbetsuppgifter som de flesta 

små kyrkliga enheter inte har förutsättningar att hantera. Enligt tjänstemannen har de 

förtroendevalda vare sig kompetens eller förståelse för regelverket. (”utköpen av kyrkoherdar 

fortsätter”, 2009) 

I artikeln (”Lite ledarskapsutbildning bland präster”, 2010) lyfts fram att djupa konflikter och 

dålig arbetsmiljö även förekommer på lägre nivåer inom Svenska kyrkan. Diskussion förs om 

Kyrkan är särskilt dålig på att hantera konflikter. Kerstin Bothén som är kyrkoherde i 

Tofteryds pastorat påpekar att präster är själavårdare och predikanter i församlingen men 

också arbetsledare på pastorsexpeditionen, samtidigt som prästutbildningen mest är teologiskt. 

Ledarskap och arbetsledning är inte något de blivande prästerna studerar i större utsträckning, 

vilket Svenska kyrkan försöker rätta till genom olika ledarskapsutbildningar, enligt Bothén.  

Arbetsmiljöverkets rapport 

Stålhammar (1996) konstaterar att Svenska kyrkan på lokal nivå tydligt visar på en 

organisation fylld av konflikter. Särskild uttalad upplevs denna konflikt i uttrycket, den 

dubbla ansvarslinjen. Han identifierar även en potentiell konflikt mellan kyrkans mål som 

bygger på en lojalitet med evangeliet och den enskildes personliga mål att bevara sin egen 

integritet och trossfär. Stålhammar (1996) anser att konflikten mellan byråkrati och 

professionalism är tydlig. 

Arbetsmiljöverkets (AV) rapport "Tillsyn av Svenska kyrkans arbetsmiljö 2007:3 inleder med 

texten "Det är så olika. Där det fungerar bra är det mycket bra. Där det fungerar dåligt är 

det mycket dåligt". I rapporten skriver AV att det är vanskligt att generalisera men konstaterar 

i sina slutsatser; att ledarskapet är otydligt i många sammanhang, att det föreligger många 

tolkningar av vem som bär vilket ansvar och att det är oklart vem som är arbetsgivare i den 

dubbla ansvarslinjen. Det har även påpekats av flera respondenter som vi har intervjuat att 

Kyrkan bör förtydliga arbetsrollerna. Detta menar både Chaves (1993) och Stålhammar 

(1996) är ett vanligt problem för den dubbla ansvarslinjen. AV skriver att de som har 

arbetsmiljöuppgifter måste tilldelas erforderliga resurser och kritiserar härvid alltför små 

organisatoriska enheter, där resurserna är otillräckliga. De kritiserar också bristen på 

arbetsmiljökunskaper hos förtroendevalda och kyrkoherdar. Detta framgår även i artiklarna 
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”utköpen av kyrkoherdar fortsätter”(2009) och ”Lite ledarskapsutbildning bland 

präster”(2010). Att många medarbetare saknar den kompetens som behövs för att hantera det 

enskilda uppdraget förklaras bl.a. med felrekrytering, icke obligatoriska utbildningar och 

oklara arbetsroller.  

Vidare ifrågasätter AV indirekt det stora antalet förtroendevalda, totalt ca 60 000, vilket är 

dubbelt så många som kyrkans anställda. AV gör jämförelser med kommunen som har en 

förtroendevald på 50 anställda och landstingen som har en förtroendevald på 200 anställda. 

AV konstaterar att den dubbla ansvarslinjen eller gemensamt uppdrag - delat ansvar, kan föra 

med sig att frågor faller mellan stolarna och att det uppstår otydligheter i ledarskapet. AV 

skriver att Kyrkan är en utpräglat idéburen organisation som har engagerade medarbetare med 

höga ambitioner. De konstaterar i sammanhanget att medarbetare ibland agerar soloartister. 

Härvid framhåller AV att en viktig uppgift för en chef är att klart definiera visioner och mål 

för verksamheten och att bedöma arbetsinsatserna. En vanlig källa till konflikter i 

organisationen, rent generellt, är otydliga förväntningar. Ahltorp (1989) skriver att chefskap 

är en formell position som utses av organisationens ledning med syftet att chefen skall utöva 

ledarskap. I Svenska kyrkan ser de andliga medarbetarna biskoparna som ledare men dessa är 

inte chefer och har därmed ingen formell makt. Det kan tyckas att det är anmärkningsvärt att 

andliga ledare, dvs. biskopar som många medarbetare vänder sig till med diverse problem, 

inte har formell makt. Ahltorp (1989) påstår att chefer bör vara goda föredömen, vilket 

medför att en god kultur skapas och vidmakthålls. Att det finns stora samarbetsproblem även 

bland chefer utgör inte ett gott föredöme för medarbetarna, inom Svenska kyrkan. 

Slutligen skriver AV att Kyrkans grund vilar på föreställningen om oändlig godhet, vilket är 

svårt att förena med förekomsten av mellanmänskliga konflikter. De konstaterar att detta 

resulterar i en uppfattning att konflikter inte bör finnas och därför sopar man dem under 

mattan och bortser från dem. Risken är att konflikter cementeras och att brister som 

ursprungligen är att hänföra till strukturella förhållanden, övergår till allvarliga individfrågor 

och till sökande efter syndabockar. Abrahamsson & Andersen (2007) hävdar att konflikter 

inte behöver vara av ondo utan kan ha konstruktiva eller destruktiva effekter beroende på hur 

de löses. Kyrkans oändliga godhet försvårar ett sakligt förhållningssätt till, och acceptans för, 

konflikter i organisationen. Det lägger också hinder i vägen för ledaren att ta tag i problemet 

med hårdhandskarna, om så erfordras. När konflikter väl har övergått till individfrågor väljer 

Svenska kyrkan att köpa ut enskilda individer. Abrahamsson & Andersen (2007) menar att en 

ledares uppgift är att skapa en miljö där konflikter accepteras och löses konstruktivt. Detta 

verkar oftast inte vara fallet i Kyrkan då statistik över "utköpta" medarbetare pekar på att 

antalet ökar. AV har även uppmärksammat att det är vanligt att man tar hjälp av konsulter och 

ställer sitt hopp till att de skall lösa konflikten. Kyrkan försöker relativt ofta även lösa 

uppkomna problem genom att fatta överenskommelser med enskilda medarbetare att, mot 

vederlag, lämna organisationen. AV påverkar härvid särskilt risken att problemen inte löses 

genom dessa åtgärder, utan hävdar att problemen kvarstår och processen snarare upprepar sig, 

om Svenska kyrkan inte på allvar söker bristerna i de strukturella förhållanden och åtgärdar 

dem. 

I rapporteringen om "utköp" inom Svenska kyrkan framgår att denna verksamhet är relativt 

omfattande. Detta visar på att organisationen har problem och stridigheter i en relativt stor 

omfattning, att det råder otydligheter avseende mandat, roller och förtroende, att det finns 

bristande förmåga i ledarskap, att rekryteringsprocessen inte fungerar och att man har stora 

svårigheter att hantera konflikter. 
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Efter att ha läst Arbetsmiljöverkets rapport och ett flertal artiklar om Svenska kyrkan inledde 

vi vårt arbete med att undersöka huruvida ovanstående brister kvarstår eller om Svenska 

kyrkan tagit tag i de problem som torde vara väl kända av dess ledning och beslutande organ. 

Under det senaste halvåret har såväl generalsekreteraren som en biskop avgått pga. 

samarbetsproblem efter skiljaktigheter i uppfattningar mellan den enskilde, Ärkebiskopen och 

kyrkostyrelsen respektive stiftstyrelsen. Härutöver föreligger många andra artiklar i media 

med andra personer inblandade men med i stort motsvarande innehåll, vilket vi tidigare visat. 

Vi gjorde en översiktlig och ovetenskaplig sökning på nätet där vi på Google.se skrev 

sökorden; Svenska kyrkan och avsked alternativt avgår alternativt problem, varefter vi bytte 

ut Svenska kyrkan mot Pingstkyrkan respektive landsting eller VD. Vi kan konstatera att 

Svenska kyrkan hade flest träffar. 

När vi frågar respondenterna om det förekommer konflikter inom Svenska kyrkan får vi ett 

samstämt svar, att det förekommer en mängd problem inom Svenska kyrkan. BB ger två 

förklaringar, dels att det finns inbyggda spänningar i Svenska kyrkans organisation, där den 

synodala strukturen möter den andliga strukturen, dels att det finns brister i det individuella 

ledarskapet.  

Konflikthantering  

Stålhammars (1996) utredning och AV rapport tyder på att organisationen har problem med 

konflikter. AV redovisar att av anmälda arbetsskador åren 2002 och 2003 uppgick 

arbetssjukdomar orsakades av sociala och organisatoriska faktorer till 44 %, vilket var högre i 

näringsgrenen än genomsnittet för samtliga förvärvsarbetande.  Den förhöjda frekvensen av 

arbetssjukdomar på grund av sociala och organisatoriska faktorer uppges framför allt vara 

relaterade till fall där relationsproblem till kolleger eller överordnade har angivits - dessa 

utgör cirka hälften av anmälningarna (AV korta sifferfakta 4.2004). Därmed uppstod frågan 

om det är vanligt med social ohälsa inom Svenska kyrkan och hur man hanterar eventuella 

konflikter. Frågan väckte intensiva känslor hos de anställda.  

NN anser att en dålig chef genererar dåliga medarbetare som mår dåligt och presterar dåligt, 

vilket i sin tur föranleder sjukskrivningar och därmed kostnader. NN berättar att där han har 

jobbat har det i regel alltid varit någon som är långtidssjukskriven p.g.a. psykisk ohälsa s.k. 

utbrändhet. Han påstår att personkonflikter inom Svenska kyrkan tenderar att bli riktigt elaka 

och hävdar att det förekommer en hel del mobbning bakom stängda dörrar. Det sistnämnda 

anser vi visar på ledningens passivitet i frågan. Chefen borde inte tolerera att personkonflikter 

går så långt, utan borde tidigt ta initiativ till att inleda diskussioner kring problemet och skulle 

detta inte fungera måste ledningen kunna ta till sanktionsmöjligheter för att lösa aktuell 

konflikt.  

GG påstår att det är väldigt många med egna problem som söker sig till Svenska kyrkan och 

vill jobba där eftersom de tror att det är en human organisation med en god arbetsmiljö där 

alla månar om varandra. Svenska kyrkan är en organisation där man har väldigt hög psykisk 

belastning då medarbetarna ständigt möter utsatta människor, därför skall den enskilde stödjas 

av professionella som verkar externt. GG påstår att man försöker hantera dessa frågor internt 

men tar inte tag i problemen där de uppkommer. GG hävdar att ett annat problem är att man 

låtit individer agera självsvåldigt i många år och när någon tar tag i det stöds han inte av alla i 

styrelsen. Ofta löses problemen av att individen går i pension. GG påstår att många i Svenska 
kyrkan är livrädda för vad man kommer att säga i media när de agerar efter det regelverk som 

faktiskt finns. Kyrkan vill bli sedd som en human och människovänlig organisation. GG säger 

att de vanligaste problemen i Svenska kyrkan är personkonflikter där personer har bindningar 
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i flera riktningar. Dessa hanteras inte på rätt sätt bl.a. av okunnighet, eller rädsla för att inte 

kunna hantera problemen. GG påstår att ett annat problem är att anställda har nära relationer 

eller är släkt med de som sitter i fullmäktige, vilket är vanligt i små församlingar. Intriger 

byggs in i systemet. Inte sällan slutar det med att den kyrkoherde som tar i problemen själv får 

gå medan konflikten kvarstår. GG hävdar att problemet är att en chef ofta inte blir uppbackad 

när han verkar enligt de mandat han har fått och därmed gör de förtroendevalda det omöjligt 

för chefen att verka. 

II säger att det är väldigt vanligt inom kyrkan att sopa problem under mattan, problemen får 

inte komma fram, allt ska vara så humant. II säger att ibland försöker man lösa konflikten via 

konsulter eller personalhälsovården eller så köps folk ut. II påstår att det är viktigt att skapa en 

miljö där man kan säga vad man tycker och tar tag i konflikten så fort som möjligt. Helst bör 

de inblandade försöka lösa problemen själva och inte blanda in chefen i problemet alls.  II 

säger att om det blir konflikt mellan kyrkoherden och kyrkorådet är det mycket svårt att 

komma till rätta med det. 

Även BB säger att det finns snällhetssyndrom i Svenska kyrkan. Han påstår att det är ett skäl 

till att man skulle befria kyrkoherden från allt personalansvar, ekonomi och juridik. BB 

hävdar att konflikter i kyrkan kan bli totalt ödeläggande och kan lamslå hela organisationen. 

Hans erfarenhet är att man väntar alldeles för länge i kyrkan innan man tar tag i problemen. 

När det har gått för långt finns inte mycket att göra. BB påstår att det andra problemet är, att 

om jag inte får som jag vill så sjukskriver jag mig. Att göra stiftet till arbetsgivare för all 

personal skulle lösa många problem. Då får man en viss nödvändig distans och har inte den 

närhet som finns i de små församlingarna vilket skapar förutsättningar att hantera problemen 

på ett sakligt sätt.  

BB tror även att kyrkan kommer att fortsätta med "utköp" i fortsättningen också. Det enda 

som kan få kyrkan till att ändra detta är den allt sämre ekonomin. Nu är "utköp" det första 

man tar till för då tror man att man är av med problemet. Kyrkan har haft för mycket pengar 

och har därmed kunnat använda dessa ansvarslöst, vilket inte kommer att kunna ske i 

framtiden menar BB. Förr kunde biskopen och Domkapitlet omplacera de som hade det 

svårast för sig. Idag kan folk inte flyttas om denne inte begår tjänstefel. Då återstår det bara att 

köpa ut personen. BB ger ett exempel där det tog fyra år innan man lyckades komma överens 

med en kyrkoherde som man önskade få bort från sin befattning innan man slutligen kunde 

köpa ut personen ifråga, vilket BB ansåg var förödande för verksamheten.  

HH förklarar den hårda psykosociala miljön med att sociala problem är mer omfattande i 

idéburna verksamheter, att man inte släpper jobbet när man går hem. Det handlar om ett 

livsengagemang. Resonemanget låter logiskt, men samtidigt visar arbetsmiljöverkets statistik 

2004 att 90 % av de som lider av arbetssjukdomar i trossamfund, pga. sociala eller 

organisatoriska förhållanden, är anställda i Svenska kyrkan. Det finns ett flertal andra 

trossamfund i Sverige som sammanlagt utgör resterande 10 %. Det faktum gör att det är svårt 

att förklara sociala problem, med en koppling till idéburna organisationer. Problemet verkar 

ligga hos Svenska kyrkan.  

Stålhammar (Intervju 2010) berättar att han har funnit att personalstocken i en församling 

innehåller många individualister med olika intressen, specialister, varierande utbildningsnivå, 

olika åldersgrupper och kön, samt olika politisk inställning. Gruppen är i sig svår att hantera, 

och saknar då kyrkoherden ledarskapsförmåga väljer han hellre att ägna sig åt 

församlingsarbetet, där han får uppskattning, än tar tag i personalledning och löser jobbiga 

konflikter. Stålhammar (Intervju 2010) liksom GG anser att väldigt många med personliga 
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problem söker sig till kyrkliga arbetsplatser då de tror att medarbetare där är snälla och tar 

hand om en.  

Stålhammar (Intervju 2010) anser att många gånger tar man beslut som riktar sig till alla när 

man har en eller få personer som gör fel eller något icke önskvärt, och förmedlar beslutet 

formellt hellre än att prata med dem det berör. Ibland uppfattas detta som en kollektiv 

bestraffning.  

DD säger att hon inte gillar direkta konflikter eftersom de är obehagliga då man i en liten 

församling står väldigt nära de anställda man har. DD lyfter även fram att det finns mycket 

egenintresse i kyrkan vilket gör att det blir församlingar i församlingen. Därför anser hon att 

man bör rekrytera personer som är lojala mot kyrkan. Hon hanterar personkonflikter genom 

att prata med alla, men har bett de förtroendevalda om hjälp ett antal gånger när hon känner 

att det har vuxit henne överhuvudet, eller så ber hon personalhälsovården om hjälp. När det 

kommer till små konflikterna anser DD att folk gör som de vill, de beter sig illa och är illojala 

mot kyrkan. En källa till konflikt är att det sker en felrekrytering och att man därefter har svårt 

att hantera konsekvenserna av denna, påstår flera respondenter.  

KK säger att det finns massor av problem i Svenska kyrkan och anser att man bygger in 

problem genom otydlighet och rädslan att fatta beslut. FF säger att organisationen är fylld av 

idealister, anställda som använder sitt eget liv, sin egen tro, sina egna känslor som 

arbetsredskap, och framhåller att när en sådan person får kritik tar denne det mycket 

personligt. 

Där ledarskapet fungerar väl löses problem snabbt och resolut, men på många platser är 

konflikthantering ett stort problem. Vanligtvis tar man inte tag i problemet utan skjuter det 

under mattan, i några fall överlåter man problemet till en yttre part, vanligtvis konsulter eller 

personalhälsovården, i andra fall säger någon part upp sig eller övertygas att lämna sin 

befattning genom förmånliga ekonomiska erbjudanden. Det är alltför vanligt med social 

ohälsa inom kyrkan. Det kan till en del förklaras av att den psykosociala arbetssituationen är 

påfrestande. Alla andra förklaringar som angetts ovan med allt ifrån stor andel specialister, 

felrekryteringar eller individer med stort engagemang särskiljer inte kyrkan från andra 

organisationer och motiverar inte den dåliga arbetsmiljö som råder. Problemen kan till stor del 

förklaras av att de personer som söker sig till kyrkan har en mild och vänlig inställning till 

livet och att dessa skapar en "snällhetskultur". Det egentliga problemet som vi ser det är när 

chefer rekryteras ur detta klientel får man chefer med oförmåga att leda och att hantera 

konflikter.  

Konflikter på en arbetsplats är inget onaturligt. Därför utgör konflikthantering en baskunskap 

för en chef och praktisk problemlösning borde ingå i grundutbildningen för en präst. Det 

bekymrar oss att höra att kyrkoherdar överlåter hantering av konflikter till kyrkorådet, 

konsulter eller personalhälsovården. Konflikter skall hanteras så snabbt som möjligt och där 

konflikten har uppstått. Utomstående kan sällan lösa en konflikt och ett sådant förfarande 

måste ses som en sista utväg. Chefens auktoritet och kompetens stärks genom att denne 

förmår lösa konflikter på arbetsplatsen och försvagas av ett misslyckande. Att ta till "utköp" 

torde vara ett misslyckande för chefen och organisationen och utgöra en absolut sista utväg 

och inte vara ett normalförfarande som idag. Genom att föra över arbetsgivaransvaret till 

stiften, ges en större flexibilitet att hantera konflikter genom omplaceringar, det möjliggör 

också att man kan skapa en organisation med god kompetens som är van att hantera 

personalproblem, men det löser inte frågan om chefers konflikthantering, och det är där dessa 

frågor i första hand hör hemma. 
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5.2 Svenska kyrkans organisation 

Svenska kyrkan och staten 

Den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan från staten per definition, genom att lagen om 

Svenska kyrkan (1998:1591) trädde i kraft. I praktiken behåller riksdagen en viss form av 

inflytande genom denna lag. Ingen av respondenterna anser att Svenska kyrkan är skild från 

staten. HH säger: 

"Nej så är det inte. Vi som jobbar med dessa frågor pratar om förändrade relationer, det syns 

enklast genom att det finns en lag om svenska kyrkan. Den skulle det vara enkelt att avskaffa 

men det har politikerna inte valt. Dessutom kommer 25 % av ekonomin ifrån 

begravningsuppdraget och staten hjälper till att samla in kyrkoskatten.” 

I lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) reglerar riksdagen vilken religion som skall gälla, hur 

beslut skall fattas, ansvarsfrågor, uppgifter, hur organisationen skall vara uppbyggd, regler för 

kyrkoavgift och kyrklig egendom, regler för kyrkans arkiv, rätt att ta del av handlingar, 

överprövning av beslut samt vissa skyldigheter. II menar att frågan som man bör ställa är om 

Svenska kyrkan är en fri kyrka eller bara en statlig förvaltning av religiösa frågor. Statens 

inflytande manifesteras också vid riksdagens högtidliga öppnande där ceremonin 

traditionsenligt inleds med gudstjänst i Storkyrkan, där Kungafamiljen, riksdagens talman, 

statsminister och regeringsmedlemmar, vissa partiledare och höga statliga funktionärer deltar 

(SvD 5 okt 2010). Något annat samfund besöks inte trots att politikerna framhåller vikten av 

mångfald och religionsfrihet. Riksdagen har uppenbarligen inte funnit anledning att reglera 

andra trossamfunds religiösa inriktning, beslutsordning eller organisation. Chaves (1993) 

påpekar att den dubbla verksamhetsstrukturen utvecklades som ett försök att utveckla kyrkan i 

takt med samhällsförändringar. Vilka skäl som ligger bakom beslutet att reglera Svenska 

kyrkans verksamhet kan vi bara spekulera i. Ett sannolikt motiv kan vara att staten vill behålla 

makten i denna stora och inflytelsefulla organisation med sina nära 7 miljoner medlemmar. 

Eftersom Svenska kyrkans medlemmar utgör nästan 70 % av Sveriges befolkning blir det 

viktigt för staten att Kyrkan är i takt med samhällsförändringarna. 

