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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka och beskriva hur föreståndare i 

mellanstora församlingar inom Evangeliska Frikyrkan upplever rollfördelningen mellan sig 

själva och församlingens styrelse. Styrelsens arbetsgivaransvar samt rollfördelningens 

konsekvenser för föreståndarens arbetsmiljö ingår också i studiens syfte. Studien utgår från ett 

induktivt angreppssätt med halvstrukturerade intervjuer som genomförts på telefon med sex 

föreståndare i Sverige. Informanterna beskriver ledarskapet ur tre perspektiv: dels att styrelsen 

och föreståndaren leder församlingen tillsammans, dels att styrelsen är överordnad 

föreståndaren, men också att föreståndaren har ett stort mandat. Arbetsgivarrollen innebär i de 

flesta fall en delegering av uppgiften till en personalansvarig, med varierande resultat. De 

arbetsgivarfrågor som behandlas är framförallt praktiska frågor såsom semester. I de fall då 

styrelsen fungerar som ett stöd för föreståndaren upplever informanten att ledarskapets 

rollfördelning fungerar bra samt att arbetsmiljön är god. Stress på grund av vida 

arbetsbeskrivningar är dock något som påverkar arbetsmiljön negativt. 
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Inledning 

Ledarskap är ett hett ämne i dagens samhälle. Antalet ledarskapsteorier är nästan oändliga och 

många böcker eller föreläsare vill gärna berätta hur man är en god ledare. Organisationer vill 

ha goda ledare, till stor del för att också öka dess ekonomiska vinst (Northouse, 2010). Men 

det finns de som arbetar som ledare i andra typer av organisationer, där vinst inte är det 

främsta syftet. Ledare i icke-vinstdrivande organisationer har till viss del en annan 

arbetssituation än de som arbetar i vinst-drivande organisationer. Ideella organisationer, där 

organisationens medlemmar frivilligt lägger ner tid och engagemang, ställer andra krav på 

ledare och anställda. Idrottsföreningar och välgörenhetsorganisationer är två exempel på icke-

vinstdrivande organisationer. 

I denna studie vill jag belysa ledarskapet i församlingar. Hansson (2006) menar att kyrkor är 

de äldsta icke-vinstdrivande organisationerna. Kyrkan, eller församlingen, är en organisation 

med en grupp människor som frivilligt deltar i en gemenskap med tron på Gud som centrum. 

Församlingen är också en pastors arbetsplats som har till uppgift att vara dess ledare. Maxwell 

skriver (2007, s.38):  

Ledarskap grundat på position fungerar inte i frivilliga 

organisationer. Eftersom en sådan ledare inte har makt – eller 

inflytande – är han ineffektiv. I andra organisationer har personer 

med en position otroligt mycket makt… Men i frivilliga 

organisationer, som kyrkor och församlingar, fungerar inte något 

annat än ledarskap i sin renaste form. Ledarna har bara sitt 

inflytande till hjälp. 

Att som pastor arbeta i en frivillig organisation där ledarpositionen som man har inte verkar 

vara till någon hjälp är en utmaning. Dessutom finns en stor grupp medlemmar som har 

åsikter om vad som görs, hur det görs och när. Styrelsen är vald av församlingens årsmöte och 

har också ett ledaransvar i församlingen. Församlingen är i grunden den grupp som har 

anställt pastorn, men den ideella styrelsen har ett av församlingen delegerat arbetsgivaransvar. 

Oftast finns också en ordförande i församlingen. Så hur förhåller sig dessa ledargrupper och 

individer till varandra? Vem eller vilka är de yttersta ledarna? 

Det finns enligt Hansson (2006) tecken på att kyrkan som arbetsplats är problematisk. Många 

av arbetsuppgifterna leder till stress som i sin tur leder till en dålig psykosocial arbetsmiljö 

(Hansson, 2006). Dessutom beror hela arbetet på Gud. Denna studie tar sin utgångspunkt ur 

pastorernas upplevelser av de studerade fenomenen, alltså arbetstagarnas perspektiv. 
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Den globala kyrkan innefattar olika trosföreställningar och uttryckssätt. Ett sådant exempel är 

hur olika samfund ser på ledarskap. För att inte behöva utveckla de olika teologiska 

utgångspunkterna i denna sociologiska studie, har jag därför valt att inrikta mig på ett 

samfund i Sverige, Evangeliska Frikyrkan (EFK).  

Arbetet som pastor innefattar alltså många olika aspekter och församlingen drivs till största 

del av ideella krafter, då även arbetsgivarna. Föreståndare kallas en pastor som också har det 

övergripande ansvaret och då även ett arbetsledaransvar för eventuella övriga medarbetare. 

Denna studie studerar hur rollfördelningen av ledarskapet mellan en föreståndare och den 

ideella styrelsen ser ut. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur föreståndare i mellanstora EFK-

församlingar upplever rollfördelningen av ledarskapet mellan sig själv och församlingens 

styrelse, hur styrelsen uppfyller deras roll som arbetsgivare samt rollfördelningens 

konsekvenser för föreståndarens arbetsmiljö. 

 Hur upplevs rollfördelningen av ledarskapet mellan föreståndare och styrelse av 

föreståndaren? 

 Hur upplever föreståndaren att styrelsen uppfyller sitt arbetsgivaransvar? 

 Hur upplever föreståndaren att ledarskapets rollfördelning påverkar dess arbetsmiljö?  

Bakgrund 

Evangeliska Frikyrkan som organisation 

Evangeliska Frikyrkan är juridiskt sett ett trossamfund, vilket enligt lag är ”en gemenskap för 

religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst” (Sveriges Riksdag, 10-04-

2013). I EFKs stadgar är ändamålet ”att bedriva och koordinera missionsverksamhet inom och 

utom Sverige samt erbjuda resurser som svarar mot behov hos samarbetande församlingar” 

(EFK, 2012, s.1). Vid 2012 års slut var antalet samarbetande kristna församlingar 296 stycken 

och medlemsantalet var 32 258 personer (EFK, 10-04-2013). 

År 1997 slogs de tre samfunden Örebromissionen, Fribaptisterna och Helgelseförbundet ihop 

och bildade Nybygget Kristen Samverkan (EFK, 11-03-2013d). År 2002 bytte dock 

samfundet namn till Evangeliska Frikyrkan (EFK, 11-03-2013d). Sedan 1997 har EFK haft 
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orden evangelikal, missionsinriktad, baptistisk och karismatisk som dess teologiska profil 

(EFK, 11-03-2013a).  

Den verksamhetsskiss som visas i figur 1 tydliggör samfundets organisationsstruktur samt 

dess olika verksamhetsdelar. 

Figur 1. EFKs verksamhetsskiss. (EFK, 10-04-2013) 

Figur 1 visar, vilket också bekräftas av olika dokument (EFK, 2003 samt EFK, 2007), att det 

är församlingarna som är grunden. Församlingarna är självständiga men har också slutit sig 

samman som ett uttryck för beroende och överlåtelse till varandra (EFK, 2003). Högst 

beslutande organ är kongressen, dit varje församling får skicka ett antal ombud, beroende på 

församlingsstorlek, som får representera dem (EFK, 10-04-2013). Kongressen hålls vartannat 

år och är den mötesplats där de stora besluten tas. Styrelsen och missionsdirektor väljs också 

vid detta tillfälle (EFK, 10-04-2013). Missionsdirektorn är den person som leder hela EFK, 

och är alltså EFKs högste chef som väljs på en mandatperiod av fyra år (EFK, 10-04-2013). 

Evangeliska Frikyrkans vision är ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela 

människan över hela världen” (EFK, 10-04-2013). EFK bedriver verksamhet både i Sverige 

och i världen på församlingarnas uppdrag. Internationellt arbetar EFK i ett 40-tal länder. 

Knutpunkten för EFK är det kontor som finns i Örebro. (EFK, 10-04-2013) 

De 296 församlingarna kan delas in i tre storleksgrupper. I tabell 1 redovisas spridningen 

inom organisationen. Den minsta församlingen hade 1 medlem och den största församlingen 

1 142 medlemmar den 31 december 2012 (EFK, 2013). 
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Tabell 1. Antal församlingar i de respektive storleksgrupperna år 2012. (EFK, 2013) 

Storleksgrupp samt antal medlemmar Antal församlingar 

Liten församling (< 100 medlemmar) 201 församlingar 

Mellan församling (100-300 medlemmar) 70 församlingar 

Stor församling (> 300 medlemmar) 25 församlingar 

 

Denna storleksuppdelning har gjorts utifrån personlig kommunikation med Øyvind Tholvsen, 

en av cheferna på EFK (Personlig kommunikation, 2 april 2013).  