Organisationsstruktur 

Stålhammar (Intervju 2010) påstår att han under sitt yrkesliv och forskning inte mött någon 

organisation som har så komplicerad organisation som kyrkan.  

När vi frågar om organisationen är funktionell och svarar mot behoven, svarar respondenterna 

skämtsamt, även de högsta företrädarna. Ingen av respondenterna tycker att organisationen är 

funktionell och ingen kan förklara eller motivera dagens organisation. Tilläggas kan att vi 

aldrig har mött en organisation där det finns ett så öppet och kompakt missnöje mot den egna 

organisationens funktionalitet, vilket är allvarligt i sig. Adrian (2003) och David (2000) 

förklarar en organisations uppkomst med stigberoende, där ett beslut leder till ytterligare ett i 

samma riktning. Stigberoendet är ett sätt att begränsa valen och att länka beslutsfattandet till 

organisationens historia. När väl organisationen är satt, är den svår att förändra, av såväl 

ekonomiska som känslomässiga skäl. När staten avsade sig myndighetsutövningen över 

statskyrkan fanns det teoretiskt olika val i hur Svenska kyrkans ledning och organisation 

kunde byggas upp. Valt alternativ kan förklaras med att politiker och Kyrkans ledning ville 

bevara befintlig struktur, vilket visar att Kyrkan i högsta grad är stigberoende och dels att 

politikerna ville trygga sitt inflytande, vilket Kyrkans ledning var för svag för att stå emot. 
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Den demokratiska organisationens starka ställning och biskoparnas begränsade inflytande kan 

vara ett tecken på det. En annan förklaring ges nedan. 

BB menar att lagen om Svenska kyrkan var en trygghet då stat och kyrka skildes åt. Man ville 

inte att Kyrkan skulle falla sönder i bitar och därmed var lagen en av uppgörelserna mellan 

staten och Svenska kyrkan. "När man skilde staten från kyrkan var man så ivrig att göra den 

nya kyrkan så likt den gamla som möjligt. Man har ökat det lokala kyrkorådets makt på 

bekostnad av överbyggnaden. Man har byggt upp en överbyggnad av kyrkomöte och 

kyrkostyrelse som inte fanns tidigare. Där har man kopierat riksdagen och dess arbete. Man 

har skapat en jätteapparat. Man hinner inte med de övergripande frågorna på kyrkomötet 

utan drunknar i alla motioner". 

GG säger att i ett slag 2000, ändras förutsättningarna där Kyrkan gick från att vara en 

episkopal kyrka till att bli en kongretionalistisk kyrka. 

Svenska kyrkan har enligt vår uppfattning inte förändrats nämnvärt och anpassat ledning och 

organisation efter det att staten officiellt skilde sig från Svenska kyrkan. Att genomföra en 

sådan anpassning, att möta kraven på modern ledarskap och att möta förändringar i 

omgivningen där världen sekulariseras och alternativen månfaldigas är en stor utmaning. Det 

kräver kompetenta ledare, tydliga mål, en funktionell verksamhetsstruktur och en uttalad 

förändringsbenägenhet. 

BB påstår att mycket av problemen ligger i att hantera spänning mellan den synodala 

strukturen den andra linjen som inte är förhandlingsbar, som förvaltas genom vigningstjänsten 

av präster och diakoner, som inte är förpliktade att göra ett bra jobb under politikerna utan 

även under vår Herre, att få dessa starka krafter att dra åt samma håll. BB säger att det är 

vattentäta skott mellan stiften och att det finns ett självgott värnande av det egna stiftet.  Han 

påstår vidare att det finns en misstänksamhet mot rikskyrkan. BB hävdar att det var många 

konflikter som löstes ut under den första tioårsperioden. Härvid demonstrerade den 

demokratiska linjen sin makt. BB anser att det är ett av skälen till att det har varit så många 

utköp. 

GG anser att kyrkorådet bör ersättas av en styrelse med olika kompetenser. Utifrån antalet 

röstande i kyrkovalet skulle det inte vara någon svårighet att samla alla röstberättigade i 

kyrkan och genomföra det som förr hette kyrkstämma, påstår GG. En nominering av 

individer, inte grupper, genomförs och på kyrkostämman väljer de medlemmar som utövar sin 

rösträtt de som skall ingå i styrelsen för en given period, som i vilken förening som helst. 

MM hävdar att många församlingar är för små. Om man slog ihop ett antal församlingar så 

skulle resurserna, förtroendevalda och anställda kunna utnyttjas mycket mer effektivt. 

Personalen skulle kunna vara anställd centralt men verka lokalt. Många funktioner skulle 

kunna samordnas och det skulle bli lättare att ge bättre service, vara mer tillgänglig, ha längre 

öppettider. Organisationen skulle dessutom kunna slimmas, redundansen öka, folk kunna 

arbeta inom större område. Han tror dock aldrig att han får uppleva det inte minst därför att 

var och en håller hårt på sitt. HH säger att bilden av Svenska kyrkan är att det är en koncern 

men det är 800 självständiga enheter. Församlingen är den grundläggande enheten men 

organisationen ger sken av att vara hierarkisk med nationell nivå och stift. Eftersom 

kyrkomötet sitter på kyrkoordningen är det i praktiken en toppstyrd kyrka och de fattar de 

beslut de vill. I takt med att ekonomin försämras finns en tendens att den blir allt mer 

hierarkisk. Det är positivt att kunna styra upp verksamheten men det man riskerar att förlora, 

är det personliga engagemanget som bara kan byggas upp där ute. Stålhammar (Intervju 2010) 

beskriver att en kyrkoherde kan ha en komminister underställd i församlingen. Samme 
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komminister kan vara utnämnd till kontraktprost vilket gör att denne har ett tillsyns- och visst 

arbetsledningsansvar gentemot sin egen kyrkoherde. Han anser att det är nödvändigt med en 

stark biskopsmakt. Det är en myt att allt skall vara så platt som möjligt. 

II hävdar att den nationella överbyggnaden inte är förankrad. Toppen är egentligen stiftet. 

Ärkebiskopen är det främste av jämlikar. Vid skiljande från staten valde man att frånta 

biskoparna makten till förmån för församlingarna och den demokratiska organisationen. Idag 

kan han inte identifiera var kyrkans ledning finns. Är det kyrkomötet, kyrkostyrelsen eller 

generalsekreteraren med sitt kansli? 

FF påstår att det nya är att nu utgår all makt ifrån församlingen. Det lokala kyrkorådet är nu 

arbetsgivare över prästerna och ansvarar för huvudprodukten. Det kan bli komplicerat om 

kyrkorådet inte har rätt kompetens. Kyrkoherden är verksamhetschef som jobbar utifrån de 

riktlinjer kyrkorådet fastställer. Relationen kyrkorådsordförande och kyrkoherde är otydlig. 

BB säger att det pågår en strukturutredning som skall vara klar i mars 2011 men tillägger att 

han inte förväntar sig mycket av de kyrkliga utredningarna. De flesta ifrågasätter 

organisationens förändringsbenägenhet och tror inte att några större förändringar kommer till 

stånd trots att de flesta problemområden är identifierade. Respondenterna verkade i alla fall 

vara överens om att den demokratiska linjen är tung och byråkratisk. Följdfrågan blev då om 

alla förtroendevalda verkligen behövdes i organisationen. 

"Nej det behövs inte, där jag är verksam har vi fem olika kyrkoråd med förtroendevalda. 

Detta skulle man kunna lösa om man gick ifrån den geografiska indelningen och slog ihop 

församlingar. Då skulle vi kunna dra ner antalet politiker till ett kyrkoråd. Problemet blir att 

vi måste ha en enda kyrkoherde som ledare och några kyrkoherdar måste därmed lämna över 

sin ledarroll till en annan, alla kommer inte gå med på det eftersom alla vill ha inflytande. 

Organisationen är oerhört komplicerad och det går åt en enorm massa människor för att fylla 

alla poster och delta i besluten, jag tror att detta måste göras om". LL 

Även GG håller med LL och menar att detta är ett stort bekymmer i kyrkan och ställer frågan 

i vilken organisation det behövs fler förtroendevalda än anställda? Han berättar att i en stad 

med sju församlingar framfördes farhågor om att det aldrig skulle fungera om man slog ihop 

dessa till en församling. Då hade församlingarna 40 anställda och 200 förtroendevalda. Detta 

kan jämföras med kommunen församlingarna ingick i, som hade 2000 anställda och 100 

förtroendevalda och där fungerade allt mycket bättre och smidigare än i kyrkan. KK berättar 

om att man slagit samman fyra församlingar under en kyrkoherde och det fungerar bra. 

Däremot slog man inte ihop kyrkoråden utan varje församling behöll dessa vilket är märkligt 

och tungrott.  

”Om det skulle finnas lika många förtroendevalda inom politiken som i kyrkans sett till 

medlemsantalet så skulle man ha 64 000 politiker för att driva landet.” Stålhammar (Intervju 

2010) 

HH berättar att 6 olika enheter är inblandade då en präst skall anställas vilket är mycket 

opraktiskt. Vår uppfattning är att uppgiftens lösande inte motiverar att så många nivåer och 

individer deltar i styrningen av verksamheten. Oavsett om man jämför med de politiska 

organen, andra ideella organisationer och särskilt näringslivet kan inte detta motiveras. Det är 

dessutom högst osannolikt att man kan nominera kompetenta personer till alla dessa 

befattningar. 
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Politik och sekularisering inom Svenska kyrkan 

De andliga företrädarna kunde återge uppgiften i stora drag, de politiska företrädarna var mer 

vaga. 

"Kyrkans uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission" GG 

Då nu uppgiften är tydlig och identifierad borde verkställandet av denna klart återspeglas i 

organisationens ledning och organisation. Vi har svårt att se den naturliga kopplingen mellan 

uppgift och struktur. Rimligt är att man bygger bort spänningar i organisationen och slimmar 

den mot att lösa uppgiften. Eftersom det är konstaterat att det finns en spänning mellan den 

demokratiska organisationen och den andliga, och lika klart att politikerna har behållit ett 

starkt inflytande i Svenska kyrkan genom kyrkomötet, kyrkoråd, stiftfullmäktige, stiftstyrelse, 

kyrkofullmäktige och kyrkoråd, ställer vi oss frågan om den politiska organisationen behövs 

överhuvudtaget för att sprida det kristna budskapet och fullfölja uppgiften. 

På frågan om Svenska kyrkan skall vara politisk svarar respondenterna lite olika. NN menar 

att Kyrkan inte borde ta ställning i politiska sakfrågor utan endast ha kyrkliga synpunkter 

medan EE tycker att det är bra att det tas politiska beslut inom Kyrkan. LL påpekar att det är 

omöjligt att komma ifrån politiken då varje åsikt i sig kan vara politisk. Liksom NN menar II 

att Kyrkan inte är demokratisk och skall inte heller vara det, eftersom Kyrkan är ett väsen. 

Enligt II leder det kristna budskapet till en viss hållning som utgår ifrån Bibeln och den skall 

inte vara partipolitisk. MM menar att bedrivandet av partipolitik i olika fullmäktige är en 

naturlig konsekvens av att kyrkopolitik är en avslutningskarriär för många politiker.  

FF förklarar partipolitikens påverkan inom kyrkorådsverksamheten som följer:  

"Visa kyrkorådsmedlemmar är oavlönade medarbetare och mycket intresserade. Ibland finns 

det drag av partipolitik. Det har stärkts. Förut hade man inga gruppmöten. Det har man nu. 

Man förbereder sig partipolitiskt i olika frågor innan kyrkorådsmöten. Det är för mycket 

folkrörelse och för lite kyrka". "Det är allt för många partipolitiska representanter som 

nomineras och ingår i kyrkans olika fullmäktige, alltför många har inte ett personligt intresse 

i kyrkan och dess verksamhet. Vi är många som hoppas att de politiska partierna skall släppa 

kyrkan men de gör inte det." 

Till skillnad från MM och FF berättar LL att de kyrkliga uppdragen inte känns särskilt 

politiska och att han inte har varit med i någon diskussion som det har blivit tydliga politiska 

läger. Det råder delade meningar bland respondenterna om huruvida partipolitik bedrivs i de 

olika fullmäktige. De som är renodlade politiker och de vigda personer som jobbar i 

välfungerande församlingar tycker inte det. De tycker att fullmäktige fungerar väl. De som 

inte är renodlade politiker anser att det bedrivs partipolitik och är mer negativa till denna 

organisationsform. 

Hur politikerna själva ser på politik och religion har vi inte särskilt studerat i denna uppsats. 

De politiska partierna har markerat att de inte avser föra partipolitik och utåt visat detta 

genom att byta namn till t ex FISK - Folkpartister i Svenska kyrkan, vilket sägs vara ett 

nätverk för folkpartister och andra liberaler som har ett intresse för eller ett engagemang i 

Svenska kyrkan. (Folkpartiet.se). Läser man däremot Broderrörelsens hemsida har de en 

särskilt flik som heter "Vår politik" där det framgår av innehållet att man har för avsikt att 

bedriva partipolitik även inom Svenska kyrkan (Socialdemokraterna.se). 
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Det finns andra förklaringar än rent politiska. GG hävdar att organisationen är en kvarleva 

sedan den tid då kyrkan var en del av staten och strukturen är en spegelbild av kommunen. 

Vid den tiden styrdes kyrkan av kommunallagen. 

Renodlar vi kyrkans uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och 

mission är det svårt att se något partiskiljaktigt i kyrkans verksamhet. En källa till konflikt kan 

vara att politiska uppfattningar saluförs per se eller att Kyrkans ledning inte är tillräckligt 

tydlig. En annan det politiska ställningstagandet i sig och det tredje att kyrkan sekulariseras 

med de följder det medför. Vi ställde frågan om respondenterna tycker att det politiska 

inflytandet medför att Svenska kyrkan sekulariseras? Vi fann att detta var ett område där det 

fanns många uppfattningar och att det berörde respondenterna känslomässigt. 

KK påstår att samhället och politikerna har ett stort inflytande över Svenska kyrkan. Han 

hävdar att beslut om vigsel av samkönade är ett politiskt beslut. Man anpassar sig efter 

samhället för att man är rädd att tappa medlemmar och medlemsavgifter. Man väljer att inte ta 

ställning och viker sig för den allmänna debatten. Det ger ingen vägledning. Samtidigt säger 

KK att Jesus ord inte i alla avseenden är bekvämt och att vissa avstår från att tala om det som 

inte är bekvämt. LL säger att en anledning till sekulariseringen är att vi svenskar skall ta 

hänsyn till alla andra och därför hellre träder tillbaka än utmanar andra med vår tro. BB anser 

att media har en starkare roll idag än någonsin och att lagstiftaren traskar patrull efter vad de 

skriver. Han menar också att vi lever i ett sekulariserat samhälle vilket gör att Kyrkan inte har 

samma möjligheter att tränga igenom som tidigare. Då måste Kyrkan vara så politiskt korrekt 

som möjligt för att nå så många som möjligt enligt BB som fortsätter med: 

”Förr, i den gamla auktoritära kyrkan kunde kyrkan tala ovanifrån och folket böjde sig. Nu 

har man inte den auktoriteten utan måste mötas i ögonhöjd. Genom att vara så relevant och 

genom att framföra hållbara argument bör vi visa att kyrkan är värd att lyssna på.” 

Enligt Johansson (2006) har omgivning i form av politiker, lagar, allmänheten o.s.v. vissa 

förväntningar och krav på organisationer och enligt Meyer & Rowan (1977) får de 

organisationer som uppfyller dessa förväntningar större förtroende och legitimitet. Linde 

(2010) skriver att om organisationer ska bli accepterade måste de övertyga om att de lever upp 

till vissa fundamentala västerländska modernitetsnormer. Vi tror att detta är ett dilemma för 

Svenska kyrkan. Som BB påpekar tror vi att Kyrkan i tolkningen av den kristna tron i vissa 

stycken anpassar sig till modernitetskraven för att locka nya medlemmar. BB tar upp 

exemplet med Kyrkans inställning till homosexualitet där kyrkan inte varit först med att värna 

de homosexuellas rätt. Kunskapen och insikten om de homosexuella har förändrats och han 

påstår därmed att det är teologiskt försvarbart att ge alla en trygghet i stabila relationer. BB 

tycker också att Kyrkans stora frestelse är att kyrkan vill få folk att tycka om Jesus genom att 

säga att Jesus tycker om folk. Det i sig skapar en tendens att hålla med alla. BB menar att man 

har fått en Kyrka med slagsida åt terapi. Ibland gör man om teologi till psykologi. Vi skall 

terapeuta folk, förstå dem och då blir det inte mycket kvar av evangeliet. Det är ett glatt men 

också i vissa stycken kärvt budskap säger BB. 

Stålhammars (Intervju 2010) uppfattning är att det bedrivs partipolitik i kyrkan. Bibeln är inte 

i alla stycken urkund längre utan det är partiprogrammet och att man är följsam mot de beslut 

som fattas i riksdagen, t.ex. vigsel av samkönade. Chaves (1993) menar att intern 

sekularisering är en förändringsprocess trossamfund går igenom mot konformation med den 

sekulära världen. Det är just det vi ser hända med Svenska kyrkan. Kyrkan anpassar sig till 

det moderna samhället dels för att politiker ser till att Kyrkan gör det och dels för att behålla 

och locka nya medlemmar. Enligt Chaves (1993) skapar den interna sekulariseringen såväl 

ökad byråkrati som ett professionellt ledarskap. Svenska kyrkan är i behov av professionellt 
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ledarskap men detta försvåras av okunskap bland ledare och förtroendevalda vilket Kyrkan 

hoppas på att förändra genom olika obligatoriska ledarskapsutbildningar. Linde (2010) menar 

att den interna sekulariseringen minskar den religiösa auktoritetens makt. Det ser vi tydligt 

inom Svenska kyrkan då biskopar har förlorat sin ställning och endast agerar som andliga 

ledare.   

Meyer & Rowan (1977) skriver att organisationer kan skydda den praktiska verksamheten 

från omgivningens krav på anpassningar och förändringar, genom att se till att vissa beslut 

som formellt har fattats av ledningen för att anpassa organisationen till omgivningen, hålls 

avskilt från den praktiska verksamheten. Det ser vi hos Svenska kyrkan, exempelvis anser 

flertal respondenter att viga samkönade var ett politiskt beslut av kyrkomötet. Det var ett sätt 

att öka legitimiteten från omgivningen. I den praktiska verksamheten ser det annorlunda ut, 

många andliga medarbetare har fortfarande Bibeln som utgångspunkt och vägrar att viga 

samkönade. Ledningen har inte vilja, förmåga eller instrument för att implementera fattade 

beslut. Här tycker vi att det blir ännu viktigare för kyrkans ledare att leda med de 

gemensamma värdena. Ju mer medarbetare upplever att det är ”vi mot dem” desto fler 

splittringar förekommer det. Hade de andliga ledarna haft lika mycket makt eller 

beslutanderätt som förtroendevalda i kyrkomötet hade beslutet om att viga samkönade kanske 

uppfattats mindre politiskt eller aldrig kommit till.  

Stålhammar (Intervju 2010) har tagit del av ett antal intervjuer med nya kvinnliga präster. På 

frågan ”varför vill du bli präst” svarade de flesta att de ville jobba med människor, men inte 

ett ord om det religiösa. Stålhammar (Intervju 2010) anser att kyrkan har sekulariserats 

inifrån. Vid begravningar talar man sällan om ett liv efter detta utan det är psykologisk terapi 

man använder vid sorgesamtal, påstår Stålhammar (Intervju 2010). Denna sekularisering är 

lika allvarlig som den som kommer utifrån. De andliga ledarna verkar dra sig för att säga 

något och drar sig för att visa att de är andliga ledare. FF anser att Svenska kyrkan jämfört 

med andra trossamfund har väldigt bråttom med att fatta beslut och göra förändringar som är 

stora ur ett kristligt perspektiv, men som är i enlighet med tiden och den politiska 

inriktningen. Han påstår att Kyrkan försvarar detta med att säga att kyrkan visar mod och 

visar vägen för andra.  

Den dubbla ansvarslinjen 

FF anser att den dubbla ansvarslinjen inte existerar längre. Fram till nuvarande kyrkoordning 

så var den tydlig: läronämnd, biskop, enskild präst. De tog stöd av varandra. Nu är det prästen 

och kyrkorådet säger FF. Sammansättningen i det högsta teologiskt beslutande organet men 

även i överklagandenämnden har, enligt FF, en sammansättning av icke teologer. Svenska 

kyrkans överklagandenämnd som är ett särskilt organ för att ytterst överpröva beslut består av 

fem ledamöter, ingen biskop och två teologer (Svenskakyrkan.se 2010). Då tycker inte FF att 

man kan prata om en dubbel ansvarslinje. Han fortsätter:  

”När de folkvalda lägger sig i teologi då är det vansinnigt. Menar man allvar med den 

dubbla ansvarslinjen bör kyrkomötet bestå av 50 % teologer eftersom den sätter agendan. Det 

är väldigt många motioner på riks- eller stiftsnivå som berör den innersidan, basprodukten, 

men alltför mycket rör socialpolitiska frågor som inte är kyrkans huvudsak. I de här frågorna 

kör kyrkomötet och kyrkorådet över.” 

Kyrkans tvådelade verksamhetsstruktur verkar ha många brister. Flertal respondenter har även 
påpekat att den dubbla ansvarslinjen inte existerar i praktiken då den andliga linjen inte har 

lika stor makt i kyrkans högsta beslutande organ. Därmed var det viktigt för oss att få svar på 
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frågan om den dubbla ansvarslinjen fungerar väl och hur relationen mellan kyrkoherde och 

kyrkoråd fungerar.  

DD påstår att på pappret är ansvarslinjerna tydliga men i verkligheten är de inte det. 

Dessutom tycker hon att var och en gör egna luddiga tolkningar, men för att ha så många 

felkällor inbyggda fungerar det förvånansvärt bra. Enligt DD finns det en kurs i styrning och 

ledning med syfte att kyrkorådet och kyrkoherden skall hitta sina roller. Det uppfattar vi som 

ett försök från ledningens sida att förtydliga rollerna men det är inte säkert att alla deltar i 

dessa utbildningar eftersom de idag inte är obligatoriska.  

AA kallar det gemensamt uppdrag - delat ansvar. Han beskriver att den dubbla ansvarslinjen 

riskerar att handla om att de båda parterna har ansvar för olika saker, där de förtroendevalda 

skall ha hand om ekonomi, personal och fastigheter och den andliga linjen skall ha hand om 

det andliga livet. Han hävdar att detta inte kan skiljas åt. Kyrkans uppdrag är att berätta om 

Guds rike och erbjuda människorna nåden. De resurser kyrkan disponerar skall användas till 

detta vilket är ett gemensamt uppdrag. 

LL beskriver sina erfarenheter som goda och att de förtroendevalda har varit kompetenta. 

Hans kritik riktar sig mer mot beslutshierarkin och att alla ärenden skall prövas på en mängd 

olika nivåer och instanser. FF säger att det blir mer och mer toppstyrt. Förr satt kyrkoråden 

och förhandlade med varandra. Nu har man nämnder och utskott som sköter ärenden så man 

kommer allt längre bort ifrån verksamheten. Kyrkorådet blir mer som ett kyrkofullmäktige. 

"I praktiken sätter personalen upp målen och styrelsen talar om vad man skall göra för att 

uppnå dem, det är ett effektivt sätt att skjuta allt i sank. Styrelsen skall sätta målen och 

utvärdera om vi når dem eller ej och personalen skall välja arbetsmetoder. Tilldelas inte 

tillräckliga resurser måste målen eller metoderna ändras. Ansvaret måste vara tydligt." GG  

GG beskriver att det är positivt att det i Kyrkoordningen står att Kyrkoherden är chef för all 

verksamhet. Han tycker att det är rätt att styrelsen har makten över målen och fastställer 

resursfördelningen. Den enda styrelsen kan utkräva ansvar av idag är kyrkoherden. DD 

beskriver att trots gällande kyrkoordning där kyrkoherden skall ha allt ansvar så har 

kyrkorådet valt att göra en verksamhetsplan och budget där man delegerar ner budgeten direkt 

ner till varje enhet, alltså har kyrkomusikern, kyrkvaktmästaren o s v en egen budget och detta 

har kyrkoherden inget ansvar för, enbart sin egen budget. Församlingen är liten och därmed 

kan kyrkoherden lätt överblicka all verksamhet. Kyrkorådet har fattat detta beslut väl 

medveten om att det inte följer kyrkoordningens intentioner. BB beskriver hur kyrkoherdar 

förvägrats att delta i kyrkorådets möte fast det står i kyrkoordningen. När man kombinerar 

makthunger med okunnighet blir det dåligt menar BB. Alla kyrkoherdar tar heller inte 

ledarrollen för de har inte förmåga eller trygghet att göra det. 

Stålhammar (Intervju 2010) säger att förr var kyrkoherden anställd av stiftet, nu är han 

anställd av den lokala församlingen vilket ger politikerna en starkare ställning. Gör 

kyrkoherden inte som politikerna bestämmer kommer han att tvingas bort eller köpas ut. 

Stålhammar (Intervju 2010) trodde att kyrkan skulle bli fri från politiken men han har funnit 

att kyrkan har blivit mer styrd av politiken med denna nya ordning. Han anser inte heller att 

man kan ha en samstämmig organisation med en dubbel ansvarslinje.  

II ser den dubbla ansvarslinjen som en källa till konflikt. Han påstår att de som nomineras in 

inte kommer dit för sina meriter i kyrkan, utan för sina tidigare insatser som politiker. Han 

anser att ansvarsförhållandena inte är klara. På det låga planet är det konfliktfyllt och otydligt. 

På det övergripande planet är det bättre. Kyrkoordningen reglerar verksamheten men det är 
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inte det bästa sättet att styra en kyrka. Han hävdar att det inte går att skilja ut det andliga från 

det demokratiska. Den som bestämmer över verksamheten och pengarna har ett starkt 

inflytande även i det andliga. FF anser att den dubbla ansvarslinjen inte existerar längre 

eftersom de förtroendevalda lägger sig i teologi vilket han anser vara helt fel och ett utryck för 

att politikerna inte menar allvar med den dubbla ansvarslinjen.  

GG betonar att kyrkoherden bör vara en jämbördig instans mot kyrkorådet och säger att 

ibland måste detta påtalas. Det är viktigt att tidigt klara ut vilket mandat och ansvar man har. 

Får man inte det har kyrkomötet inget förtroende för denne som chef och då kan man inte 

verka inom organisationen. MM berättar om en församling där kyrkoherde efter kyrkoherde 

blev utlöst med lön med motivet att det var svårt att samarbeta med dessa. Problemet var 

enligt MM att kyrkorådet var förändringsobenäget. HH tog upp ett exempel där man 

analyserade varför fyra yngre kyrkogårdschefer, utbildade på Alnarp slutade. Alla vittnade om 

att när de hade gjort upp en plan för hur kyrkogården skulle utvecklas la de förtroendevalda 

sig i detta eftersom de ansåg att de som lantbrukare kunde det bättre. BB påstår att i många 

församlingar väljer man att inte anställa en stark kyrkoherde utan en svag, för den kan man 

bemästra, vilket också är en konfliktfråga.  

Kyrkoherdarnas bestämda uppfattning är att de inte har någon chef, således betraktar de vare 

sig biskopen eller kyrkorådets ordförande som chef. Ingen av de tillfrågade anser att de skall 

vara ordförande i kyrkorådet. Vår uppfattning är att strukturen med en kompetent styrelse till 

stöd för kyrkoherden är sund och konstruktiv. Dagens styrelse nomineras utifrån andra 

premisser än kompetens, vilket det är nackdelen med ett demokratiskt system. Tanken är att 

styrelsen skall styra och kyrkoherden skall leda, men båda parter har svårt för att hitta sina 

roller och ofta går det prestige i arbetet varvid en maktkamp uppstår. De akademiskt utbildade 

prästerna möter politiker och jordnära församlingsmedlemmar vilket ibland gör att 

personkonflikter uppstår. Kyrkan är väl medveten om att den här strukturen inte fungerar. 

Ett annat alternativ är att verka för att strukturen görs om. Några antyder att 

maktförhållandena mellan den demokratiska linjen och den andliga på församlingsnivå har 

kantrat över till det andliga, i och med att kyrkoherden utsetts till chef över all verksamhet 

fr.o.m. 2010 års kyrkoordning. Det är enligt vår uppfattning att dra för långtgående slutsatser. 

Kyrkorådet är arbetsgivare, fastställer vision, mål och budget varvid de har den totala makten 

samtidigt som individuellt starka kyrkoherdar kan utöva stark påverkan på arbetet. Sannolikt 

är det så att den demokratiska linjen kan utöva starkt inflytande även på det andliga arbetet. 

Beslutet att frånta biskoparna inflytande över församlingarnas arbete och arbetsgivaransvaret 

har enligt vår uppfattning försvårat samordningen av verksamheten, och många problem 

skulle kunna avvärjas genom att arbetsgivaransvaret övergick till stiftnivå för samtliga 

anställda. Dessutom skulle ledningen underlättas om det infördes sanktionsmöjligheter även 

mot kyrkoråd och kyrkorådsmedlemmar, vilket kräver politiska beslut. 

Vi har fått den uppfattningen att flertalet av våra respondenter tycker att det finns många fler 

förtroendevalda än kyrkan behöver. Frågan är varför man då har dagens 

nomineringsförfarande? Ett motiv kan vara att man därigenom anses säkerställa 

folkförankringen, engagemanget och församlingskänslan. NN menar att folkförankringen kan 

garanteras även om man tar bort det partipolitiska genom att ha ett kyrkoråd med frivilliga 

församlingsbor som väljs vid ett årsmöte efter förslag från en valberedning. LL anser att det är 

bra med folkinblandningen annars skulle det bli gammeldags svartrockstänkande, vidare 

argumenterar han att politiker har påverkat Svenska kyrkan så att den har moderniserats. BB 

påpekar att det är dåligt valdeltagande när det gäller kyrkoval och anledningen anser han vara 

det faktum att det inte finns något att välja på, då alla partier har samma manifest. Vår 
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uppfattning är att det folkliga inflytandet likväl skulle kunna garanteras genom att, som i 

många föreningar, nominera styrelsen utifrån de medlemmar som aktivt deltar i föreningens 

verksamhet. Det låga valdeltagandet om i snitt 10 % samt det faktum att många 

kyrkorådsledamöter inte tar aktiv del i kyrkans verksamhet motiverar inte dagens ordning. 

Vi tolkade svaren som att politikerna har kringskurit det andliga ledarskapet. Biskop 

Thidevalls avgång visar att den demokratiska linjen har makten över de andliga cheferna och 

att svåra konflikter existerar mellan dessa två falanger även i den högsta ledningen. Idag har 

biskopen ansvar för vigningstjänsten och tillsynsansvaret. I realiteten har denne ingen annan 

makt än ordet. Det finns en förväntan och en förhoppning hos de andliga medarbetarna om att 

detta skall ändras. Det framgår också att man inte har hanterat strukturen konsekvent på alla 

nivåer. Ärkebiskopen är ordförande i kyrkostyrelsen, Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen 

medan kyrkoherden inte är ordförande i kyrkorådet. Det andliga ledarskapet är tydligt på 

pappret men inte i realiteten. Ärkebiskopen är sannolikt chef för Svenska kyrkan i 

allmänhetens ögon men inte enligt kyrkoordningen. Biskoparna är andliga ledare över stiften 

och någon egentlig nationell nivå, förutom den demokratiska organisationen, finns i realiteten 

inte. Ärkebiskopen och biskoparna har inte något formellt inflytande i kyrkomötet medan 

Ärkebiskopen har ett begränsat inflytande i kyrkostyrelsen. Sett till kyrkans uppgift bedömer 

vi det som orimligt att det krävs en så stor byråkratisk överbyggnad för att driva kyrkans 

verksamhet. Det framskymtar även att de andliga företrädarna anser att kyrkomötets 

verksamhet är av underordnad betydelse. Om det är så motiverar även det att man borde klara 

sig utan denna organisation. Biskoparna kan lägga in sitt veto i läronämnden om de inte 

läromässigt kan acceptera kyrkomötets eller kyrkorådets beslut. Detta har aldrig använts i 

praktiken. Hur som helst så framgår det att det föreligger en maktkamp mellan den 

demokratiska och andliga linjen där den demokratiska har övertaget. Detta manifesteras i 

överklagandenämndens sammansättning och i biskopsämbetets tandlösa utformning. 

Maktkamper är sällan konstruktiva varför detta är ett organisatoriskt inbyggt problem som 

måste hanteras. 

Samfälligheter  

LL anser att samfälligheten fungerar väl, att den är ett serviceorgan för församlingarna där 

ingen bestämmer över någon annan. Han betonar att ingen uttrycker något positivt om den 

och han är helt säker på att denna organisationsform kommer att försvinna. Möjligtvis beror 

det på att olika parter och individer inte har förstått sina uppgifter eller att det inte har fungerat 

som det skall. KK beskriver att det är där de ekonomiska besluten tas och där beslut fattas om 

eventuella personalneddragningar. Kyrkoherden och församlingen kan föra fram sina 

synpunkter men har inte så mycket att säga till om. De får en budget och personalramar som 

sedan kyrkorådet skall hantera. Det blir en organisationsnivå till och besluten kommer än 

längre ifrån verksamheten, dessutom blir ansvarsförhållandena ännu mer oklara. 

DD anser att samfälligheter är allt för komplicerade. Vore det ett pastorat, en kyrkoherde och 

två församlingar, då anser hon att det är möjligt att hantera.  Hon anser att ingen vill ha 

samfällighet eftersom de organisatoriska problemen är för stora. Pastoratnämnden sitter 

ovanför alla andra samtidigt som det är många som är jämställda. Man har flera kyrkoherdar 

och kyrkoråd med egen vilja. Hon ställer ett antal frågor för att peka på ett antal oklarheter; 

Vilken kyrkoherde skall representera de andra? Vem respresenterar min församling? Om vi 
inte gillar besluten vad händer då? Har pastoratnämnden mandat att genomdriva sina beslut? 

Hon säger att flerpastoratsamfällighet främst finns i städerna och är tillskapade för att klara 

begravningsverksamhetens krav.  
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Den gemensamma uppfattningen är att samfällighet inte är en framkomlig lösning och det 

verkar inte vara hållbart att fortsätta med den organisation som nu föreligger. Det finns en 

medvetenhet om dessa realiteter inom Svenska kyrkan och ett förändringsarbete har inletts. 

Ekonomiska realiteter såväl som rationalitet och arbetsmiljöskäl motiverar en förändring. Vår 

uppfattning är att organisationen bäst utvecklas genom såväl en samordning på stiftnivå som 

sammanslagningar av församlingar. Exakt hur detta bäst organiseras är en utredning i sig. Vi 

utgår ifrån att dessa förändringar väcker starka känslor och kommer att möta starkt motstånd. 

Det är viktigt att hålla isär effektivisering av den administrativa apparaten från kyrkans 

kärnverksamhet, som kommer att vara oförändrad. Vi finner därför inga rationella skäl för att 

avstå. En besvärande omständighet är nuvarande beslutsordning där de lokala 

kyrkopolitikerna har att själva fatta beslut om denna nödvändiga förändring men samtidigt 

underlättas processen av att det ryms inom gällande lag. Invändningar och argumentation om 

folkförankring ser vi som vag då samhällsutvecklingen sprungit ifrån de urgamla 

kopplingarna. Vi har svårt att motivera att fullgörandet av Svenska kyrkans uppgifter kräver 

lokala politiska beslut överhuvudtaget eller en geografisk indelning i enlighet med nuvarande 

församlings gränser. Behovet av lokal förankring torde kunna lösas på annat sätt, och redan 

här insmyger sig frågan: var går den geografiska gränsen för att lokal förankring skall gälla. 

Vi betvivlar att en persons religiösa övertygelse står och faller med en geografisk gräns. Krav 

på politisk representation och lokalförankring måste balanseras mot rådande 

omvärldsförändringar i form av svikande medlemskap, ökad sekularisering, mångfalden av 

andra alternativ och en krympande ekonomi. Denna organisationsprocess kommer att bli en 

värdemätare på Svenska kyrkans förändringsbenägenhet. 

 

5.3 Ledarskap inom Svenska kyrkan 

I diskussionerna med respondenterna har vi uppfattat vissa personer som mycket trygga i sin 

ledarroll. De har visat sig vara teoretiskt kompetenta, drivande, engagerade och 

ansvarstagande. Dessa ledare har gått in i ledarrollen med öppna ögon och sett till att de fått 

mandat och verktyg för att kunna fullfölja sitt uppdrag. De har inte varit rädda för makt och 

auktoritet och önskar ha ett inflytande över verksamheten. Dessa individer har inte uppfattat 

sig ha några problem med konflikthantering. Vi har också mött individer som givit ett lite 

vagare intryck. I våra samtal med respondenterna har vi identifierat flera problemområden 

som vi kopplar till det individuella ledarskapet. Vi kan konstatera att den kritik som såväl 

Stålhammar (1996) som Arbetsmiljöverkets (AV) rapport riktat mot ledarskap och ledning 

inom Svenska kyrkan finns det fortfarande fog att kritisera. 

BB säger att generalsekreterarens och biskop Thidevalls avgång kan ses som ett symptom på 

att något är fel då det är väldigt sällsynt att en biskop avgår. Sist det hände var år 1954.  Enligt 

BB är Thidevalls avgång ett exempel på att det skurit sig totalt mellan den andliga och 

politiska linjen.  

"Har man en organisation med fyrkantiga rutor måste de som hanterar den ha runda 

huvuden" BB 

När det gäller ledarskapet på församlingsnivå beskrev några respondenter väl fungerande 

fögderier, medan andra gav exempel på bristande ledarskap.  

NN påpekar att med en utnämning till kyrkoherde följer inte automatisk kompetens i 

ledarskap och gav exempel där individer inte talar med varandra utan till varandra. Enligt MM 

är det kyrkoherden som styr allt, delegering saknas och enheter har ingen egen budget. Han 
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påpekar även att kyrkoherden är för lite ute i verksamheten varför han inte kan överblicka 

konsekvenserna av de beslut han fattar. Eftersom inte medarbetarna får ta eget ansvar tröttnar 

de och tappar intresset. MM föreslår en ökad delegering och medansvar. Kyrkoherden borde 

jobba med visioner och framtidsfrågor, vara öppen för förändringar och nya saker, se vad folk 

behöver, men det mesta går på gamla rutiner påstår MM. Är man delaktig i beslutprocessen så 

blir det lättare att acceptera de beslut som fattas. MM påpekar också att när kyrkoherden och 

prästen var tjänstledig kom det in en ny som omedelbart delegerade ner ett antal beslut och 

efter det fungerade det utmärkt. NN tycker att den lokala ledningen oftast lägger problemen 

på hög eftersom de är jobbiga att ta tag i och då skjuts de gärna framåt till en annan gång.  

Föregångsmannaskap 

Buchko (2007) påstår att många ledare ser gemensamma värden som ett sätt att påverka 

individers beteenden utan att behöva utöva auktoritet. Han påstår att en framgångsrik 

förvaltning av komplexa organisationer bygger på att ledningen utvecklar och demonstrerar 

en tydlig värdegrund. Värdebaserat ledarskap kräver ett tydligt ledarskap och 

föregångsmannaskap. På frågan om ledningen ger tydliga budskap och inriktning svarar 

respondenterna snarlikt.  

"Det är naivt att tro att man kan gå till en andlig ledare och få ett klart svar, svaren måste 

man söka inom sig själv men ledarskapet inom Svenska kyrkan verkar inte speciellt bra. Det 

är lite vind för våg och ledningen borde kunna vara tydligare" LL 

Stålhammar (Intervju 2010) anser inte att man jobbar tillräckligt med värdegrund av den enkla 

anledning att man inte vågar stöta sig med någon och då har man svårt att formulera en 

värdegrund. NN berättar att med viljan att vara alla till lags säger man ofta inget. Man pratar 

hellre om miljöfrågor som alla kan ställa sig bakom än tar ställning i moraliska och etiska 

frågor. Trossamfunden har monopol i trosfrågor därför bör de uttala sig i dessa anser NN. LL 

tar upp att jämfört med Katolska kyrkans hemsida är det svårt att finna det kristna budskapet 

på Svenska kyrkans hemsida. KK påstår att det är ett ytterst svagt ledarskap i Svenska kyrkan. 

Man vågar inte stå för sin uppfattning och ta ställning. KK betonar att det skulle ge respekt 

om man vågade ta ställning och stå för den i olika frågor. Det är ytterst sällan Kyrkan vågar 

yttra sig i stora frågor, i etik och moral. Jesus som vågade ta ställning borde vara förebilden. 

DD säger att när hon prästvigdes fick man lova att "inte vara någon till stötesten". Det är 

borttaget idag men kan vara en förklaring till den tvehågsenhet och försiktighet som råder. 

Respondenterna ger oss uppfattningen att ledarskapet är vagt och att det råder en försiktighet 

att ta ställning. Sett ur perspektivet värdebaserat ledarskap är det negativt eftersom ledarna 

inte visar vägen för sina anställda genom att leda med de gemensamma värden som finns eller 

bör finnas inom Svenska kyrkan. Efter att ha pratat med respondenterna står det klart att 

många saknar ett tydligt ledarskap. Buchko (2007) skriver att de underlydande tar många 

signaler från sina överordnade och att ledningen inte kan begära att medarbetare lever efter ett 

antal grundläggande värderingar utan att ge en modell för önskat beteende genom att själva 

demonstrera det. Om ledare inom Svenska kyrkan inte vågar uttala sig eller ta ställning i olika 

frågor eller om ledarskapet är vagt eller otydligt, blir det svårt för medarbetare att förstå 

kyrkans riktning. Ledarskapet är tudelat och dessutom leder var biskop det andliga arbetet 

vilket inte för organisationen i en riktning utan skapar utrymme för soloartisteri. 

Svenska kyrkans företrädare 

Vi gick vidare med att höra respondenternas uppfattning om vem som har rätt att företräda 

Svenska kyrkan för att se om ledarskapet och ledningsstrukturen rent formellt är tydligt. I de 
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flesta organisationer vet man rätt väl vem som är chef och hur ledningsstrukturen är utformad. 

Vi ställde också frågan; när hörde du någon ur ledningen uttala sig senast, för att se om 

ledningen är aktiv och tydlig avseende visioner, riktlinjer och ställningstagande. GG anser att 

det är otydligt, alldeles särskilt för alla utomstående. II säger att det beror på vem som är 

medial och påstår att när Claes-Bertil Ytterdal var biskop var det han, men att det är väldigt 

utslätat och vagt nu. Den enskilde prästen är idag den som är kulturbärare för Svenska kyrkan. 

Stålhammar (Intervju 2010) påpekar att ingen träder fram idag för att man är livrädd för att 

inte vara politisk korrekt. Han påstår vidare att ärkebiskopen och biskopar har mist sin status. 