Församlingens organisation och ledarskap 

De 296 samverkande församlingarna är grunden för EFK. Enligt EFKs hemsida kan en 

församling inom frikyrkan ta sig många olika uttryck men har sin utgångspunkt i att ”man är 

en grupp människor som tror på Jesus och tillsammans vill lära känna Gud djupare” (EFK, 

11-03-2013b). Juridiskt sett kan en församling ta tre olika former: stiftelsemodellen, 

föreningsmodellen eller kyrkomodellen (EFK, 2003). Enligt Øyvind Tholvsen är det endast 

ett fåtal (totalt 5-7 församlingar) som inte har organisationsmodellen förening, och EFK 

rekommenderar inte längre stiftelsemodellen (Personlig kommunikation, 2013-04-04). Detta 

innebär att det är föreningsmodellen som är vanligast, och som jag därmed kommer utgå ifrån 

i denna studie. Denna organisationsmodells ekonomiska förvaltning sköts som en ideell 

förening, vilket innebär att den främst finansieras genom frivilliga gåvor (EFK, 2003). Detta 

innebär också att de eventuella avlönade pastorer/föreståndare eller andra medarbetare som en 

församling har, också finansieras på samma sätt.  

Föreningsmodellen visualiseras genom figur 2. Församlingen är juridiskt sett en ideell 

förening men är anpassad till församlingens identitet och teologi. Vissa organ och tjänster 

som finns i modellen nedan är därför inte vanliga i andra ideella föreningar. (EFK, 2003) 
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Figur 2. Föreningsmodellens organisationsstruktur. (EFK, 2003)  

På ett liknande sätt som för organisationen EFK, så är det församlingens årsmöte eller 

församlingsmöte som är det högsta beslutande organet i respektive församling. Vid dessa 

träffar är varje församlingsmedlem välkommen att delta, och varje medlem har en röst. Detta 

är enligt EFK ett uttryck för demokratiska former, genom möjlighet till inflytande och 

medansvar. Denna demokrati är en viktig del av församlingen. Vid årsmöte/församlingsmöte 

tas viktiga beslut såsom inriktning och fastställande av budget. Församlingsledningen utses av 

årsmötet och då en pastor ska anställas så sker detta av församlingsmötet. (EFK, 2003) 

Församlingsledningen (FL) är den grupp människor som enligt modellen ligger under 

årsmöte/församlingsmöte. FL förbereder de långsiktiga planerna och budget som presenteras 

på årsmöte/församlingsmöte. I vissa församlingar är FL (tidigare även kallat äldste) detsamma 

som styrelsen, medan det i andra är en del av FL som utgör styrelsen. Oavsett så har styrelsen 

ansvar för den ekonomiska förvaltningen, har arbetsgivaransvar för församlingens anställda 

samt i uppgift att förbereda ärenden till församlingsmöten. Att planera och leda arbetet i 

församlingen ingår också. Styrelsen väljer inom sig en sekreterare, kassör samt eventuella 

övriga funktionärer. Eventuella assisterande råd eller grupper (se figur 2) i anslutning till 

församlingsledningen har till uppgift att avlasta FL eller förbereda olika frågor. (EFK, 2003) 
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EFK menar att föreningsmodellen enligt svensk frikyrklig tradition ofta kompletteras med en 

föreståndare, som tillsammans med församlingsledarna har ett särskilt andligt ansvar. Denna 

föreståndare är ofta en anställd pastor, som då även har ansvar för de eventuella övriga 

medarbetarna och den regelbundna verksamheten i stort. Under föreståndaren finns alltså 

nästa organ, vilket är de övriga medarbetarna (alternativ ledningsgrupp ifall många 

medarbetare finns). Det sista organet i organisationsmodellen i figur 2 är olika team och 

arbetsgrupper. Dessa har ett delegerat ansvar för olika områden. (EFK, 2003) 

EFK formulerar tankarna om ledarskap i församlingen på detta sätt (EFK, 2003, s.20): 

Jesus Kristus är församlingens ende Herre. Varje form av mänsklig 

ledning och beslutsfattande skall ytterst vara ett uttryck för Kristi 

herravälde och bedömas utifrån detta. Därför är tjänandet och 

kärleken de grundläggande principerna för allt ledarskap i 

församlingen. Det är i kärleken, tjänandet, det personliga föredömet 

och trohet mot Guds ord som varje ledarskap i församlingen hämtar 

sin auktoritet. 