De är idag upphöjda församlingspräster som är lättare att styra av politikerna. Stålhammar 

(Intervju 2010) hävdar att en ledare måste ha mod att ta ställning och framföra en åsikt, annars 

får man ingen vägledning eller kan bryta sin uppfattning mot kyrkans. 

GG anser att kyrkomötets ordförande eller kyrkostyrelsens ordförande är huvudman för 

Svenska kyrkan medan DD tycker att Jesus är huvudman för kyrkan. LL säger:  

"Var och en har rätt att uttala sig för Svenska kyrkan". "i den katolska kyrkan är Påven Guds 

ställföreträdare på jorden och det han säger kan inte ifrågasättas, det blir väldigt fel. Vi 

behöver kunna diskutera frågor som kommer från de andliga ledarna, men jag tror inte man 

hör några uttalanden från våra biskopar överhuvudtaget" 

BB svarar kyrkomötet, kyrkostyrelsen och ärkebiskopen. Folk lyssnar dock på ärkebiskopen 

bara om han är karismatisk. Generalsekreteraren uppfattas inte som kyrkans röst. BB påstår 

att allt tomrum fylls ut. Har man en svag ledare tar någon annan den platsen. Biskoparna har 

blivit tystare, BB saknar biskoparnas röst i det offentliga samtalet. Man bör utnyttja rollen och 

plattformen för att nå ut med sitt budskap. Ärkebiskopen har inget direkt inflytande över 

församlingen och dess arbetssätt. Ärkebiskopen är ”primus inter pares”, den främste bland 

jämlikar, men har inget inflytande över de andra biskoparna påstår AA. 

"Jag önskar att jag kunde säga att det är biskoparna, men det är nog kyrkomötet och kansliet. 

Det är fint med delat ledarskap men ett ledarskap är inget man delar på". II 

AA säger att vem som företräder Svenska kyrkan beror på var du befinner dig. Kyrkan har 13 

stift som ingår i Svenska kyrkan som har ett högsta beslutande organ, Kyrkomötet. 

Kyrkomötet fastställer sådant som håller samman kyrkan, kyrkoordningen, psalmboken, 

bibelöversättning, vigningsfrågor. Dessutom har man på nationell nivå kyrkostyrelsen som 

talar för Svenska kyrkan. De fattar beslut enligt kyrkomötets uppgifter men kan inte besluta 

om det som ett stift eller en församling har att beslutat om. Ärkebiskopen företräder 

kyrkostyrelsen. På regionalnivå menar AA att han som biskop har en viktig roll eftersom han 

ser sig själv som kulturbärare.  

MM påstår avslutningsvis att det var längesedan han hörde någon uttala sig för Svenska 

kyrkan och det sammanfattar rätt väl vad många respondenter ansåg. Det förvånade oss att det 

fanns så många olika svar på denna fråga. Helt klart är att det inte är tydligt vem som 

företräder Svenska kyrkan och att höga företrädare inte uttalar sig frekvent. Denna otydlighet 

i sig kan skapa konflikter. Det framgick också att den allmänna uppfattningen var att det var 

den demokratiska linjen med kyrkomöte och kyrkostyrelse som hade rätt att yttra sig i första 

hand, inte de andliga ledarna. I Kyrkoordningen finns stöd för att även Ärkebiskopen, 

biskoparna och generalsekreteraren har rätt att företräda Svenska kyrkan i vissa sammanhang. 

I den dragkamp som är inbyggd mellan de demokratiska och andliga företrädarna har här den 

demokratiska linjen ett övertag vilket kanske är formellt rätt, men tankeväckande då kyrkans 

budskap i första hand borde vara andligt och då uttalas av de andliga ledarna. Vi reagerade 

också över att i stort sett ingen kunde erinra sig något budskap från högst ledningen i närtid.  
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Biskopars och generalsekreterarens roll 

AA anser att Ärkebiskopen är biskop och inget annat. Han representerar Svenska kyrkan 

internationellt och är ordförande i kyrkostyrelsen.  

BB säger att generalsekreteraren är föredragande för kyrkostyrelsen och skall se till att 

maskineriet snurrar. Enligt BB är Svenska kyrkan i teorin en episkopalkyrka men kyrkan är 

beskuren av den demokratiska folkkyrkereduktionen. Biskoparna skall kommunicera visionen 

och målen. De är en röst. DD som varit verksam i kyrkan i 20 år visste inte att det fanns en 

generalsekreterare i Svenska kyrkan. II uttrycker sitt missnöje med biskoparnas position och 

säger att biskoparna inte har några mandat idag när de borde vara prästernas präst, pastor 

pastorum. Han påpekar även att biskoparna är osynliga, sällan sedda i debatten, kyrkan är för 

lågmäld och han undrar var ledarskapet har tagit vägen.  

"Våra revisorer har större makt än biskopen vad gäller församlingens verksamhet, det är 

oroande att våra räknenissar får allt mer att säga till om och de som verkligen kan vad vi 

håller på med allt mindre, inte konstigt att vi tappar medlemmar då skutan drivs av de som 

inte vet vart skutan var destinerad, fartyget driver redlöst på havet. Vi styr efter fel premisser" 

GG 

HH säger att när det gäller biskoparna har man inte infört i kyrkoordningen att de skall vara 

chefer med fullt ansvar. I de flesta stift är biskopen inte chef. Biskopen är bara chef för sin 

sekreterare. Det är en kanslichef som är chef. När det gäller kyrkokansliet leds det av 

generalsekreteraren. Han har en formell delegation som är vittomfattande att fatta beslut. Idag 

har den ifrågasatts. HH anser att det är märkligt att biskopen inte är chef över stiftskansliet. 

Han är ordförande i stiftsstyrelsen, men det ger ingen makt. Han har dock ett särskilt 

förtroende i stiftet, vilket han är vald, det ger en viss auktoritet. I Växjö visade det sig dock att 

politikerna hade makten att göra sig av med biskopen. Stiftstyrelsen är arbetsgivare och 

beslutar om sina anställda och biskopen är anställd av stiftstyrelsen. KK tycker att biskoparna 

bör ha rösträtt i kyrkomötet men de vågar inte ta strid eftersom de är rädda att bli uteslutna ur 

sitt stift.  

DD säger att biskopen måste sätta normen, codus eticus, bygga upp en företagskultur. Utåt 

och inåt är det viktigt. Han menar att medarbetare måste vara lojala mot biskopen och 

varandra. Biskopen kan påverka detta genom att säga ifrån och genom det goda föredömet. 

Kan man inte finna sig i vad kyrkan vill får man lämna skutan menar DD. II tycker att 

biskopen bör tillsätta kyrkoherdar. Tillsätts de underifrån är risken att församlingen får den 

kyrkoherde man vill ha men inte den man behöver. Detta är ytterligare ett problem som har 

påpekats av flera respondenter.  

AA beskriver hur hans ämbete ändrats från att biskopen/domkapitlet hade arbetsgivaransvar 

till att det gick över till församlingarna. I tillsynen ligger ett främjande och en kontroll-

funktion. Biskopen skall se att de vigda agerar enligt sina vigningslöften och följer kyrkans 

tro, bekännelse och lära. Biskopen är ordförande i Domkapitlet och de har att ta ställning till 

eventuella överträdelser. Därutöver finns en stiftstyrelse som har hand om den löpande 

förvaltningen. Den är inriktad på främjande, att stödja församlingarna i sina grundläggande 

uppgifter. AA är ordförande i stiftstyrelsen och arbetande styrelseordförande. Han viger eller 

säger nej till präster och diakoner.  Därefter finns inga andra mandat än ordet, att medla och 

förmedla, vilket medför att det mesta biskopen gör bygger på förtroende. AA uppfattning är 
att går man in i uppgiften att vara präst går man in i ett ledningsuppdrag och ska vara beredd 

att svara ja till en chefspost då kyrkan kallar.  



50 
 

Wolvén (2000) skriver att ledarskap kommer underifrån och det informella ledarskapet inte är 

kopplat till position, uppgifter eller ansvar. Många andliga medarbetare inom Svenska kyrkan 

vänder sig till biskoparna, som informell ledare, för råd och vägledning. Som Ahltorp (1989) 

poängterar ställs det krav på att ledare skall vara aktiva, ta ställning och våga fatta beslut. 

Biskopar inom Svenska kyrkan har inte rätten att fatta formella beslut vilket är försvårande då 

medarbetare förväntar sig att de ska ta ställning i trosfrågor. Att biskopar inte har en rösträtt i 

kyrkomötet skapar en intressant diskussion kring den dubbla ansvarslinjen.  

Tillämpning av fattade beslut 

Respondenternas uttalanden kring ledarskapet inom Svenska kyrkan tyder på ett ledarskap där 

ansvarsförhållandena är otydliga. Detta skapar en risk för att organisationen inte tar ledningen 

på allvar, att individer hittar andra informella ledare som är mer tillmötesgående och 

förstående eller helt enkelt negligerar fattade beslut. Är dessutom ledningen svag och otydlig 

öppnar det upp för att fattade beslut bara genomförs delvis eller inte alls. En svag ledning som 

inte förmår genomföra fattade beslut och leda verksamheten utgör en grogrund för konflikter. 

Bruzelius och Skärvad (2004) skriver att om ledarskapet fungerar får ledaren ökad respekt, 

tillit och förtroende hos medarbetarna. Personens auktoritet, legitimitet och ledarställning 

stärks men om ledaren inte lever upp till de krav som ställs på denne kommer ledarskapet att 

urholkas. Därmed var det viktigt för oss att ställa frågan om de beslut som fattas av högsta 

ledningen, kyrkomötet, verkställs och efterföljs i organisationen.  

BB påtalar att i praktiken har biskopen inte längre någon makt utan han måste luta sig mot 

ordet d v s att medla. BB säger att man får gärna ”hota med” att gå till biskopen i ett visst 

ärende eller problem men säger att ”biskopen har större makt som åska än som blixt”.  

"Kyrkomötet fattar beslut och för vissa är det svårt att inrätta sig i det". LL 

LL säger samtidigt, att slår man näven i bordet för hårt och tvingar folk att följa fattade beslut, 

så blir det slitningar och utbrytargrupper och det måste organisationen också hantera. Enligt 

GG finns det idag inga sanktionsmöjligheter som ledningen kan ta till för att genomdriva 

beslut uppifrån och ner. GG påstår att när man skall fatta beslut som inte delas av alla i 

Svenska kyrkan så måste man sätta upp riktlinjer för hur det här beslutet skall gälla, t ex 

samkönade äktenskap och kvinnliga präster. Ett antal präster kan absolut inte tänka sig att 

viga ett par av samma kön. Man kan ha respekt för det om det strider mot deras teologiska 

uppfattning, men de som kommer in i organisationen skall ha skyldighet att viga samkönade 

utan undantag. Idag kan man styra vad som skall gälla genom vigsellöftet för de som kommer 

in i systemet, men det finns inga metoder att förnya prästlöftena i samband med förändringar i 

den pågående verksamheten. Antingen accepteras att individer vägrar följa fattade beslut eller 

kan de arbetsbefrias, men ges lön ändå eller "köpas ut". 

GG anser att det borde finnas en sanktionsmöjlighet för stiftet mot en församling. Stiftet borde 

kunna dra in rätten för en församling att vara församling i yttersta fall eller ålägga andra 

sanktioner.  DD anser att ledningen borde vara mycket tydligare om vart organisationen är på 

väg men han är osäker på om ledningen själva vet om det. Enligt II är man dålig på att hantera 

konflikter i kyrkan och många är konflikträdda. Man försöker sopa problemen under mattan, 

man kompromissar och försöker oftast få folk att verka parallellt.  

Det verkar som kyrkan saknar förmåga att genomdriva beslut som fattats av den demokratiska 

linjen och som förankrats av den andliga ledningen. Beslut om att kvinnliga präster skall 
prästvigas fattades 1958 men har än idag inte trängt igenom i hela organisationen. Metoden att 

avtvinga de som prästvigs att följa fattade beslut är för trubbig. Det måste finnas metoder och 
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sanktionsmöjligheter för att implementera beslut hos dem som redan är vigda, annars befäster 

man ett möjligt konfliktområde under många år. Oförmåga att genomföra fattade beslut 

förringar även ledningens auktoritet. Eftersom församlingen är en egen juridisk enhet måste 

det också finnas metoder och sanktionsmöjligheter för att hantera församlingar som obstruerar 

mot fattade beslut. Alvesson (2005) skriver att hur de underordnade tolkar ledarens handlande 

och dennes ledarstil påverkar deras känsla för motivation, tillit och legitimitet. Ledningens 

försiktighet och oförmåga att genomdriva fattade beslut samt deras sätt att hantera konflikter 

kan leda till att många medarbetare inom kyrkan tappar förtroende för ledningen. Som vi har 

tidigare påpekat ökar förtroendekrisen genom att ett problem löses genom "utköp" inom 

kyrkan. Ledningen verkar inte ha verktyg för att genomdriva vissa beslut som inte accepteras 

av alla medarbetare och det tolkar vi som att det finns ett stort utrymme för egna intressen. En 

naturlig följdfråga blir huruvida organisationen tar för stor hänsyn till den enskildes intressen 

och individens personliga mål att bevara sin egen integritet och trossfär? Runt denna fråga 

blev det en livlig debatt! 

"Kyrkan spretar inte bara pappersmässigt, den är fylld av individualister, alla driver sitt eget 

företag och vet precis hur allt skall vara, det är mycket problematiskt. De fem sista ärenden 

jag hanterade som facklig förtroendeman var att förklara för fem nyanställda komministrar 

att de var anställda för att bedriva en viss verksamhet och att de inte fått en anställning som 

de skulle fylla med innehåll. Än värre blir det när de som har beslutsrätten på lokal nivå 

bidrar till att det blir så här…" GG 

BB liksom de andra respondenterna menar att det finns för stor frihet för församlingen, en 

kyrkoherde eller präst att göra som man själv vill. Som tidigare nämnts menar Linde (2010) 

att lösa kopplingar är ett sätt för organisationer att formellt anpassa sig till omgivningens krav 

genom olika beslut, men att ledningen också skyddar den egna organisationen genom att 

begränsa beslutets påverkan i praktiken. Kännetecknande för lösa kopplingar är att ledningens 

kontroll över medarbetarnas arbete är begränsad. Detta visar sig inom Svenska kyrkan genom 

att högsta ledningen inte förmår genomdriva eller kontrollera att alla beslut implementeras. 

Ledningen fattar beslut för att visa för omgivningen att kyrkan lever efter de fundamentala 

västerländska modernitetsnormerna och gör kontinuerliga framsteg men samtidigt skyddar 

man den praktiska verksamheten genom att låta medarbetare ha fria händer. Enligt Linde 

(2010) är en uppdelad och svag ledning ytterligare ett kännetecken på lösa kopplingar inom 

organisationen. Exempelvis är ledningens auktoritet över kyrkoherden och 

kyrkorådsledamöter begränsad i Svenska kyrkan. BB påstår att kyrkans ledning är för lite 

drivande och dåliga kravställare. Det finns för stort utrymme för den egna företagsamheten. 

Detta måste hanteras på det lokala planet. Stålhammar (intervju 2010) tror att det är svårare 

att leda inom den andliga sfären. Det handlar om trosuppfattningar som kan vara mycket 

starka och de kan skilja sig mycket från individ till individ. Den uppfattningen delar vi, men 

hävdar att det fortfarande måste finnas riktlinjer från ledningen. Har man för stark tro som 

skiljer sig avsevärt från det kyrkans ledning vill representera, bör man tänka sig för innan man 

söker sig till Svenska kyrkan. Om kyrkans ledning är mer tydlig med kyrkans riktlinjer och 

mål och kommunicerar detta till alla medarbetare tror vi att det skulle skapa en mer 

samstämmig organisation.  

”Man kan alltid svara att jag lyder Gud och inte någon människa. Det är det stora problemet. 

Man är inte så van att rätta in sig i leden. Här är man sitt eget samvete, man sätter sitt eget 

mål på sina egna villkor”. DD 

II säger att som chef är man en kyrko-herde. Man skall kunna leda alla. Det är ett felaktigt 

resonemang att man skall göra eftergifter för någon med egen vilja. Då är denne inte rätt man 
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på denna plats och bör flyttas om ledningen inte kan tala personen tillrätta. Huvudsaken är att 

medarbetare har rätt kompetens, troende eller ej, och alla bör ledas med samma metoder anser 

II.  

"Det finns en tradition, en frihet att låta varje anställd utforma sitt arbete efter sitt intresse. 

Frågan är om sittgympa eller Tore Skogman popperi med dragspel är en kärnverksamhet?” 

FF 

Även på den låga nivån finns exempel på hur beslut inte efterlevs vilket undergräver 

ledningens auktoritet. FF beskriver att en chefskyrkovaktmästare inte tyckte att man skulle ha 

bön innan ledningsmötet. Ingen vågade sätta sig upp mot honom utan man tog bort kravet och 

hade det efteråt när han hade gått, inne i kyrkoherdens rum bakom en stängd dörr. FF säger att 

problem uppstår när kyrkomötet beslutar om något som inte överensstämmer med den 

enskildes tro och övertygelse om vad kyrkan skall göra. Vi förväntas följa kyrkohandboken 

och den är antagen av kyrkomötet. Men det finns förslag om ändringar som FF har väldigt 

svårt att ta till sig. Men han har avgett ett löfte att vara lojal mot Svenska kyrkans tro och lära 

och kyrkohandboken ingår bland läroböckerna. FF påpekar även att som enskild tittar man på 

andra stora kyrkor och samfund och det blir svårt att se att vi glider ifrån en konsensus. Enligt 

FF måste man dela de grundläggande värderingarna annars är det en stor anledning till 

konflikt. Enligt Buchko (2007) är de gemensamma värderingarna centrala i att bygga en stark 

organisationskultur, värden är limmet som binder samman människor i organisationer. 

Kyrkans ledning verkar dock inte ha förmågan att kommunicera de gemensamma värdena i 

organisationen, vilket kan vara anledningen till många konflikter uppstår och att människor 

fattar egna beslut.  

Ingår man i en organisation måste man inordna sig och vara lojal oavsett vad man själv 

tycker, säger CC. Han påstår vidare att kyrkans enheter inte varit speciellt bra på att hantera 

skiljaktigheter i trosfrågor. Därför har det i efterhand blivit en del utbrytar- och 

väckelsegrupper. Det stora engagemanget i denna fråga visar att det här är ett allmänt känt 

problem inom Kyrkan som organisationen inte har haft förmåga att hantera. Stålhammar 

(1996) visade att detta problem förekom på 1990-talet och det verkar kvarstå med 

oförminskad intensitet även idag. Respekten för den enskildes uppfattning är starkare än 

förmågan att genomdriva fattade beslut. Därmed undergräver man ledningens auktoritet och 

skapar en grogrund för konflikter. Det gäller att hitta metoder för att kunna acceptera 

individers åsikter samtidigt som det skapas en sådan kultur att var och en lojalt inordnar sig 

under de beslut ledningen fattar för att fullgöra kyrkans uppgifter. Det är ett normalt krav i 

alla företag och i de flesta ideella organisationer. 

Brister i ledarskapet  

Grundproblemet är att det är så många som inte är kompetenta att leda personal" NN 

Stålhammar (Intervju 2010) påstår att kyrkans största problem när det gäller ledarskap är att 

kyrkan har ett abdikerat ledarskap. Många jämställer leda med att härska. GG beskriver att 

många inte har klart för sig att de går in i en ledarposition när de blir kyrkoherdar. Det är stor 

skillnad mellan att vara kyrkoherde och komminister. GG beskriver också att det är stor 

skillnad på dem som nyligen genomgått ledarskapsutbildning och äldre kyrkoherdar som helt 

saknar ledarskapsutbildning. De yngre som ser alla lösningar blir ofta en pina i verksamheten. 

De kyrkoherdar han tjänstgjort under har varit goda präster men inga ledare. Han ger exempel 
på komministrar som varit informella chefer under mediokra kyrkoherdar. 
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I Stålhammars (1996) studie framgår att Svenska kyrkans personal har svårt att förhålla sig till 

makt. Där ledarskapet fungerade dåligt berodde det antingen på att man inte lyssnade på sin 

personal utan körde över dem eller mer ofta värjde sig från makten och uttryckte en tjänande 

inställning till ledarskap. Flera respondenter var trygga i sin chefsroll och utstrålade en 

naturlig auktoritet, var väl medvetna om att de förfogade över makt och använde denna på ett 

positivt sätt, som ett instrument i sitt ledarskap. Även hos dessa personer framskymtade en 

viss motvilja mot själva begreppet. Oförmåga att hantera makt och auktoritet på ett bra sätt är 

fortfarande en anledning till att konflikter inte kan hanteras. Antingen lyssnar man inte utan 

kör över sin personal eller, vilket är vanligare, blir chefen handlingsförlamad och oförmögen 

att fatta beslut. Vi ville gå till grunden med denna uppfattning och frågade respondenterna hur 

de såg på makt och auktoritet och hur dessa användes i Svenska kyrkans ledarskap, samt hur 

de såg på det tjänande ledarskapet.  

"Man väljer en ledarfunktion för att man har ett intresse av makt, allt annat är nys. … den 

som vill driva en utveckling måste också ha makt" GG. 

GG säger att det ofta är så att den som bekänner sig till det tjänande, vaga ledarskapet 

samtidigt har en förmåga att bestämma utan att lyssna och fundera över konsekvenserna av 

beslutet, vilket är förödande. Han ger exempel på kollegor som har beslutsvånda och som ger 

sken av att det är ett utslag av diplomati. GG tror inte mycket på det tjänande ledarskapet. BB 

är medveten om att han har makt och det är inget man ska hyckla med menar han. Sedan 

fortsätter han att makt skall hanteras med ansvar, det är dock en frestelse att vara för snäll och 

snällhetskulturen är inte bra. 

MM beskriver att kyrkans chefer är rädda för att bestämma, man vill vara alla till lags, vilket 

leder till att andra präster som inte har att besluta, fattar beslut. Då det finns många åsikter om 

en sak fattas inga beslut alls, ledarskapet är återigen otydligt. Samtidigt fattas beslut på 

stående fot utan att kyrkoherden är insatt i frågan och utan att lyssna på medarbetarna. MM 

påstår också att när väl beslut har fattats har man svårt att genomdriva fattade beslut. Han ger 

även exempel på att man ändrar beslut när man får mothugg av någon part för att vara alla till 

lags. 

II säger att kyrkoherderollen för med sig makt och auktoritet, han anser dock inte att ett 

tjänande ledarskap passar i kyrkoherderollen men passar väl i prästrollen. HH hävdar att 

ledarskap bygger mycket på samsyn kring vad som sker. Arbetslivet strukturellt sett är inte 

demokratiskt utan bygger på att en chef fattar beslut och bestämmer, men han skall samtidigt 

vara lyhörd och ta intryck. Arbetslivet är heller inte jämlikt, vissa har mer att säga till om och 

högre lön än andra. Stålhammar (Intervju 2010) liksom många andra medarbetare anser att 

kyrkans ledare är rädda för makt. De använder hellre ordet inflytande. Inflytande är mer 

emotionell medan makten är mer intellektuell menar Stålhammar (Intervju 2010) och påpekar 

att kyrkans chefer har svårt att skilja på dessa. Vissa personer vill inte syssla med det som har 

med makt att göra, vissa drar slutsatser av det och blir komministrar istället. II säger att 

problemet är att ledaren inte ser eller förstår att han är en ledare.  

”Man är herde, man skall leda, det är inte fåren som leder. De som inte accepterar sin 

ledarroll har alla möjligheter att misslyckas. Man måste också acceptera att bli satt på 

piedestal, annars ska man inte ta jobbet.” II 

FF tycker inte att makt i sig är fel, det är hur man handskas med makt som kan vara fel. Makt 

anses vara nödvändigt i organisationen av flera medarbetare, samtidigt påpekas det däremot 

att auktoriteten är någonting ledare hoppas på att förtjäna men snällhetskulturen inom kyrkan 

ställer oftast till det. FF liksom andra påpekar att de formella ledarna är rädda för att bli 
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betraktade som överhöghetsmänniskor. Av det respondenterna har sagt framgår det att de som 

intar chefspositioner inte riktigt vill hävda sitt chefskap eller ledarskap och många vill inte 

inse att de har makt eller är chefer. På frågan om vilka egenskaper en ledare bör ha svarar DD 

att det viktigaste är ödmjukhet. Hon ogillar ordet makt men är medveten om att en chef måste 

ha något bakom sig som ledare. Hon tycker att auktoritet låter förfärligt och använder hellre 

begreppet inre trygghet. Hon är medveten om att man måste kliva fram och ta sitt ansvar men 

det är inte hennes favorit. 

Vår uppfattning är att de som söker präster inte gör det i första hand för att bli chefer utan för 

att tjäna Gud och tjäna människor. De flesta har en mild och vänlig läggning. Därmed är det 

inte konstigt att de har en avog inställning till makt och auktoritet i grunden. Problemet är att 

det är ifrån denna skara som rekrytering sker till kyrkoherde och chef. Som chef behöver man 

kunna förhålla sig på ett sakligt sätt till makt och auktoritet samt nyttja dessa verktyg i sitt 

ledarskap på ett naturligt sätt. Gör man inte det är det risk att man inte blir ledare och chef 

utan medvetet eller omedvetet abdikerar från sin roll. Det finns bra chefer i kyrkan men även 

de ryggar för dessa begrepp. Vår uppfattning är att kyrkan överlag behöver öka insikten 

avseende ledarskapets grundläggande begreppen i ledarskap. Den inställning och 

snällhetskultur som råder idag är inte produktiv sett ur ett ledarskapsperspektiv. Det verkar 

som att dålig chefsrekrytering är en viktig faktor som bidrar till ledarskapsproblemen. 

Chefsrekrytering  

BB hävdar att alla präster inte har fallenhet för att bli ledare. Eftersom i stort sett alla blir det 

så har man ett inbyggt problem. BB beskriver att numera har man en antagningskonferens 

innan man ges anställning som präst. Redan efter ett års studier prövas man för att inte slänga 

bort utbildningen. BB påstår att trots det slinker en och annan igenom systemet som aldrig 

skulle prästvigts. De som är minst lämpliga har oftast sämst självkännedom. Det största 

misstaget är att man är för snäll vid antagningen. BB anser dock att rekrytering av civila ändå 

fungerar väl, men att prästyrket har mist sin status, och att det är så många som söker 

teologisk utbildning längre. Idag lyckas man inte dra till sig de mest begåvade studenterna.  

BB säger att de flesta skulle se det som ett misslyckande om de slutade sin karriär bara som 

komminister, därför vill man helst avsluta karriären som kyrkoherde. Det är också en fråga 

om man skulle kunna hitta ett lönesystem som premierar duglighet utifrån andra kriterier. Ett 

annat problem är att ju längre bort ifrån tätorterna man är desto svårare blir det att rekrytera 

folk.  Det är svårt för medföljande att få jobb, därför får glesbygden de som konkurreras ut på 

andra håll. I glesbygden är man dessutom ivriga på att få tjänsten tillsatt och är därför beredda 

att betala bättre, vilket leder till att mediokra kyrkoherdar kan få den bästa lönen. 

GG påpekar att man måste ha varit präst i minst tre år och ha fyllt 30 innan man är behörig att 

bli kyrkoherde, därför bedömer han att rekryterare rimligen borde hinna bilda sig en 

uppfattning om individen och dess lämplighet. Lämpliga kandidater bör enligt GG erbjudas en 

chefsutbildning som stiftet finansierar, och individen bör vara tjänstledig från ordinarie 

befattning. Utbildningen som föreslås vara ettårig bör bestå av ledarskap, arbetsjuridik, 

arbetsmiljö, ekonomi och administration. Därefter är man behörig att söka men inte 

garanterad att få en kyrkoherdetjänst. Förslaget är rimligt. Genom att erbjuda utbildning 

förbereds de sökande för vad som väntar dem som kyrkoherde, samtidigt som man eliminerar 

risken att olämpliga individer söker jobbet av fel anledningar.  

"Att göra den duktige prästen till kyrkoherde kan vara lika lämpligt som att göra den duktige 

kirurgen till administrativ chef" GG. 
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II har valt att inte söka kyrkoherdetjänst då han anser att tjänsten kräver för mycket och blir en 

för stor del av hans liv. Han vill vara präst och ägna sig åt det andliga arbetet. Han efterlyser 

möjligheten att kunna göra karriär och få en löneutveckling som komminister. Enligt II är det 

många som väljer att inte bli kyrkoherdar efter det att de har gått utbildningen som erbjuds 

idag och fått bättre insikt om vad tjänsten kräver. 

Av det respondenterna har lyft fram framskymtar att det är ett stort problem att medarbetare 

inte riktigt förstår skillnaden avseende vilken kompetens som krävs för att bli präst respektive 

inneha en chefsposition som kyrkoherde. Hur DD blev kyrkoherde är en bra demonstration av 

detta. DD beskriver att hon halkade in som kyrkoherde på ett bananskal, det var inget aktivt 

val utan det uppstod en ledig befattning och hon sökte tjänsten utan något egentlig vetenskap 

om vad det innebar. Hon är också medveten om att felrekryteringar är ett allvarligt problem. 

Hon beskriver att man söker en tjänst och domkapitlet lämplighetsprövar individen och ger 

omdömen som möjlig, lämplig och icke lämplig. Hon påstår att kyrkorådet kan anställa 

oavsett utlåtande, vilket är ganska vanligt. Det kan bero på att det finns få sökande eller att 

man gjort en annan bedömning än domkapitlet. Hon påstår att om så blir fallet så tar 

domkapitlet sin hand ifrån dem. Hon medger att i glesbygden är det svårt att rekrytera 

kompetent personal och svårt att hitta jobb åt medföljande akademiker. 

Utifrån respondenternas uttalanden kan vi konstatera att kyrkan har problem med sin 

rekrytering i allmänhet och att dåliga chefer i sig är en källa till konflikt. De attraktiva 

befattningarna i städerna är enkla att besätta medan det kan vara mycket svårt att attrahera 

någon till en glesbygdsbefattning.  

Genom att den enda karriärmöjligheten och därmed löneutvecklingen erbjuds i 

kyrkoherdebefattningen lockas många till att söka tjänsten utan att ha de rätta 

kvalifikationerna. Risken är överhängande att den som söker också får en befattning då det är 

svårt att rekrytera kyrkoherdar till glesbygden. För att undvika detta men även av andra skäl 

är det vår uppfattning att det är lämpligt att utarbeta en karriärutveckling även för 

komministrar som av olika anledningar inte vill bli kyrkoherdar. Även sammanslagningen av 

flera små församlingar till en stor församling skulle lösa problemet med mindre kompetenta 

kyrkoherdar i glesbygden.  

Idag ingår inte ledarskapsutbildning och konflikthantering i grundutbildningen och det är 

därför rimligt att anta att de inte utgör viktiga kompetenser eller att naturlig fallenhet inte 

premieras eller efterfrågas hos den som söker teologisk utbildning, utan snarare att 

själavårdande egenskaper prioriteras. Det är förvånande med tanke på att de allra flesta slutar 

sin karriär som kyrkoherde. Ledarskap och konflikthantering bör vara en viktig parameter då 

individen söker sin teologiska utbildning, helst bör den verifieras genom någon form av test. 

Genom att tidigt sålla bort de som inte är lämpliga, sparar den enskilde och samhället pengar, 

och individen kan hänge sig åt andra yrken som denne är mer lämpad för. Under alla 

omständigheter bör ledarskapsutbildning finnas med i grundutbildningen till präst av samma 

skäl. Dessutom ges den enskilde bättre förutsättningar att även agera som präst i ett arbetslag. 

Rättsäkerheten vid ansökningsförfarandet bör också ses över. 

Ledarskapsutbildning  

Svenska kyrkan har beslutat att från och med 2013 måste alla genomgå en teoretisk utbildning 

som förberedelse till kyrkoherdetjänsten. Utbildningen innehåller även ledarskapsutbildning. 
Vi frågade om respondenterna ansåg att utbildning i ledarskap krävs och om alla bedöms ha 

förmåga att utvecklas till ledare. 
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GG betonar att det inte räcker med att ge blivande kyrkoherdar ledarskapsutbildning. Alla 

med arbetsledaransvar bör ges utbildning så att alla står på samma grund. Han anser dock inte 

att detta är möjligt då förståelsen för detta är låg hos många i organisationen och att 

individens bestämmande är allt för stor. II har gått stiftets utbildning och tycker att den var bra 

teoretiskt, men mindre bra i praktiken. Han påpekar att det är en helt annan sak när man 

kommer ut i verkligheten och är chef. Då handlar det om personlig lämplighet och hur väl 

man kan jobba med dem som finns på din arbetsplats. BB säger att vissa stift har förberedande 

kyrkoherdeutbildning där de kan identifiera lämpliga adepter eller ge andra insikten att de inte 

är lämpliga.  

II berättar att när han gick prästutbildningen frågade han om de skulle få ledarskapsutbildning 

också, han fick till svar att de inte utbildar kyrkoherdar, utan utbildar präster. Han ansåg att 

svaret var märkligt då en präst är en ledare oavsett om han blir kyrkoherde eller ej men också 

då den övervägande delen blir kyrkoherdar. II anser att präster är sociala och andliga ledare 

och om man inte accepterar detta skall man inte bli präst. Han anser även att kyrkan måste 

kunna identifiera ledarämnen tidigt, och att dessa måste skolas till chefer. Ledarämnen bör tas 

ut som chefskandidater och matchas mot chefsbefattningar tidigt. Även FF tycker att det är 

märkligt att ledarskap inte ingår i grundutbildningen. När man blir kyrkoherde får man ett 

jobb som man saknar utbildning för. Han påpekar dock att man gör försök att förbättra 

situationen genom att man bygger upp ett mentorssystem i vissa stift, där nya kyrkoherdar kan 

vända sig till en mentor för hjälp. Han säger även att ledarskapsutbildningen har gjorts 

obligatorisk, eftersom ledarskapet helt enkelt inte har fungerat. Nu uppstår en 

generationsklyfta mellan dem som har gått utbildningen och de som inte gått den. 

Christer Swahn som är handläggare för kompetensutveckling påstår att när teologer (präster) 

blir chefer behöver de stöd. Kyrkoherdar har oftast för lite kunskap om sitt ansvar i 

arbetsmiljöfrågor, vilket är en anledning till att det uppstår fler schismer. Svenska kyrkan 

hoppas nu att den obligatoriska utbildningen leder till förbättrad arbetsmiljö och färre "utköp" 

av medarbetare enligt Swahn.  Hans Marklund som köptes ut från sin kyrkoherdetjänst i 

Skellefteå påpekar att en obligatorisk kyrkoherdeutbildning skulle vara bra då det inte ingår 

något om ledarskap i den teologiska utbildningen som präster får. Marklund tror däremot inte 

att utbildningen kommer att leda till reducerade arbetsmiljöproblemen och "utköpen" blir 

mindre pga. utbildningen. Han menar att det största problemet är Kyrkans struktur och inte 

den bristande kompetensen hos kyrkoherdarna. Enligt Marklund handlar "utköpen" mer om 

ideologiska skillnader mellan kyrkoråd och kyrkoherde. (”Ny utbildning ska ge kyrkan bättre 

arbetsmiljö”, 2007) 

Vi anser att utbildning i ledarskap är ett krav för att ge individen bästa möjliga förutsättningar 

att lyckas i sin chefsbefattning men också för att kunna ingå i ett arbetslag och ha förståelse 

för chefen och hans situation. Inom snar framtid kommer chefsutbildning med 

ledarskapsinslag, att ingå i den obligatoriska utbildningen inför ett chefskap som kyrkoherde. 

Detta är självfallet utmärkt. Vi anser att denna utbildning borde ingå i grundutbildningen för 

alla och komma in mycket tidigare i karriären då det skulle underlätta rekryteringsprocessen, 

öka kompetensen men också förståelsen för ledarrollen. Alla i ledande befattning bör med 

samma resonemang erbjudas utbildning i ledarskap inte bara de som ska påbörja sin 

kyrkoherdetjänst. Många förklarar kyrkans ledarskapsproblem med att den äldre generationen 

inte har den fallenhet och utbildning som krävs för att vara chef. Om de övervägande bristerna 

i ledarskap kan återfinnas i den äldre generationen kan vi drastiskt konstatera att då kommer 

mycket av problemen att lösa sig av sig själv, då de går i pension. Vi är inte helt säkra på att 

problemet är så enkelt. Oavsett vilket kommer det att uppstå en obalans mellan dem som har 

fått förmånen att utbilda sig och dem som tvingas vara chefer ändå. Kompletterande 
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utbildning bör erbjudas alla chefer som så önskar och all de som inte har erforderlig 

kompetens, och som saknar denna insikt. De problem i ledarskap och de brister i 

konflikthantering som vi har identifierat kräver även en praktisk utbildning. Sannolikt har 

många av de chefer som har svårt att hantera konflikter en hygglig teoretisk utbildning redan 

idag. Vi anser att det är viktigt att praktiska inslag läggs in i utbildningen, dessutom bör 

chefskandidater handledas och skolas mot kommande chefsbefattningar så fort de identifierats 

som chefsämnen. Varje chefskandidat och chef bör erbjudas en äldre mentor. 

Andlig eller administrativ chef 

Ytterligare en fråga som utgör en källa till konflikt är; om kyrkoherden ska vara chef i 

församlingen överhuvudtaget? MM hävdar att det vore bättre om man drev Kyrkan som ett 

företag och anställde kompetenta chefer och experter, inte minst inom personalområdet. Han 

anser att de andliga bara bör syssla med den andliga verksamheten inte den affärsmässiga. 

MM ifrågasätter huruvida kyrkoherden har förmåga och kunskap att kunna vara chef för all 

verksamhet. Han förordar att man tillsätter en kompetent VD istället, då skulle allt fungera 

mycket bättre. MM tror att det är en makt och statusfråga och en gammal tradition att 

kyrkoherden skall bestämma allt. 

BB beskriver att det har varit en maktkamp mellan prästers fack och kamrerernas fack om det 

är kyrkoherden som står för yrkesprofilen eller om det är kamreren som svarar för ekonomin, 

som skall ha det totala ansvaret. Nu står det i kyrkoordningen att det är kyrkoherden. 

Problemet är som tidigare påpekat att de flesta kyrkoherdar inte har någon utbildning i 

ledarskap och management. Stålhammar betonar vikten av att någon ges ett helhetsansvar för 

verksamheten. Låter man alltför många specialister lyda under kyrkorådet så ser varje 

underställd chef sin verksamhet som en huvudverksamhet medan det i själva verket är en 

stödverksamhet. 

HH säger att sedan den 1/1 2010 är det infört att kyrkoherden är chef i församlingen med 

undantag för flerpastoratförsamlingar. Tidigare har det varit möjligt att ha andra chefer som 

har varit direkt underställda kyrkorådet, vilket är uteslutet idag. På frågan vilka mandat 

kyrkoherden har för att lösa detta uppdrag svarar HH att det finns en delegationsordning där 

vissa saker skall delegeras och andra bör delegeras. HH hade svårt att svara på vilka mandat 

eller verktyg kyrkoherden har fått för att fullfölja sitt uppdrag. Vi påpekade att ansvaret ligger 

på kyrkofullmäktige och det är upp till dem att delegera erforderliga uppgifter och mandat. Vi 

betonade även att ansvaret inte kan delegeras. HH säger då:  

”Jag är osäker på om detta kommer att hålla i verkligheten därför att det kräver att man har 

eget budgetansvar, arbetsgivaransvar m.m. och för att få det idag måste kyrkofullmäktige 

eller kyrkoråd fatta beslut att ansvaret skall överföras till kyrkoherden”.  

I kyrkoordningen2010 har det fastställts att kyrkoherden leder all verksamhet i församlingen. 

Idag har långt ifrån alla implementerat detta beslut. Många kyrkoråd väljer att ha sidoordnade 

chefer jämte kyrkoherden t ex en kyrkogårdsförvaltare. Andra kyrkoråd delegerar ner 

budgeten direkt till kyrkoherdens underställda chefer. Hur som helst kan inte detta beslut 

implementeras med mindre än att kyrkorådet delegerar ner samtliga uppgifter till kyrkoherden 

och tilldelar denne resurser för uppdraget. Kyrkorådets ansvar kan under alla omständigheter 

inte delegeras. Skall det fungera i praktiken innebär det att det enda som återstår för 

kyrkorådet är målformulering och uppföljning. Om det är som många antyder, att detta arbete 
görs av kyrkoherden och övriga chefer i organisationen, kan man med fog ifrågasätta 

kyrkorådets existens. Då är det enbart en onödig byråkratisk koloss. En kuliss som inte tillför 

lösandet av församlingens fyra uppgifter något värde. Utifrån de fyra uppgifterna kan vi ha 
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förståelse för att kyrkoherden ges ansvar att leda all verksamhet. Kyrkoherden torde vara den 

som är mest insatt i verkställandet av dessa. Skall han vara en chef med totalt ansvar bör han 

ges en gedigen utbildning och stödjas av specialistkompetens och administrativa enheter. 

Samtidigt ligger det i luften att fråga varför en teologisk utbildad person skall ägna 80 % av 

sin tid till administrativa uppgifter och inte göra det han är utbildad till och är bäst på. 

Eftersom det är en profession att vara chef är det också rimligt att anta att ett alternativ med 

en civil chef med gedigen chefserfarenhet kunde vara ett fullgott alternativ. Ser vi till dagens 

situation, med stora brister i ledarskap, konflikthantering och arbetsmiljö så anser vi att det 

kanske t.o.m. är att föredra. 
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6. Slutsatser 
 

Syftet med detta arbete är att utifrån given struktur och organisation, befintlig personal och 

medarbetare, identifiera och analysera de essentiella konfliktområdena inom Svenska kyrkan 

och söka förklaringar till dessa utifrån organisatoriska och ledarskapsmässiga faktorer. 

 

Konfliktområden 

Vilka konfliktområden är essentiella för Svenska kyrkan? 

Den stora, komplicerade och byråkratiska organisationens tvedelade karaktär, i en synodal 

och en andlig struktur samt det svaga individuella ledarskapet utgör källa till de flesta 

konflikter. 

Stålhammar (1996), Arbetsmiljöverket och respondenterna pekar specifikt på följande 

områden som föranleder konflikter. Friktionen mellan byråkrati och professionalism är tydlig. 

Den omfattande byråkratin och det stora antalet förtroendevalda utgör i sig en källa till 

problem. Bristen på klart definierade visioner och mål är begränsande. Ledarskapet är 

otydligt, mandat och roller är oklara och förtroendet för underställda begränsat. I många fall 

är det oklart vem som är ansvarig för en verksamhet, vem som är chef och arbetsgivare. 