De delar av ledarskapet som EFK beskriver är sammanfattningsvis församlingsmötet, 

föreståndare/församlingsledargrupp, styrelse, arbetsgrupper/råd samt ledare för de små 

grupperna (exempelvis bönegrupper). Ledarskapet innefattar alltså flera personer och organ. 

”Föreningsmodellen ger ett differentierat ledarskap som både bygger på korporativa storheter 

och personligt engagemang” (EFK, 2003, s.27). EFK menar att föreningsmodellen bidrar till 

att hantera makt och resurser på ett sätt som sätter gemenskapen och församlingens mål i 

centrum, inte individen, samtidigt som varje person i församlingen myndiggörs. Utöver detta 

bygger modellen på frivilligt medlemskap och ”allas fulla delaktighet i beslut och ansvar” 

(EFK, 2003, s.27). Historiskt sett menar EFK att denna föreningsmodell medförde ett brutet 

prästvälde och myndighetskaraktär på församlingarna, och möjliggjorde istället mer då 

kollektivet stod i centrum i stället för enskilda individer. (EFK, 2003) 

Församlingen som arbetsplats 

Enligt EFKs dokument ”Tro och självförståelse” finns det särskilda kriterier för att en pastor 

ska erkännas i den större samfundsgemenskapen. Kriterierna ”gäller bland annat personlig 

kallelse bekräftad i gemenskapen, förtroende, utbildning/erfarenhet och avskiljning som är 

gemenskapens fullmakt till pastoral tjänst. Det är också naturligt för en EFK-pastor att ha 

relationer till församlingsprogram och medarbetarförbund. Samsyn med EFK som 

trosgemenskap förutsätts i grundläggande trosfrågor.” (EFK, 2007, s.10). Att arbeta som 
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pastor handlar alltså inte bara om att tjäna pengar eller att utvecklas själv. Förtroende, 

relationer och en samsyn i trosfrågor ingår i kriterierna för att kunna arbeta som pastor.  

Som tidigare nämnt så är styrelsen arbetsgivare för de anställda som en församling har. 

Styrelsen är också den grupp som lägger fram namnförslag på församlingsmöte vid val av ny 

pastor/medarbetare (EFK, 2003). Men ytterst är det församlingen som tar beslutet om att 

anställa en person (EFK, 2003). Detta innebär exempelvis att hela församlingen är involverad 

i en rekrytering, och till viss del även involverad i formandet av medarbetarnas 

arbetsuppgifter, men styrelsen är det organ som är arbetsgivare. På samma gång är 

styrelseledamöterna medlemmar i församlingen. Styrelsen är alltså ideell.  

Begreppsdefinitioner 

Rollfördelning – i denna studie är det rollfördelningen av ledarskapet i församlingarna som 

studeras. Detta är utifrån den beskrivning av ledarskapet som anges i bakgrunden ovan, alltså 

att det är många personer inblandade. Rollfördelningen av ledarskapet innebär således hur 

ledarskapet är fördelat mellan dessa individer/grupper samt hur detta har tydliggjorts. 

Styrelsens arbetsgivaransvar – enligt Källström & Malmberg (2009) är arbetsgivaren en 

fysisk eller juridisk person som har ansvaret att fullfölja de ekonomiska och andra 

avtalsförpliktelser som finns gentemot arbetstagaren. Dock är arbetsgivarbegreppet 

sammansatt och de olika funktionerna kan delas upp mellan personer (Källström & 

Malmberg, 2009). Arbetsgivaren har ett juridiskt ansvar i olika situationer, där ett av dem är 

huvudansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 21-05-2013). 

Arbetsgivaransvaret har i denna studie ett brett innehåll, där allt rörande det ansvar som 

styrelsen har som arbetsgivare ingår. 

Arbetsmiljö – arbetsmiljölagen innefattar arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet (Arbetsmiljöverket, 22-05-2013). Arbetsmiljöverket (22-05-2013) skriver 

att ”arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet” och listar fem faktorer: 

tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala och arbetets innehåll.  