Religiösa ledare som förväntas agera, saknar makt och redskap. Tilldelade resurser och den 

lilla enhetens begränsade förmåga att lösa komplexa uppgifter står inte i paritet med ställda 

krav och uppgifter. Förtroendevalda och anställda besitter inte i alla stycken den kompetens 

som erfordras och rekryteringsprocessen och utbildningsverksamheten tillgodoser inte 

verksamhetens behov av kompetent personal. 

Det föreligger en potentiell konflikt mellan kyrkans mål som bygger på en lojalitet med 

evangeliet och den enskildes personliga mål att bevara sin egen integritet och trossfär. Det är 

inte ovanligt att enskilda agerar självsvåldigt för att uppnå sina syften eller göra det de anser 

intressant, alternativt uppstår ett missnöje då den enskilde inte uppnår sina förväntningar. 

Det föreligger stora samarbetsproblem i organisationen, även bland de högsta cheferna, vilket 

medför att chefer inte utgör goda föredömen. Svenska kyrkans förmåga att sakligt lösa 

problem är undermåliga. Föreställningen om Kyrkans oändliga godhet begränsar förmågan att 

utöva ledarskap och lösa tvister. Det finns en uppfattning att konflikter inte bör finnas vilket 

leder till att de sopas under mattan. I stället för att rikta sig till de som är källa till problemet 

sker ofta kollektiva uttalanden om tvisten i allmänhet, varigenom alla eller ingen utpekas som 

skyldiga. I båda fallen kvarstår konflikten, arbetsmiljön försämras och förtroendet för chefen 

sjunker. Okunskap och oförmåga att lösa tvister gör att ingen tar i problemen i tid utan de 

tillåts växa till en ohanterbar konflikt vilket också ofta leder till psykisk ohälsa och 

långtidssjukskrivning. Sannolikt används i en del fall sjukskrivning som ett verktyg för att 

påkalla uppmärksamhet eller obstruera mot fattade beslut. Alternativt överlåts 

konflikthantering till utomstående vilket påverkar de anställdas förtroende för ansvarig chef 

och oftast leder till en kostsam process, som tillslut ändå måste lösas av organisationen och de 

som inbegrips i konflikten. Den lilla organisationen medger personkotterier som förstärks av 

personliga bindningar eller släktskap vilket skapar problem eller förhindrar att problemet 

löses på ett sakligt sätt. När konflikter väl övergått till individfrågor väljer Svenska kyrkan att 

lösa problemen genom att någon erbjuds ett fördelaktigt monetärt avgångsvederlag. 
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Organisation 

Hur kan uppkomsten av konflikter förklaras med organisatoriska faktorer? 

Ingen av respondenterna tycker att organisationen är funktionell och ingen kan förklara eller 

motivera dagens organisation. Staten har valt att bibehålla ett inflytande över Svenska kyrkan 

genom lagstiftning. Genom att reglera hur organisationen skall se ut i stort, säkerställs ett 

politiskt inflytande, samtidigt som Kyrkan förhindras att anpassa sin organisation efter 

verksamhetens krav. Kyrkans stigberoende motverkar också en utveckling av organisationen. 

Det finns en rad organisatoriska spänningar i Svenska kyrkan; maktfördelningen mellan den 

demokratiska och den andliga linjen, den omfattande byråkratin och det stora antalet 

förtroendevalda, toppstyrning kontra decentralisering, andliga ledare kontra administrativa 

ledare, akademiskt utbildade prästerna kontra politiker och jordnära församlingsmedlemmar, 

stora rationella enheter kontra lokalt inflytande, avsaknad av koppling mellan uppgift och 

organisationsstruktur, partipolitik kontra folkkyrka, sekularisering med anpassning till 

samhällets utveckling kontra det kristna budskapet och de urgamla skrifterna, ideologi kontra 

legitimitet och teologi kontra terapi. 

Den största källan till konflikt är den dubbla ansvarslinjen eller gemensamt uppdrag – delat 

ansvar, som är en konstlad konstruktion vilken inte kan motiveras utifrån Kyrkans uppgift 

eller verksamhetens behov. Delat ansvar fungerar sällan väl, utan är i sig en källa till konflikt. 

Strukturen inbjuder till maktkamp och stridigheter. Oklara roller och ansvarsförhållanden 

leder till kontroverser. Likväl skapar beslutshierarkin och den omfattande byråkratin 

friktioner. 

Samfälligheter är ett sätt att öka redundansen i organisationen och att finansiera nödvändiga 

specialistkompetenser. Den centralisering som följer med denna organisation har medfört 

utökade maktkamper och tvister.  

Ledarskap 

Hur kan uppkomsten av konflikter förklaras med ledarskapsmässiga faktorer? 

I en tid då Kyrkan sekulariseras allt fortare, där media har ett starkt inflytande över vad som 

för stunden kan anses som politiskt korrekt och moraliskt försvarbart krävs ett tydligt 

ledarskap. Avsaknad av målstyrning och gemensamma värden, osynliga ledare, vaga budskap 

och rädslan att tappa medlemmar och förlora Kyrkans legitimitet genom ett tydligt 

ställningstagande, underminerar ett starkt ledarskap och utgör en grogrund för konflikter. 

Generalsekreterarens och biskop Thidevalls avgång samt den omfattande förekomsten av 

chefer som lämnar sina befattningar efter monetär kompensation visar att Kyrkan som helhet 

omfattas av en stor mängd personkonflikter på alla nivåer och att organisationen inte förmår 

att lösa eller avstyra dessa inom ramen för pågående verksamhet. 

Det finns många uppfattningar om vem eller vilka som har rätt att företräda Svenska kyrkan. 

Oklarheter vad avser mandat och ansvar underbygger kontroverser. Den hierarkiska 

organisationen saknar makt, mandat och sanktionsmöjligheter varvid varje nivå måste lösa 

sina problem. Idag förekommer många brister baserat på oförmåga och okunskap på samtliga 

nivåer vilket begränsar förmågan att lösa tvister. 

En svag ledning som inte förmår genomföra fattade beslut och leda verksamheten utgör en 

grogrund för schismer. Svenska kyrkan saknar metoder och sanktionsmöjligheter för att 
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implementera beslut hos dem som redan är vigda, vilket innebär att individer som väljer att 

inte foga sig i fattade beslut, kan befästa ett konfliktområde under många år. 

Kyrkan tar för stor hänsyn till den enskildes intressen och individens personliga mål att 

bevara sin egen integritet och trossfär vilket skapar solister som i sin tur skapar problem. Idag 

finns för stor frihet för församlingen, en kyrkoherde eller anställd att göra som man själv vill.  

Oförmåga att hantera makt och auktoritet på ett bra sätt är fortfarande en anledning till att 

konflikter inte kan hanteras. Där ledarskapet fungerade dåligt berodde det antingen på att man 

inte lyssnade på sin personal utan körde över dem eller mer ofta värjde sig från makten och 

delvis abdikerade från sitt ledarskap. Problemet förstärks genom att präster i första hand 

rekryteras och utbildas för att tjäna Gud och ta hand om människor i livets alla skeden, inte 

för att bli chefer och utöva ett adekvat ledarskap. Eftersom i stort alla präster blir chefer har 

Kyrkan ett inbyggt problem. Genom att den enda karriärmöjligheten och därmed 

löneutvecklingen erbjuds i kyrkoherdebefattningen lockas många till att söka tjänsten utan att 

ha de rätta kvalifikationerna. 

Utbildning i ledarskap är ett krav för att ge individen bästa möjliga förutsättningar att lyckas i 

sin chefsbefattning men också för att kunna ingå i ett arbetslag och ha förståelse för chefen 

och hans situation. Huvuddelen av de som idag är chefer inom Svenska Kyrkan saknar denna 

utbildning helt eller delvis. Okunskap och oförmåga ökar sannolikheten att individen utövar 

ett dåligt ledarskap, vilket är en förklaring till att Kyrkan har så många schismer. 

Frågan om huruvida en andlig eller administrativ chef skall leda verksamheten är 

konfliktfylld. Idag regleras i kyrkoordningen att kyrkoherden är chef för all verksamhet i 

församlingen. Församlingarna har hanterat frågan på olika sätt, allt ifrån att kyrkorådet ger 

kyrkoherden fullt mandat att lösa uppgiften till att de detaljstyr, begränsar mandat och ansvar, 

utser sidoordnade chefer till att helt kringskära kyrkoherden avseende makt och inflytande. 
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7. Diskussion 

Som helhet kan vi konstatera att Stålhammars och AV kritik i allt väsentligt är giltig än idag. 

Organisationen har inte förmåga att förändra sig, att anpassa ledning och struktur efter de nya 

förhållandena, att möta kraven på modernt ledarskap och att möta förändringar i en allt mer 

sekulariserad omvärld, vilket kan förklaras med svagt ledarskap, otydlig ledningsstruktur och 

oförmåga att implementera fattade beslut. 

En organisations mål och uppgift är ett av de viktigaste instrumenten för att utveckla och 

anpassa en organisation. Vi har mycket svårt att se kopplingen mellan uppgift och 

organisation inom Svenska kyrkan och finna motiv för att det krävs en så stor byråkratisk 

överbyggnad för att driva Kyrkans verksamhet. Det är svårt att finna annat än politiska eller 

traditionella motiv för att motivera den demokratiska strukturen i en organisation där 

uppgiften helt och hållet bygger på tron. Den evangeliska kyrkans krav på folklig förankring 

kan mötas på annat sätt. Vår uppfattning är att verksamheten skulle vinna på att reformeras 

helt eller delvis.  

Media och det politiska etablissemanget påverkar Kyrkan att följa samhällsutvecklingen, 

vilket medför en internsekularisering som skapar spänningar. Det är sällan Kyrkans ledning 

hörs i det offentliga rummet, vilket skapar osäkerhet. Ambitionen att inte stöta sig med någon 

och att nå alla är förståelig för en kyrka, men ger ingen trygghet och skapar en organisation 

där individens uppfattning och mål överrider verksamhetens krav. Vår uppfattning är att den 

individuella friheten är för generös, kontraproduktiv och konfliktskapande.  I de fall ledningen 

har satt ner foten saknas förmåga att genomdriva fattade beslut och sanktionsmöjligheter mot 

redan prästvigda medarbetare, men även mot kyrkoråd och dess ledamöter. Möjligheten för 

seniora individer att obstruera mot fattade beslut är ytterst besvärande och konfliktskapande 

samt undergräver ledningens auktoritet. Den otydliga och tvehövdade ledningsstrukturen, 

likväl som församlingarnas fria ställning motverkar också detta syfte. 

Organisationen är så komplicerad att få, om ens någon, kunde förklara eller beskriva den, än 

mindre återge hur ledningsstrukturen var uppbyggd eller vem som har rätt att företräda 

Kyrkan. Denna otydlighet skapar konflikter och undergräver ledningens auktoritet. 

Framgångsrika organisationer kräver ett tydligt ledarskap, föregångsmannaskap och en tydlig 

värdegrund. Helt klart är att det pågår en maktkamp inom organisationen och biskoparnas 

marginalisering från makten kan ses som ett exempel.  Den demokratiska linjens inflytande är 

stark - och påverkar i många stycken även det andliga arbetet - genom rätten att besluta om 

visioner, mål och resurser och möjligheten att besluta om detaljer. Detta är mycket infekterat 

och Kyrkan genomför nu en omfattande utbildning i styrning och ledning för att förtydliga 

rollerna. Kyrkoherdens roll har i år stadfästs med att denne skall leda all verksamhet i 

församlingen. Detta skulle kunna tolkas som att makten förskjuts mot den andliga linjen men 

är snarare en justering för att möta AV kritik. I en organisation med en styrelse och en 

verkställande chef är det viktigt att styrelsens kompetens står i samstämmighet med 

verksamhetens behov och att den verkställande chefen backas upp med specialistkompetens 

och administrativa serviceorgan. I dagens demokratiska ordning nomineras styrelsens 

medlemmar utifrån andra premisser och de små församlingarna klarar inte kraven på 

specialistkunskap och service. 

Kyrkan verkar i hela landet och är episkopal. Det gemensamma budskapet och den 

gemensamma uppgiften samt förvaltningen av de enorma resurser man förfogar över kräver 

ett koncerntänkande. Vi ifrågasätter om dagens ordning där strukturen utgår från 

församlingarna är den mest optimala, då den skapar konflikter. 
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Organisationen på lokal nivå är inte tydlig och effektiv. Antalet förtroendevalda är allt för 

många, rollerna är oklara och ledarskapet är otydligt. Byråkratin är för omfattande och 

beslutsnivåerna för många. Enheterna är i regel för små vilket leder till att 

specialistkompetens saknas samt att service och redundans blir låg. Den låga redundansen 

påverkar arbetsmiljön negativt. Kyrkan förlitar sig på individens lojalitet i sådan omfattning 

att ren rovdrift uppstår vilket är oacceptabelt och skapar konflikter. Ekonomiska realiteter 

ökar pressen på individen men öppnar också upp för organisationsförändringar. Vi anser att 

Kyrkan bör göra strukturförändringar i syfte att möta ovanstående krav. 

Idag diskuteras flera förslag varvid alternativet med samfälligheter har förkastats av de flesta. 

Vi har funnit att en ordning där biskopen ställning stärks och där arbetsgivaransvaret 

sammanhålls hos denne, ger ökad flexibilitet avseende rekrytering, utbildning och personalens 

nyttjande. Idag utgör hanteringen av personalärenden och personkonflikter en kostsam och 

slitsam verksamhet inom kyrkan, vilket till del skulle lösas genom ovanstående åtgärd. 

Härutöver bör församlingarna slås ihop till större enheter för att minska byråkratin och antal 

förtroendevalda samt för att öka specialistkompetens och redundans. 

Vår uppfattning är att Kyrkan är förändringsobenägen. Få tror att Kyrkan kommer att göra 

någon radikal omstrukturering trots att de flesta organisatoriska problemområden varit 

identifierade i flera decennier. Vissa förändringar kräver ny lagstiftning, andra att den 

demokratiska linjen agerar prestigelöst, har insikt i behovet av förändringar och avträder eller 

förändrar sitt inflytande, medan en del beslut kan fattas inom ordinarie ordning. Det finns en 

känslomässig bindning till den lokala kyrkan som är förståelig och som måste hanteras i 

omstruktureringsprocessen för att undvika ytterligare konflikter. Vi anser dock att 

samhällsutvecklingen sprungit ifrån detta och att kraven på folkförankring och individuellt 

engagemang kan uppnås och manifesteras på annat sätt. Det är viktigt att hålla isär 

effektivisering av den administrativa apparaten med kyrkans kärnverksamhet, den kommer att 

vara oförändrad. Vi finner därför inga rationella skäl till att avstå. 

Kyrkan har en dokumenterad oförmåga att hantera schismer. Detta kan till del förklaras av att 

chefskapet brister i ledarskap och till del att kulturen ger för stor individuell frihet. Ledningen 

måste lägga ner stor möda på att ta fram en gemensam värdegrund där individen förmås vara 

lojal och ta ett större ansvar för helheten. Vi anser också att kyrkan måste prioritera 

ledarförmåga redan i grundutbildningen till präst. Ledarförmåga måste vara en viktig 

urvalsfråga i rekryteringsprocessen. Ledarskapsutbildning bör komma in tidigt i karriären, 

chefsämnen identifieras och handledas mot kommande chefsbefattningar. Chefers oförmåga 

att hantera tvister kan minimeras genom att man påverkar snällhetskulturen till en mer 

insiktsfull inställning till makt och beslutsfattande samt genom ökad förståelse att ett 

abdikerat ledarskap förvärrar konflikter. Dessutom bör man lansera kurser i praktisk 

konflikthantering. 

Tvister uppstår i alla organisationer. Vi anser att det är en basal uppgift för varje chef att 

hantera kontroverser och att det stärker chefens auktoritet var gång denne är framgångsrik i 

detta. Utnyttjandet av konsulter och personalhälsovård undergräver denna auktoritet och är 

kostsam men måste självklart tas till om chefen saknar förmåga att hantera konflikter. Att 

köpa ut en person från sin anställning - oaktat om det är ett uttryck för maktkampen mellan 

den demokratiska och andliga linjen eller dåligt chefskap - är ett misslyckande för såväl 

Kyrkan, chefen som individen. 
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BILAGA A - Svenska kyrkans ledning och organisation 
 

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med nästan 7 miljoner tillhöriga. 

Grunden för Svenska kyrkans verksamhet är det arbete som utförs i de drygt 1 800 

församlingarna runt om i landet. Det arbetet leds av förtroendevalda som väljs genom 

kyrkliga val vart fjärde år. Då väljs också representanter till regional och nationell nivå. 

Svenska kyrkan är ett trossamfund vars ledning och verksamhet indelas i nationell nivå, 

regionalnivå omfattande 13 stift, som i sin tur indelas i olika kontrakt samt en lokalnivå som 

utgörs av församlingarna. Svenska kyrkan bedriver även internationell verksamhet och har 45 

församlingar i 25 länder världen över. Sammanlagt finns cirka 25 000 personer anställda i 

Svenska kyrkan. (Svenskakyrkan.se 2010) 

Den 1 januari 2000 skildes Svenska kyrkan från staten per definition genom att lagen om 

Svenska kyrkan (1998:1591) trädde i kraft. I praktiken behåller riksdagen en viss form av 

inflytande genom denna lag. I lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) fastställer Sveriges 

riksdag att Svenska kyrkan skall vara ett evangelisk-luthersk trossamfund, att den är en öppen 

folkkyrka som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete skall 

bedriva en rikstäckande verksamhet. Lagen reglerar hur beslut skall fattas, ansvarsfrågor, 

uppgifter, hur organisationen skall vara uppbyggd, regler för kyrkoavgift och kyrklig 

egendom, regler för kyrkans arkiv, rätt att ta del av handlingar, överprövning av beslut samt 

vissa skyldigheter. 

Kyrkoordningen 
 

Kyrkoordningen trädde i kraft 1 januari 2000 men har reviderats något vid flera tillfällen 

sedan dess. Dokumentet är ett regelverk som fastställs av kyrkomötet och likriktar Svenska 

kyrkans verksamhet främst vad avser kyrkans institutionella sida, samtidigt som det bör 

påpekas att stiften och församlingarna enl. lag (1998:1592) är självständiga organisationer. I 

lagen står uttryckligen att kyrkomötet inte får besluta i enskilda frågor som det är en 

församlings eller stifts uppgift att besluta i. Kyrkans och enskilda kristnas tro, bekännelse och 

lära behandlas inte här. I syftet står det bl. a "Kyrkoordningen behöver kontinuerligt ses över 

och anpassas till nya förutsättningar för att kunna fullfölja sin uppgift." och "Ett evangelisk-

lutherskt kyrkosamfund har stor frihet att utforma sin organisation utifrån vad som i varje tid 

bedöms som mest ändamålsenligt. Kyrkoordningen innehåller mycket som inte är nödvändigt 

för kyrkans sanna enhet, men när Svenska kyrkan har fastställt bestämmelser av olika slag 

måste de följas för att splittring ska motverkas även i fråga om det som kan utformas på olika 

sätt. Kyrkoordningen är beroende av det historiska arv som Svenska kyrkan bär med sig och 

den kulturella och sociala roll kyrkan har. Kyrkans organisation och uttrycksformer knyter an 

till det samhälle kyrkan är satt att verka i. Samtidigt måste kyrkoordningens bestämmelser stå 

i samklang med vad kyrkan tror, bekänner och lär." 

 

Av ovanstående kan tolkas att det finns motsättningar mellan den sakrala och profana världen, 

mellan historiska band och dagens politik, attityder och stämningar samt att de som verkar 

inom kyrkan är splittrade i sin uppfattning i viktiga frågor och att det krävs såväl kraft som 

smidighet för att samordna verksamheten. 

Det pågår just nu en demokratiutredning i Svenska kyrkan som kyrkostyrelsen tillsatte 2003. 

Det en utredning kring demokrati och delaktighet som har bearbetats i tre olika delar. Den 

första delen Demokratin är en successiv uppenbarelse kom 2005 och del 2 Välja med 
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förtroende kom 2006. Hösten 2008 kom del 3: Styra och leda, samverkan och 

ansvarsfördelning i Svenska kyrkan. Utredningen gick ut på remiss i december 2008. Därefter 

lämnade Kyrkostyrelsen en skrivelse till kyrkomötet 2009. (Kristiina Ruuti, pressekreterare) 

Kyrkostyrelsen beslutade vid sammanträde 21 maj 2008 om direktiv för en utredning om 

strukturfrågor, klart april 2011. (Svenskskyrkan.se 2010) 

 

 

Verksamheten på nationell nivå bedrivs i det registrerade Trossamfundet Svenska kyrkan. 

Den nationella nivån är enligt lag en självständig nivå. Den nationella nivån beslutar om 

övergripande frågor som inomkyrklig normgivning och överprövning av beslut, internationell 

mission och diakoni, och ansvarar för gemensamma angelägenheter som information och 

utbildning. Andra ansvarsområden nationellt utgörs av samråd, ekumeniska relationer och att 

vara kyrkans röst utåt i landet och internationellt. (Svenskakyrkan.se 2010) 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter, som 

alltså är direktvalda av medlemmarna. Även de tretton biskoparna och ärkebiskopen deltar i 

kyrkomötets arbete. Kyrkomötet sammanträder en gång per år, sammanlagt kan kyrkomötets 

sammanträde vara i högst tio dagar. Kyrkomötet ger uppdrag till generalsekreteraren och 

tillsätter olika organ, främst kyrkostyrelsen. Kyrkomötet beslutar i frågor som rör 

kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor av övergripande natur, till 

exempel om kyrkohandboken och psalmboken. Kyrkomötet kan däremot inte fatta beslut i 

frågor som faller inom församlingarnas eller stiftens ansvarsområden. Kyrkomötet väljer vart 

fjärde år, efter varje kyrkoval, ledamöterna till kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen är 

trossamfundet Svenska kyrkans styrelse och har huvudansvar för Svenska kyrkans 

verksamhet mellan kyrkomötena. (Svenskakyrkan.se 2010) 

De frågor som tas upp till behandling i kyrkomötet kommer i form av skrivelser från 

kyrkostyrelsen eller genom motioner från kyrkomötets ledamöter eller biskoparna. Skrivelsen 

eller motionen bereds i något av kyrkomötets utskott innan den tas upp till behandling i 

kyrkomötet som helhet, i så kallat plenum. För lärofrågor finns en särskild beslutsordning. 