Föreståndare respektive pastor – en föreståndare är pastor fast har ett större huvudansvar för 

församlingen och är även arbetsledare i de fall fler pastorer arbetar i samma församling. I stor 

utsträckning är de två arbetsrollerna lika och begreppet används oftast som synonymer i denna 

studie, men en viss skillnad finns ändå som beskrivits. 
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Forskningsluckan inom frikyrkligt ledarskap i Sverige är stor, särskilt ur ett sociologiskt 

perspektiv och därför är min studie ett relevant bidrag. Tidigare forskning finns dock inom 

liknande områden, exempelvis från kyrkan i USA och ideella föreningar i övrigt. Harris 

menar dock att forskning gällande församlingars organisation har varit liten (Harris, 1998). 

Gällande kyrkan i Sverige finns mest forskning inom Svenska Kyrkan, men även här är enligt 

Hansson forskningen kring kyrkan som arbetsgivare liten (Hansson, 2006). Nedan presenteras 

relevant forskning för denna studie. Två ämnesområden är i fokus: ”Församlingens 

organisation och ledarskap” samt ”Arbetsgivaransvar och arbetsmiljö”. 

Församlingens organisation och ledarskap  

Harris (1998), som studerat religiösa organisationer i England, beskriver församlingen som en 

”voluntary association” (ideell förening) vilket innebär att organisationen grundar sig på 

frivillighet. ”Members come and go as they wish, they value social interaction, and whatever 

work is done is mostly done without pay.” skriver Harris (1998, s.609). Harris beskriver tre 

kännetecken av ”voluntary associations” som hon kallar ”the association model” 

(föreningsmodellen). För det första kommer medlemmarna att lämna föreningen om de inte 

upplever att de får de förmåner som de förväntar sig av sitt deltagande.  Ett andra kännetecken 

är det faktum att medlemmarna förväntar sig sociala och personliga förmåner genom sitt 

medlemskap. Det tredje kännetecknet som Harris beskriver är den rolltvetydighet hos de 

eventuella anställda som kan uppstå. Hon ställer en fråga om de anställdas roll handlar om att 

stötta de frivilliga medlemmarna eller om de anställda ska utföra det operativa arbetet. Harris 

menar att detta också kan skapa en känsla hos medlemmarna att organisationen är på väg att 

förändras och bli mer byråkratisk, om arbetet utförs av anställda. Föreningsmodellen menar 

hon till viss del förklarar eventuella spänningar mellan individer i församlingen ifall de har 

olika förståelser kring vilken typ av organisation deras församling är. Om dessa inte går att 

förena kan det leda till rollkonflikter. (Harris, 1998) 

Genom sin forskning vidgar Harris (1998) denna modell genom att beskriva två saker som 

skiljer församlingen från sekulära ideella föreningar och som kan ge redskap till att förstå 

organisatoriska frågor i församlingar. En av dessa saker är relevant för min studie och gäller 

pastorernas roll (enligt Harris ”minister”, vilket i min studie likställs med pastorerna). Då 

organisationen grundar sig på frivillighet och ideella medlemmar så blir pastorernas roll 
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annorlunda jämfört med det ”vanliga” i organisationen, att vara ideell. Att vara anställd i 

församling innebär därför en viss rolltvetydighet och en möjlig källa till konflikt och 

förvirring. Pastorer har enligt Harris (1998) en annan auktoritet jämfört med ledare i sekulära 

organisationer. Asplund (1972) beskriver Webers definition av auktoritet som sannolikheten 

att en given instruktion åtlyds av specifika personer. Jacobsen & Thorsvik (2008) förklarar 

Webers auktoritetsbegrepp som legitimering av makt. Moe (1995) menar att auktoritet inte 

framförallt handlar om styrning mot ens egen vilja, utan att man accepterar makten och låter 

sig styras. Varje auktoritetssystem söker ”uppväcka och stimulera tron på systemets 

legitimitet” (Asplund, 1972, s.52). Vilken typ av legitimitet varierar och Weber menar att det 

finns tre typer av legitim auktoritet: traditionell, karismatisk samt legal (Asplund, 1972). Den 

andliga dimensionen i församlingsledarskapet beskriver Harris (1998) med hjälp av Webers 

termer ”karismatisk” eller ”traditionell” auktoritet. Traditionell auktoritet är en legitimering 

där maktbruk accepteras på grund av de styrsystem som finns sedan lång tid tillbaka 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Börjesson & Rehn (2009) menar att den traditionella 

auktoriteten har en historisk-kulturell definierad struktur som stöds av myter eller kulturella 

symboler där auktoriteten anses vara en naturlig del av samhällsystemet. Börjesson & Rehn 

tar religiösa samfund som exempel, ”där auktoriteten inte kan ifrågasättas utan att systemet 

själv ifrågasätts” (2009, s.60). Vidare menar de att traditionell auktoritet aktivt motarbetar 

förändring (Börjesson & Rehn). Karismatisk auktoritet legitimerar på grund av personliga 

egenskaper hos en ledare som innebär en fascination och vilja att följa den personen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Börjesson & Rehn (2009) beskriver att detta förklara informell 

makt, och menar att en person har vissa egenskaper eller en personlig attraktion som leder till 

att en individ automatiskt får auktoritet.  

Harris (1998) menar att den ”andliga” auktoriteten som pastorerna har innebär att leda och 

kontrollera de övriga medlemmarna samt att inneha ett tolkningsföreträde gällande 

värderingar och syften med församlingen. Det är alltså detta som Harris (1998) förklarar 

genom karismatisk eller traditionell auktoritet, eller en kombination av dessa. Samtidigt 

menar Harris att pastorerna har en legal auktoritet, genom deras anknytningar till samfundet 

samt dess organisationer och individer. Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver att legal 

auktoritet grundar sig i de lagar och regler som finns och är inte beroende av en viss person. 

Börjesson & Rehn (2009) förklarar att Weber såg detta system (även kallat legal/rationell 

auktoritet) som det mest utvecklade auktoritetssystemet och något positivt, då makten ligger i 

byråkratiska strukturer istället för hos enskilda individer.  
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Harris (1998) menar alltså att församlingarna har två auktoritetssystem: det första bestående 

av den karismatiska eller traditionella (eller en kombination av dem) auktoriteten och den 

andra bestående av ett rationellt/legalt auktoritetssystem som är vanligare i sekulära 

organisationer. Därav menar Harris att ”Since the two systems run in parallel, ongoing 

disputes between clergy (exempelvis pastor) and laity (lekmän) about who has authority over 

whom are endemic. And the problems are not open to resolution.” (1998, s.613). Jacobsen & 

Thorsvik (2008) beskriver en fjärde form av legitimerande auktoritet som Harris inte tar upp. 

Detta kallas professionell auktoritet och innebär att maktbruket accepteras på grund av att en 

person har formell kunskap inom området som är aktuellt, exempelvis en läkares auktoritet 

gentemot en patient (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Wood & Fields (2007) har i sin studie om delat ledarskap (“shared leadership”) studerat 200 

personer som ingår i ledningspositioner inom vissa kyrkor i USA. Delat ledarskap menar 

Wood & Fields innebär att ledarskapet är delat och att alla gruppens medlemmar ansvarar för 

att ledarskapet ska fungera. Detta är i motsats till en hierarkisk ledarskapssyn där allt går från 

den formella ledaren till de övriga i gruppen. Figur 3 och 4 tydliggör detta. 

Figur 3. Hierarkiskt teamledarskap (Wood & Fields, 2007, s.253) 

Figur 4. Delat teamledarskap (Wood & Fields, 2007, s.253) 

Figur 3 och 4 visar hur det delade ledarskapet ser ut i jämförelse med ett hierarkiskt ledarskap. 

Det delade ledarskapet ser varje gruppmedlem som kärnan i den gemensamma processen där 

ledarskapet delas i gruppen (Wood & Fields, 2007). Det innebär att gruppmedlemmarna 
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påverkar varandra för att arbeta åt det håll som behövs för att uppfylla deras mål (Wood & 

Fields, 2007). Wood & Fields (2007) tar också upp några eventuella negativa konsekvenser, 

såsom att ett sådant sätt att arbeta kan vidga arbetsuppgifterna eller skapa en osäkerhet kring 

vilken grad hela gruppen faktiskt ska dela på ledarskapet. Detta kan leda till arbetsrelaterad 

stress, rollkonflikt eller rolltvetydighet (Wood & Fields, 2007). 

Wood & Fields (2007) kvantitativa studie studerar förhållandet mellan graden av delat 

ledarskap samt gruppmedlemmarnas upplevelse av rollkonflikt (role conflict), rolltvetydighet 

(role ambiguity), arbetsrelaterad stress (job stress) samt arbetstillfredsställelse (job 

satisfaction). I motsats till förväntningarna visar deras resultat att en högre grad av delat 

ledarskap leder till lägre grad av rollkonflikt, rolltvetydighet och arbetsrelaterad stress 

samtidigt som graden av arbetstillfredsställelse ökar. De menar att detta resultat visar att 

fördelarna med ett delat ledarskap kan utvinnas utan negativa konsekvenser för de tre 

faktorerna som undersökts, samt att arbetstillfredsställelsen ökar (Wood & Fields, 2007). 