Det innebär bland annat att det före utskottsbehandlingen skall finnas ett yttrande från 
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Läronämnden, som består av biskoparna samt åtta av kyrkomötet valda ledamöter. Resultatet 

av kyrkomötets beslut kan i första hand bli: Ändrade eller nya bestämmelser i kyrkoordningen 

och uppdrag till kyrkostyrelsen. (Svenskakyrkan.se 2010) 

Ledamöterna till kyrkomötet väljs vart fjärde år genom direkta val där alla som tillhör 

Svenska kyrkan och fyllt 16 år får delta. Alla riksdagspartier ställer upp i dessa val. För att 

kunna bli vald måste man vara 18 år, döpt och tillhöra Svenska kyrkan. Valkretsarna består av 

de 13 stiften. Biskoparna är inte ledamöter. Däremot har de skyldighet att närvara vid 

kyrkomötet. De har motionsrätt och får delta i överläggningar, men saknar rösträtt. 

(Svenskakyrkan.se 2010) 

Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans styrelse på riksnivå. Den är kyrkans högsta ansvariga 

organ när kyrkomötet inte är samlat. Kyrkostyrelsen beslutar i alla övergripande och löpande 

frågor på nationell nivå. Den företräder Svenska kyrkan och har därmed rollen att vara 

kyrkans samlade röst i samhället. Detta kommer till uttryck till exempel i remissvar, 

uttalanden och officiella kontakter. I teologiska och ekumeniska frågor sker samråd med 

biskopsmötet. Andra vanliga ärenden hos kyrkostyrelsen rör kyrkorätt, information eller 

ekonomi. Det är kyrkostyrelsen som bestämmer vilka rikskollekter som ska tas upp. 

Kyrkostyrelsen är kyrkomötets beredande och verkställande organ. Det betyder att 

kyrkostyrelsen kan lägga fram förslag i olika frågor genom skrivelser till kyrkomötet. Den ska 

också verkställa de uppdrag som kyrkomötet ger. Kyrkostyrelsen utses av kyrkomötet för en 

period på fyra år och har 14 valda ledamöter. Ärkebiskopen är självskriven ordförande. Det är 

även kyrkostyrelsen som utser generalsekreterare för Svenska kyrkan. Generalsekreteraren i 

Svenska kyrkan är Kyrkostyrelsens chefstjänsteman med ansvar för de frågor som hanteras i 

Svenska kyrkan på nationell nivå. I nära samarbete med Kyrkostyrelsen och ärkebiskopen, 

skall generalsekreteraren företräda Svenska kyrkan och leda det nationella arbetet. 

Generalsekreteraren är också chef för Kyrkokansliet i Uppsala och företräder kansliet i 

kontakter med organisationer, myndigheter, kyrkor och andra samfund. (Svenskakyrkan.se 

2010) 

Den nationella verksamheten bedrivs av Kyrkokansliet i Uppsala. Kansliet företräder Svenska 

kyrkan, både i Sverige och internationellt, samordnar, utvecklar och driver frågor som rör 

organisation och ekonomi, utbildning, gemensam information och internationellt arbete samt 

stödjer den övriga verksamheten avseende rätts- och personalfrågor. Kyrkokansliet ska vara 

ett stöd för stiften i deras arbete för församlingarna. På kyrkokansliet har Ärkebiskopen sitt 

kansli. Det är ärkebiskopens uppgift att vara Svenska kyrkans främste företrädare i det 

svenska samhället och i internationella sammanhang. Ärkebiskopen leder det gemensamma 

arbetet i biskopskollegiet - dock utan att bestämma över stiften och biskoparna. Ärkebiskopen 

väljs enligt kyrkoordningen av; domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter i samtliga stift, 

ledamöterna i Kyrkostyrelsen, de som är anställda tills vidare eller minst sex månader som 

präster eller diakoner i Uppsala stift eller i någon av dess församlingar, och särskilt utsedda 

elektorer för Uppsala stift. Svenska kyrkan har 14 biskopar. I biskopskollegiet är 

ärkebiskopen ”primus inter pares”, den främste bland jämlikar, vilket innebär att han är 

ordförande i biskopsmötet, d.v.s. sammankallar och leder biskoparnas gemensamma samråd. 

Varje biskop har det fulla pastorala ansvaret i sitt stift och ärkebiskopen är inte överordnad de 

andra stiften och biskoparna. (Svenskakyrkan.se 2010) 

Biskopsmötet som genomförs tre till fyra gånger per termin, är ett officiellt organ för samråd 

mellan Svenska kyrkans biskopar. På mötet delas erfarenheter och diskuteras frågor och 

förväntningar som hör samman med uppdraget att vara biskop. Enligt Kyrkoordningen har 

Biskopsmötet två specifika ansvarsområden. Det första utgår från biskoparnas läroansvar och 
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innebär att Biskopsmötet skall yttra sig innan Kyrkostyrelsen tar beslut i teologiska och 

ekumeniska frågor av större vikt. Det andra är att Biskopsmötet som kollegium skall ha tillsyn 

över biskoparnas verksamhet. I detta ingår råd, stöd och hjälp i frågor som rör kyrkans lära, 

böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar. På biskopsmötets utarbetas 

gemensamma biskopsbrev i såväl grundläggande teologiska frågor som i frågor rörande 

själavård och församlingsliv och i större samhällsfrågor. Biskopsmötet nominerar eller utser 

ledamöter till olika kyrkliga organ, styrelser och utredningar. (Svenskakyrkan.se 2010) 

 

Stiften är enligt lag en självständig nivå. Stiften är Svenska kyrkans regionala nivå och de 

utgör geografiska områden som tillsammans täcker hela landet. Varje stift omfattar 

församlingarna inom stiftets område och bär namn efter biskopssätet (till exempel Visby stift). 

Stiften är också indelade i kontrakt, vilka vart och ett omfattar ett antal av stiftets 

församlingar. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. 

Stiftet har även förvaltande uppgifter. Varje stift leds av en biskop som utses genom ett val i 

stiftet. Vid ett biskopsval, som inte avser befattningen som ärkebiskop eller biskop i Visby 

stift, har följande personer rösträtt: domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter, de som är 

anställda tills vidare eller minst sex månader som präster eller diakoner i stiftet eller i någon 

av dess församlingar, och särskilt utsedda elektorer. Biskopen skall bl. a förkunna evangelium 

i ord och handling, svara för ledning och tillsyn, viga präster och diakoner, kalla präster och 
diakoner till överläggningar, samt visitera stiftets församlingar. (Svenskakyrkan.se 2010) 

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar 

och samfälligheter. I tillsynen ingår: råd, stöd och hjälp dels i frågor som rör kyrkans lära, 

böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor, utfärdande av 

församlingsinstruktion, biskopens visitationer, granskning av hur präster och diakoner utövar 

sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften, prövning av behörighet att utöva kyrkans 

vigningstjänst, befogenhetsprövning. Domkapitlet prövar behörigheten av sökande till 

prästanställning samt avger yttranden innan någon anställs som präst eller diakon. 

Domkapitlet är överprövningsinstans i fråga om vissa i kyrkoordningen angivna beslut. 

Domkapitlet skall enligt Kyrkoordningen bestå av följande ledamöter: Biskopen, som är 

ordförande, domprosten, som är vice ordförande, en ledamot som är en i stiftet eller i någon 
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av dess församlingar anställd präst eller diakon, en ledamot som är eller har varit ordinarie 

domare, och tre övriga ledamöter. (Svenskakyrkan.se 2010) 

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har 91 ledamöter. De har utsetts 

genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år. Stiftsfullmäktige fastställer budget, 

verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift. Stiftsstyrelsen ska främja 

församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. I denna roll har stiftsstyrelsen en 

ledande och strategisk uppgift. Ekonomi med budget och målskrivning är styrinstrument. 

Stiftsstyrelsen följer de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska förutsättningar. Ett led 

i detta är att stiftet beslutar om indelning i kontrakt, samfälligheter och församlingar. 

Ekonomisk utjämning sker vidare genom att stiftsstyrelsen fördelar strukturbidrag, 

kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning. Ett ärende som ska behandlas i 

stiftsfullmäktige måste förberedas av stiftsstyrelsen. (Svenskakyrkan.se 2010) 

 

Val till Svenska kyrkans nationella nivå samt till stift, församlingar och i förekommande fall 

till samfälligheter, genomförs var fjärde år. Stiftsstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

alla direkta val i stiftet. (Svenskakyrkan.se 2010) 

 

Varje kontrakt omfattar ett antal av stiftets församlingar. Kontraktsprost är en präst som utses 

av biskopen, efter samråd med kontraktets präster, för att hjälpa till med ledning och tillsyn i 

församlingarna. Kontraktsprosten gör även på biskopens uppdrag visiter i stiftets 

församlingar. (Svenskakyrkan.se 2010) 

 

 

 

På lokal nivå bedrivs verksamheten i ca 1800 församlingar. Församlingen är enligt lag en 

självständig nivå och har lokalt självstyre, men är samtidigt en del av ett stift, ett kontrakt och 

hela Svenska kyrkan som trossamfund. Församlingen är lokal enhet inom Svenska kyrkan och 

omfattar de personer som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta inom församlingens område. 
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Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 

diakoni och mission. Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som 

vistas i församlingen eller är bosatta inom församlingens område. För varje församling finns 

ett kyrkoråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, 

samordning och tillsyn. I församlingen finns ofta en eller flera präster, kyrkomusiker, 

diakoner och annan personal som församlingen behöver för att driva sin verksamhet, till 

exempel församlingspedagoger, vaktmästare, kanslipersonal, barn- och ungdomsledare och 

städpersonal. De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan har tillsammans med präster 

och diakoner har del i det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet. 

Tillsammans har de också ansvar för det demokratiska beslutsfattandet och för besluten. 

(Svenskakyrkan.se 2010) 

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs genom direkta val. 

Kyrkofullmäktige och samfällda kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i 

ärenden av större vikt som; mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och 

andra viktiga ekonomiska frågor, kyrkorådets, kyrkonämndens och andra nämnders 

organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd, 

kyrkonämnden och andra nämnder, val av revisorer och revisorsersättare, grunderna för 

ekonomiska förmåner åt förtroendevalda, och årsredovisning och ansvarsfrihet. 

Kyrkofullmäktige beslutar även om godkännande av församlingsinstruktionen. 

(Svenskakyrkan.se 2010) 

I alla församlingar finns ett kyrkoråd, som är församlingens styrelse. Kyrkorådet utses av 

kyrkofullmäktige eller kyrkostämman. I valet väljer församlingen ledamöter till 

kyrkofullmäktige eller till ett direktvalt kyrkoråd. I samfälligheten väljs ledamöter till 

samfällda fullmäktige, som utser kyrkonämnd. Församlingar som bildar en samfällighet 

behöver inte ha något kyrkofullmäktige. De kan då välja att inrätta ett direktvalt kyrkoråd som 

väljs direkt av församlingens röstberättigade i kyrkovalet. Kyrkorådet ska ha omsorg om 

församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. 

Kyrkonämnden är styrelse i kyrkliga samfälligheter och har det samlade ansvaret för 

förvaltningen av samfällighetens verksamhet. (Svenskakyrkan.se 2010) 

I en församling med över 500 röstberättigade kyrkotillhöriga samt i kyrkliga samfälligheter 

kallas det beslutande organet kyrkofullmäktige eller samfällda kyrkofullmäktige. Mindre 

församlingar kan i stället ha en kyrkostämma, där alla röstberättigade kyrkomedlemmar får 

delta direkt i besluten. I dessa församlingar är valet till samfälligheten det enda lokala valet. 

(Svenskakyrkan.se 2010) 

Pastorat är en kyrkoherdes tjänstgöringsområde. Pastoratet kan bestå av en eller flera 

församlingar med en gemensam kyrkoherde. Flera församlingar och pastorat kan ha en 

gemensam samfällighet för samordningen av ekonomi, fastigheter och personal. När flera 

församlingar utgör ett pastorat samverkar de i en samfällighet som svarar för ekonomisk 

utjämning, resurshushållning och service. En sådan lösning kallas pastoratsamfällighet. 

Församlingar inom flera olika pastorat kan också slå sig samman i ekonomiska frågor och 

vara arbetsgivare. Dessa bildar då en så kallad flerpastoratssamfällighet. Samfälligheten har 

det grundläggande ansvaret för den fasta egendomen inom samfälligheten. Samfälligheten är 

också huvudman för begravningsverksamheten. Samfälligheten styrs av en samfälld 

kyrkofullmäktige som utses genom direkta kyrkliga val. Samfällda kyrkofullmäktige väljer en 

kyrkonämnd som är samfällighetens verkställande organ.(Svenskakyrkan.se 2010) 
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Kyrkliga befattningar på lokalnivå är bl.a. Kyrkoherde, komminister och prästadjunkt. 

Kyrkoherde i Svenska kyrkan är den präst som har lednings- och chefsansvar för ett pastorat. 

Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling bär titeln domprost. Komminister är en 

församlingspräst. För att inneha en komministertjänst krävs ett års tjänstgöring som 

pastorsadjunkt. Pastorsadjunkt är titel på en präst under första året efter prästvigningen, innan 

prästen fått en tillsvidare anställning. Pastorsadjunktsåret är ett utbildningsår och prästen har 

under denna tid alltid en handledare. (Svenskakyrkan.se 2010) 

Ledarskapsutbildning inom Svenska kyrkan 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har gett ut skriften "på rätt kurs 2010" som erbjuder 

utbildningar i Svenska kyrkan. En av kurserna omfattar chefs- och ledarskapsutbildning 

syftande till att ge kunskaper och redskap för att utveckla och utforma ett ledarskap inom 

ramen för Svenska kyrkan. Kursen (30 hp) bedrivs vid Johannelunds teologiska högskola. Av 

texten framgår att "En ledares uppgift är att leda så att medarbetarna vill, och får möjlighet, att 

arbeta för ett gemensamt uppdrag." I texten påstås att "Att samla och koordinera 

medarbetarnas arbetserfarenheter och resultat för att driva en utveckling för organisationen 

som blivit överenskommen och förstådd, är en huvuduppgift för varje ledare. Dialog med 

anställda, förtroendevalda och dem organisationen är till för är därför en viktig fokus i 

utbildningen." 

 

Utbildningen löper över fyra terminer med fem tillfällen per läsår, två dagar per tillfälle. Vid 

varje utbildningstillfälle varvas teori och tillämpning genom föreläsningar, 

litteraturseminarier, övningar och reflektion i anslutning till egna erfarenheter. Till varje 

utbildningstillfälle ingår skrivande av PM kring litteraturen och den praktiska 

tillämpningsövningen, 2–3 sidor per tillfälle. I utbildningen möter det humanistiskt 

orienterade ledarskapstänkandet arbetsrättsliga, organisatoriska och teologiska perspektiv. 

Utbildningen tar sin utgångspunkt från ledarskap på systemisk grund och hämtar idéer och 

material från flera forskningsområden som pedagogik, kulturantropologi, socialpsykologi, 

organisationsteori och teologi. 

 

Utbildningens innehåll 

• Dialog och bekräftelse 

• Språket som skapare av sociala verkligheter 

• Hur organisationskulturer formas och utvecklas 

• Ledarskap och etisk grundhållning 

• Maktutövning 

• Likabehandling i organisationen 

• Målorienterat ledarskap 

• Att leda i enlighet med kyrkans budskap 

• Försonings- och reparationsprocesser 
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BILAGA B - Intervjuunderlag för präster och anställda 
 

A  Personen 

1. Beskriv kort din position i organisationen och de mandat du har? 

2. Vad är dina arbetsuppgifter?  

3. Vilken utbildning har du? 

4. Hur länge har du jobbat här och vad har du gjort innan du fick denna befattning? 

5. Har du någon särskild utbildning i ledarskap? Anser du det nödvändigt för att bli chef? 

  

B Ledaregenskaper 

1. Hur definierar du ”ledarskap”? 

2. Är det skillnad på det profana och det andliga ledarskapet? 

3. Vad är en ledares uppgift? 

4. Vad utgör en bra ledare? (Vad utgör en bra chef?) Nämn minst tre egenskaper som du 

anser att en bra ledare skall ha. 

5. Vilka egenskaper skall den kristne ledaren ha? Skiljer dessa sig från en profan ledare? 

6. Är ledarskap en gåva från gud? Är en person född till ledare? Kan alla bli det? 

7. Hur viktigt är det att ha karisma? Vad utgör ett karismatiskt ledarskap? 

8. Tycker du att det är skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap? 

 

C Ledarbeteenden 

1. Hur ser du på makt? Är makt viktigt för en ledare? Hur ser du på auktoritet? 

2. Är det viktigt att en ledare är drivande? 

3. Hur ser du på demokrati respektive delegering? 

4. Hur ser du på ledarens tjänande? 

5. Hur ser du på jämlikhet? 

6. Hur ser du på coaching av personalen? Är det viktigt att en chef är stödjande? 

7. Kan och skall en chef hantera alla situationer, t ex det andliga arbetet, ny inriktning, 

fusioner, kraftiga åtstramningar, omorganisation o s v eller skall en ny chef tillsättas 

då organisationen byter fokus? 

 

D Ledning, ledarskap och samarbete inom Svenska kyrkan 

1. Beskriv i korta drag hur Svenska kyrkans ledning och organisation är uppbyggd. 

Anser du att den är funktionell?  

2. Vad är Svenska kyrkans uppgift? 

3. Vem är Svenska kyrkans huvudman? Vem/vilka har mandat att företräda svenska 

kyrkan? 

4. Vem vilka är kulturbärare för Svenska kyrkan? 

5. Vad har en biskop för funktion? 
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6. Anser du att Svenska kyrkan är en institution? Är det positivt eller negativt? 

7. Är stat och kyrka skilt åt i egentlig mening? 

8. Skall kyrkan vara politisk? eller strikt följa Bibeln och det kristna budskapet? 

Beroende på inriktning, hur påverkar det ledning och samarbete i organisationen? 

9. Vad anser du om den demokratiutredning som nu pågår inom Svenska kyrkan? 

10. Är den dubbla ansvarslinjen en källa till konflikt? Vad är fördelen respektive 

nackdelen med den dubbla ansvarslinjen? 

11. Är ansvarsförhållandena klara i den dubbala ansvarslinjen? 

12. Vilken syn har media på ledning, ledarskap och samarbete inom Svenska kyrkan? 

Anser du att den stämmer? 

13. Hur uppfattar du att ledning, ledarskap och samarbete fungerar inom Svenska kyrkan? 

Finns det några särskilda problemområden? 

14. Har du själv upplevt några ledarskaps- eller arbetsmiljöproblem inom Svenska 

kyrkan? 

15. Vad kan eller bör förbättras avseende ledning, ledarskap och samarbete inom Svenska 

kyrkan? 

16. Kan erfarenheter från ledarskap inom näringslivet och offentlig förvaltning appliceras 

på ledarskap inom Svenska kyrkan? 

 

E Moral och Etik 

1. Etik och moral är ett vitt begrepp. Vad/vilka styr vad som är god moral? Media? 

Politiker? Svenska kyrkan? Andra? 

2. Hur viktigt är medias bevakning i detta hänseende? 

3. Bör inte en av kyrkans huvuduppgifter vara att påverka etik och moral och stå emot 

dubbelmoral? 

 

F Uppfattning om kyrkoherden respektive chefen 

1. Vilka uppgifter är viktigast för är den viktigaste uppgift som kyrkoherde? Är han chef 

eller ledare inom pastoratet? 

2. Uppträder han som formell chef och utövar han ett reellt ledarskap i ditt medarbetslag? 

3. Är han chef eller själasörjare? 

4. Har han makt? Vilken form av makt har han? 

5. Har han olika auktoriteter gentemot olika medlemmar av arbetslaget? 

6. Är det något problem att leda anställda eller medlemmar som saknar tro och som inte 

delar de kristna värderingarna eller kulturen. 

7. Finns det en potentiell konflikt mellan kyrkans mål som bygger på en lojalitet med 

evangeliet och den enskildes personliga mål att bevara sin egen integritet och trossfär? 

8. Driver kyrkoherden aktivt frågor i ditt arbetslag? 

9. Hur hanterar han konflikter eller en svår situation? 

10. Har han genomtänkta visioner och strategier för ditt arbete? 
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11. Vad är viktigast för en kyrkoherde att påverka? Andligt arbete? Själavård? Visioner, 

mål och strategi? Planering? Budget? Administration? Personal? Organisation? Löner? 

Förändringsarbete? Utveckling och framtiden? Rangordna om möjligt. 

12. Är han medveten om sina personliga förutsättningar för arbetet som ledare? 

13. Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera personer? 

14. Vem är kyrkoherdens chef? 

15. Kan du beskriva en situation som varit särskilt svår eller några problem i din 

organisation?  

16. På vilket sätt tror du att ledarskapet inom Svenska kyrkan skiljer sig från att leda i en 

organisation med ekonomiska mål? 

 

G Kyrkoherdens ledarskap i relation till pastoratkyrkorådet 

1. Är Kyrkoherden ordförande i kyrkorådet? Bör han vara det? 

2. Har han ett inflytande i kyrkorådet? Hur utövar han det? 

3. Använder han sitt medlemskap i kyrkorådet till att aktivt påverka kyrkorådet i den 

riktning han anser riktig? 

4. Deltar han aktivt i frågor som gäller ekonomi, organisation, byggnadsförvaltning 

m.m.? 

5. Är samarbetet mellan kyrkoherde och kyrkoråd förtroendefullt? 

6. Är kyrkorådets medlemmar enligt din uppfattning intresserade av kyrkans evangeliskt-

andliga verksamhet? 

7. Innebär politisering av kyrkorådet några svårigheter för kyrkoherden? 

8. Hur hanterar han den dubbla ansvarslinjen? 

9. Vilka förväntningar har du på din chef/ledare? 

10. Tycker du att de på stift och nationellnivå är ledare eller chefer? 

 

H Företagskultur 

1. Beskriv med enstaka ord, den företagskultur som råder i er organisation? 

2. Vilken betydelse har företagskulturen för verksamheten, personalen och resultatet? 

3. Hur viktigt anser du att det är för en chef att påverka företagskulturen? 

4. Kan en chef påverka företagskulturen eller är chefen en produkt av företagskulturen? 

5. Kyrkan har ett särskilt språk, ritualer och symboler. Hur viktigt är språk, ritualer och 

symboler för ditt ledarskap? För kyrkan? 

6. Det kristna budskapet och den för de själavårdande gemensamma värdegrunden och 

lojalitet mot organisationen, kan det vara en källa till konflikt? 

7. Försöker kyrkoherden skapa en gemensam värdebas i arbetslaget? 

8. Är entreprenör förmåga viktigt för en ledare i en urgammal och traditionstung 

organisation som kyrkan? Definiera begreppet. 

9. Hur ser du på ”kafferumspratet”? Är ”kafferumspratet” ett instrument i ledarskapet? 

 

I Organisation 

1. Är organisationen funktionell? 
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2. Vem har beslutat om den? 

3. Hur viktigt är organisationen för verksamheten? 

4. Hur genomförs styrning av verksamheten i er organisation? 

5. Hur görs kontroll och uppföljning? 

6. Har du de resurser (exempelvis pengar, tid) som krävs för att göra det du vill göra? 

 

J Personal 

1. Hur ofta har kyrkoherden tid att sitta ner med sina anställda? 

2. Utvärderar ni er personal? Vem leder denna process? 

3. Vem beslutar om lönestruktur och lön? 

4. Deltar kyrkoherden i rekryteringsprocessen? 

5. Hur påverkar kyrkoherden som chef personalens motivation och lojalitet? 

6. Är det tillåtet att göra fel? 

 

K Övrigt 

1. Finns det några sanktionsmöjligheter inom organisationen? Om ja, vilka? 

2. Är det viktigt att kyrkan uppfattas som legitimt och trovärdig av omgivning? Om ja 

varför?  

3. Anser du att det sker en internsekularisering inom Svenska kyrkan mer än andra 

trossamfund? 

4. Vilka intressenter har mest inflytande på hur Er verksamhet bedrivs? 

5. Finns det rekryteringsproblem inom kyrkan? Är det svårt att hitta kompetent personal?  

6. Vad kan förbättras enligt dig? 

7. Finns det nått som du vill förändra i din arbetssituation? (miljö, personal, löner, 

arbetstider)?  
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BILAGA C - Intervjuunderlag för Kyrkoherde och kyrkopolitiker 
 

A  Personen 

1. Vad har du för profession? 

2. Beskriv kort din position i Svenska kyrkan och de mandat du har? 

3. Vad är dina arbetsuppgifter? Hur länge har du haft dem? 

4. Varför är du/vill du bli kyrkopolitiker? 

5. Är du troende? 

  

B Ledaregenskaper 

1. Hur definierar du ”ledarskap”? 

2. Är det skillnad på det profana och det andliga ledarskapet? 

3. Vad är en ledares uppgift? 

4. Är det någon skillnad på att vara ledare och att vara chef? Vad utgör en bra ledare? 

(Vad utgör en bra chef?) 

5. Nämn minst tre egenskaper som du anser att en bra ledare skall ha. 

6. Vilka egenskaper skall den kristne ledaren ha? Skiljer dessa sig från en profan ledare? 

7. Anser du att en person är född till att vara ledare eller kan alla bli det? 

8. Hur viktigt är det att ha karisma? Vad utgör ett karismatiskt ledarskap? 

9. Är ledarskap en gåva från gud? 

10. Tycker du att det är skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap? 

11. Hur ser du på makt? Är makt viktigt för en ledare? 

12. Hur ser du på ledarens tjänande? 

13. Är det viktigt att en ledare är drivande? 

14. Kan och skall en chef hantera alla situationer, t ex det andliga arbetet, ny inriktning, 

fusioner, kraftiga åtstramningar, omorganisation o s v eller skall en ny chef tillsättas 

då organisationen byter fokus? 

 

C Ledning, ledarskap och samarbete inom Svenska kyrkan 

1. Beskriv i korta drag hur Svenska kyrkans ledning och organisation är uppbyggd. 

Anser du att den är funktionell?  

2. Vad är Svenska kyrkans uppgift? 

3. Vem är Svenska kyrkans huvudman? Vem/vilka har mandat att företräda svenska 

kyrkan? 

4. Vem vilka är kulturbärare för Svenska kyrkan? 

5. Anser du att Svenska kyrkan är en institution? Är det positivt eller negativt? 

6. Skall kyrkan vara politisk? eller strikt följa Bibeln och det kristna budskapet? 

Beroende på inriktning, hur påverkar det ledning och samarbete i organisationen? 

7. Måste en kyrkopolitiker vara troende? 

8. Vad anser du om den demokratiutredning som nu pågår inom Svenska kyrkan? 
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9. Skall biskoparna vara ledamöter i kyrkomötet? 

10. Är den dubbla ansvarslinjen en källa till konflikt? Vad är fördelen respektive 

nackdelen med den dubbla ansvarslinjen? 

11. Är ansvarsförhållandena klara i den dubbla ansvarslinjen? 

12. Vilken syn har media på ledning, ledarskap och samarbete inom Svenska kyrkan? 

Anser du att den stämmer? 

13. Hur uppfattar du att ledning, ledarskap och samarbete fungerar inom Svenska kyrkan? 

Finns det några särskilda problemområden? 

14. Har du själv upplevt några ledarskaps- eller arbetsmiljöproblem inom Svenska 

kyrkan? 

15. Vad kan eller bör förbättras avseende ledning, ledarskap och samarbete inom Svenska 

kyrkan? 

16. Kan erfarenheter från ledarskap inom näringslivet och offentlig förvaltning appliceras 

på ledarskap inom Svenska kyrkan? 

 

D Kyrkoherdens roll 

1. Vad är kyrkoherdens viktigaste uppgift?  

2. Skall kyrkoherden vara chef eller själasörjare? 

3. Är det något problem att leda anställda eller medlemmar som saknar tro och som inte 

delar de kristna värderingarna eller kulturen. 

4. Finns det en potentiell konflikt mellan kyrkans mål som bygger på en lojalitet med 

evangeliet och den enskildes personliga mål att bevara sin egen integritet och trossfär? 

5. Vad är viktigast för en kyrkoherde att påverka? Andligt arbete? Själavård? Visioner, 

mål och strategi? Planering? Budget? Administration? Personal? Organisation? Löner? 

Förändringsarbete? Utveckling och framtiden? Rangordna om möjligt. 

 

E Kyrkoherdens ledarskap i relation till pastoratkyrkorådet 

1. Skall kyrkoherden vara ordförande i kyrkorådet? 

2. Skall kyrkoherden ha ett inflytande över frågor som gäller ekonomi, organisation, 

byggnadsförvaltning, personal m.m.? 

3. Är samarbetet mellan kyrkoherde och kyrkoråd förtroendefullt? 

4. Är kyrkorådets medlemmar enligt din uppfattning intresserade av kyrkans evangeliskt-

andliga verksamhet? 

5. Innebär politisering av kyrkorådet några svårigheter för kyrkoherden? 

6. Hur hanteras den dubbla ansvarslinjen på lokal nivå? 

 

 

F Företagskultur 

1. Beskriv med enstaka ord, den företagskultur som råder i Svenska kyrkan? 

2. Vilken betydelse har företagskulturen för verksamheten, personalen och resultatet? 

3. Vem/vilka skall styra utvecklingen av organisationskulturen inom Svenska kyrkan? 
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4. Kyrkan har ett särskilt språk, ritualer och symboler. Hur viktigt är språk, ritualer och 

symboler för ledarskapet i Svenska kyrkan? För kyrkan? 

5. Det kristna budskapet och den för de själavårdande gemensamma värdegrunden och 

lojalitet mot organisationen, kan det vara en källa till konflikt? 

6. Försöker du skapa en gemensam värdebas i arbetslaget? 

7. Är entreprenör förmåga viktigt för en ledare i en urgammal och traditionstung 

organisation som kyrkan? Definiera begreppet. 

8. Hur ser du på ”kafferumspratet”? Är ”kafferumspratet” ett instrument i ditt ledarskap? 

 

G Organisation 

1. Vem beslutar om den organisation som råder på den nivå du företräder? Är det rätt? 

2. Hur viktigt är organisationen för verksamheten? 

3. Hur genomförs styrning av verksamheten i er organisation? Vem fastställer 

organisationens uppgifter och verksamhet? 

4. Hur föredelas resurser? 

5. Hur görs kontroll och uppföljning? 

6. Vem styr den andliga verksamheten och själavården? 

7. Finns det inneboende konflikter 

 

H Personal 

1. Vem är arbetsgivare? 

2. Vem leder rekryteringsprocessen? 

3. Utvärderas personalen? Vem leder denna process? 

4. Vem beslutar om lönestruktur och lön? 

5. Hur ser du på mångfald? Vad skall vara uppfyllt för att begreppet skall vara giltigt vid 

en arbetsplats? 

6. Är det tillåtet att göra fel? 

 

I Moral och Etik 

1. Etik och moral är ett vitt begrepp. Vad/vilka styr vad som är god moral? 

2. Hur viktigt är medias bevakning i detta hänseende? 

 

J Övrigt 

1. Finns det några sanktionsmöjligheter inom organisationen? Om ja, vilka? 

2. Är det viktigt att kyrkan uppfattas som legitimt och trovärdig av omgivning? Om ja 

varför?  

3. Anser du att det sker en internsekularisering inom Svenska kyrkan mer än andra 

trossamfund? 

4. Vilka intressenter har mest inflytande på hur Er verksamhet bedrivs? 

5. Finns det rekryteringsproblem inom kyrkan? Är det svårt att hitta kompetent personal? 

(Det har de tidigare respondenterna påpekat så det är nog bra om vi frågar alla) 

6. Vad kan förbättras enligt dig? 
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BILAGA D - Intervjuunderlag för biskopen 
 

A  Personen 

1. Beskriv kort din position i organisationen och de mandat du har? 

2. Vad är dina arbetsuppgifter?  

3. Vilken utbildning har du? 

4. Hur länge har du jobbat här och vad har du gjort innan du blev Biskop? 

5. Varför är du/vill du bli Biskop? Ser du att vara Biskop som ett led i karriären eller som 

en chefsbefattning. 

6. Vilka är dina starka respektive svaga sidor som ledare och chef? 

7. Hur vill du att medarbetarna skall se på dig som ledare och chef? 

8. Har du någon särskild utbildning i ledarskap? Anser du det nödvändigt för att bli 

chef?’ 

9. Har du någon mentor? 

  

B Ledaregenskaper 

1. Hur definierar du ”ledarskap”? Nämn någon ledarskapsteori. 

2. Är det skillnad på det profana och det andliga ledarskapet? 

3. Vad är en ledares uppgift? Är det någon skillnad på att vara ledare och att vara chef? 

Skulle du beskriva dig själv som ledare eller som chef? 

4. Vad utgör en bra ledare? (Vad utgör en bra chef?) Nämn minst tre egenskaper som du 

anser att en bra ledare skall ha. 

5. Vilka egenskaper skall den kristne ledaren ha? Skiljer dessa sig från en profan ledare? 

6. Hur viktigt är det att ha karisma? Vad utgör ett karismatiskt ledarskap? 

7. Är ledarskap en gåva från gud? Är en person född till ledare? Kan alla bli det? 

8. Tycker du att det är skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap? 

 

C Ledarbeteenden 

1. Hur ser du på makt? Är makt viktigt för en ledare? Hur ser du på auktoritet? 

2. Är det viktigt att en ledare är drivande? 

3. Hur ser du på delegering? 

4. Hur ser du på ledarens tjänande? 

5. Kan och skall en chef hantera alla situationer, t ex det andliga arbetet, ny inriktning, 

fusioner, kraftiga åtstramningar, omorganisation o s v eller skall en ny chef tillsättas 

då organisationen byter fokus? 

6. Hur viktigt är det för en ledare att ha ett nätverk? Beskriv ditt nätverk. 

 

D Ledning, ledarskap och samarbete inom Svenska kyrkan 

1. Beskriv i korta drag hur Svenska kyrkans ledning och organisation är uppbyggd. 

Anser du att den är funktionell?  

2. Vad är Svenska kyrkans uppgift? 
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3. Vem är Svenska kyrkans huvudman? Vem/vilka har mandat att företräda svenska 

kyrkan? 

4. Vem vilka är kulturbärare för Svenska kyrkan? 

5. Vilken funktion har ärkebiskopen? Generalsekreteraren? 

6. Vad har en biskop för funktion? Mandat? Verktyg? 

7. Anser du att Svenska kyrkan är en institution? Är det positivt eller negativt? 

8. Är stat och kyrka skilt åt i egentlig mening? 

9. Skall kyrkan vara politisk? eller strikt följa Bibeln och det kristna budskapet? 

Beroende på inriktning, hur påverkar det ledning och samarbete i organisationen? 

10. Vad anser du om den demokratiutredning som nu pågår inom Svenska kyrkan? 

11. Är den dubbla ansvarslinjen en källa till konflikt? Vad är fördelen respektive 

nackdelen med den dubbla ansvarslinjen? Råder det jämvikt? eller har någon linje 

tagit över? 

12. Är ansvarsförhållandena klara i den dubbla ansvarslinjen? 

13. Bör biskoparna ha rösträtt på kyrkomötet? 

14. Ingå i kyrkostyrelsen? 

15. Har du ett inflytande i kyrkomötet/kyrkorådet? Hur utöver du det? 

16. Deltar du aktivt i frågor som gäller ekonomi, organisation, byggnadsförvaltning m.m.? 

17. Är samarbetet mellan Biskop och Kyrkomöte/kyrkostyrelsen förtroendefullt? 

18. Vilken syn har media på ledning, ledarskap och samarbete inom Svenska kyrkan? 

Anser du att den stämmer? 

19. Hur uppfattar du att ledning, ledarskap och samarbete fungerar inom Svenska kyrkan? 

Finns det några särskilda problemområden? 

20. Generalsekreteraren avgick i veckan och biskop Sven Thidevall Växjö i början av 

året? Varför? 

21. Har du själv upplevt några ledarskaps- eller arbetsmiljöproblem inom Svenska 

kyrkan? 

22. Vad kan eller bör förbättras avseende ledning, ledarskap och samarbete inom Svenska 

kyrkan? 

23. Kan erfarenheter från ledarskap inom näringslivet och offentlig förvaltning appliceras 

på ledarskap inom Svenska kyrkan? 

 

E Moral och Etik 

1. Etik och moral är ett vitt begrepp. Vad/vilka styr vad som är god moral? Media? 

Politiker? Svenska kyrkan? Andra? 

2. Hur viktigt är medias bevakning i detta hänseende? 

3. Bör inte en av kyrkans huvuduppgifter vara att påverka etik och moral och stå emot 

dubbelmoral? 

 

F Biskopens syn på sin egen befattning och funktion som biskop? 

1. Vad är din viktigaste uppgift som Biskop? Ser du sig själv som formell chef och ledare 

inom stiftet? 

2. Uppträder du som formell chef och utövar du ett reellt ledarskap i ditt medarbetslag? 
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3. Är du chef eller själasörjare? 

4. Anser du dig ha makt? Vilken form av makt har du? Hur ser din makt- och 

auktoritetsbas ut? 

5. Har du olika auktoriteter gentemot olika medlemmar av arbetslaget? 

6. Är det något problem att leda anställda eller medlemmar som saknar tro och som inte 

delar de kristna värderingarna eller kulturen. 

7. Finns det en potentiell konflikt mellan kyrkans mål som bygger på en lojalitet med 

evangeliet och den enskildes personliga mål att bevara sin egen integritet och trossfär? 

8. Driver du aktivt frågor i ditt arbetslag? 

9. Hur hanterar du konflikter eller en svår situation? 

10. Har du genomtänkta visioner och strategier för ditt arbete? 

11. Vad är viktigast för en Biskop att påverka? Andligt arbete? Själavård? Visioner, mål 

och strategi? Planering? Budget? Administration? Personal? Organisation? Löner? 

Förändringsarbete? Utveckling och framtiden? Rangordna om möjligt. 

12. Är du medveten om dina personliga förutsättningar för arbetet som ledare? 

13. Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera personer? 

14. Vem är din/Biskopens chef? 

15. Vad är svårt med att vara ledare i din organisation? Kan du beskriva en situation som 

varit särskilt svår?  

16. På vilket sätt tror du att ledarskapet inom Svenska kyrkan skiljer sig från att leda i en 

organisation med ekonomiska mål? 

 

G Biskopens ledarskap i relation till stiftkyrkorådet 

1. Är du ordförande i stiftkyrkorådet? Bör Biskopen vara det? 

2. Har du ett inflytande i stiftkyrkorådet? Hur utöver du det? 

3. Använder du ditt medlemskap i stiftkyrkorådet till att aktivt påverka stiftkyrkorådet i 

den riktning du anser riktig? 

4. Deltar du aktivt i frågor som gäller ekonomi, organisation, byggnadsförvaltning m.m.? 

5. Är samarbetet mellan Biskop och stiftkyrkoråd förtroendefullt? 

6. Är stiftkyrkorådets medlemmar enligt din uppfattning intresserade av kyrkans 

evangeliskt-andliga verksamhet? 

7. Innebär politisering av stiftkyrkorådet några svårigheter för Biskopen? 

8. Hur hanterar du den dubbla ansvarslinjen? 

9. Tycker du att de på nationellnivå är ledare eller chefer? 

 

I Företagskultur 

1. Beskriv med enstaka ord, den företagskultur som råder i er organisation? Vilka 

gemensamma värden finns det inom kyrkan? 

2. Vilken betydelse har företagskulturen för verksamheten, personalen och resultatet? 

3. Kan en chef påverka företagskulturen eller är chefen en produkt av företagskulturen? 

4. Försöker du skapa en gemensam värdebas i arbetslaget? 

5. Det kristna budskapet och den för de själavårdande gemensamma värdegrunden och 

lojalitet mot organisationen, kan det vara en källa till konflikt? 
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6. Kyrkan har ett särskilt språk, ritualer och symboler. Hur viktigt är språk, ritualer och 

symboler för ditt ledarskap? För kyrkan? 

7. Hur ser du på ”kafferumspratet”? Är ”kafferumspratet” ett instrument i ditt ledarskap? 

 

J Organisation 

1. Har du beslutat om den organisation ni har idag? Är den funktionell? 

2. Hur genomförs styrning av verksamheten i er organisation? 

3. Hur görs kontroll och uppföljning? 

4. Har du de resurser (exempelvis pengar, tid) som krävs för att vara den ledare du vill 

vara? 

5. Är det viktigt att kyrkan uppfattas som legitimt och trovärdig av omgivning? Om ja 

varför?  

6. Vilka aktiviteter bedriver kyrkan för att öka trovärdigheten och legitimiteten? 

7. Vilka intressenter har mest inflytande på hur Er verksamhet bedrivs? 

8. Hur hanterar Svenska kyrkan modernitetskraven från omgivningen? 

 

K Personal 

1. Skall biskopen ha ett personalansvar gentemot stiftets andliga personal? 

2. Utvärderar ni er personal? Vem leder denna process? 

3. Vem beslutar om lönestruktur och lön? 

4. Deltar du i rekryteringsprocessen? 

5. Hur påverkar du som chef personalens motivation och lojalitet? 

6. Är det tillåtet att göra fel? 

 

L Övrigt 

1. Finns det några sanktionsmöjligheter inom organisationen? Om ja, vilka? 

2. Är det viktigt att kyrkan uppfattas som legitimt och trovärdig av omgivning? Om ja 

varför?  

3. Anser du att det sker en internsekularisering inom Svenska kyrkan mer än andra 

trossamfund? 

4. Vilka intressenter har mest inflytande på hur Er verksamhet bedrivs? 

5. Finns det rekryteringsproblem inom kyrkan? Är det svårt att hitta kompetent personal? 

(Det har de tidigare respondenterna påpekat så det är nog bra om vi frågar alla) 

6. Vad kan förbättras enligt dig? 

7. Finns det nått som du vill förändra i din arbetssituation? (miljö, personal, löner, 

arbetstider)?  