Arbetsgivaransvar och arbetsmiljö 

I Sverige har en studie gjorts av Hansson (2006) där hon studerat det psykosociala 

arbetsklimatet i Svenska Kyrkan. Fyra teman presenteras i resultaten, där det första innebär en 

oklar organisationsstruktur. Det råder en förvirring angående vem som är ansvarig för vad, 

vilket leder till rollkonflikt men också till stress. Det andra temat är att man uppfattar sig som 

annorlunda, att arbetsplatsen inte är som alla andra. Till exempel upplevs att de svenska 

lagarna inte är anpassade efter kyrkan som organisation och arbetsgivare. Att arbetet ofta är 

stressigt är det tredje temat, där gränsen mellan arbete och privatliv är svår att dra. Arbetet är 

krävande i och med att det till stor del består av arbete med människor. Det fjärde temat 

handlar om ett destruktivt sätt att kommunicera, där det verkar finnas en okunskap i hur 

konflikter hanteras. (Hansson, 2006)  

Karasek & Theorell (1990) har genom sina studier i USA och Sverige utvecklat en modell 

gällande psykosocial arbetsmiljö som ser till tre faktorer i arbetet: krav, kontroll (eller 

beslutsutrymme) och stöd. Den kallas krav-kontroll-stöd modellen. En god psykosocial 

arbetsmiljö upplevs då en balans mellan dessa tre faktorer finns. Enligt modellen är den 

idealiska situationen låga krav, hög kontroll samt starkt stöd, medan höga krav, låg kontroll 

och svagt stöd är det sämsta för individens psykosociala arbetsmiljö. Stöd, eller egentligen 

socialt stöd, i arbetet ”refers to overall levels of helpful social interaction available on the job 

from both co-workers and supervisors” (Karasek & Theorell, 1990, s.69). Karasek & Theorell 
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(1990) beskriver att socialt stöd kan skydda mot stress orsakad av arbetet. Dessutom är sociala 

kontakter och sociala strukturer överlag något som påverkar hälsan positivt och förbättrar 

möjligheten att lära sig nya saker. Karasek & Theorell menar också att det leder till “a 

positive sense of identity, based on socially confirmed value of the individual’s contribution 

to the collective goals and wellbeing” (1990, s.70). Socioemotionellt stöd är en typ av socialt 

stöd som minskar psykisk ansträngdhet. Det handlar om social och emotionell integration 

samt tillit mellan medarbetare och chefer. Socialt stöd kan också ta sin form utifrån mer 

tekniskt eller administrativt stöd, såsom mer resurser eller hjälp med uppgifter, av både 

medarbetare och chefer. Att vara beroende av andra personer i ett arbeta kan dock vara en 

orsak till stress, så all social samverkan är inte nödvändigtvis ett stöd. (Karasek & Theorell, 

1990) 

Cornforth (2001) studerar välgörenhetsorganisationers styrelser i Storbritannien, då särskilt en 

styrelses ”input” (insats) jämfört med styrelsens ”output”, alltså styrelsens effektivitet och 

prestation. Två faktorer anser han vara ”inputs”: den rätta färdigheten och erfarenheten inom 

en styrelse samt att styrelsemedlemmarna har tid att göra ett bra arbete. En styrelses ”output” 

menar Cornforth är hur väl styrelsen uppfyller de olika funktioner och roller som en styrelse 

har. Forskningsresultatet visar att 45 procent av en styrelses effektivitet kan förklaras med 

hjälp av fyra faktorer. Den första faktorn är att de har en tydlig förståelse av deras ansvar och 

roll. Den andra faktorn är att det finns en bra blandning av färdighet och erfarenhet inom 

styrelsen samt tid att göra ett bra arbete. Att styrelsen delar en gemensam vision är den tredje 

faktorn, och den fjärde faktorn är att styrelsen regelbundet utvärderar deras sätt att arbeta. 

Cornforth poängterar vikten av en god rekryteringsprocess då styrelseledamöter ska väljas in. 

Han menar att detta måste göras inte bara på grund av en persons entusiasm, utan för att de 

har rätt färdighet och erfarenhet samt tid att utföra uppdraget. (Cornforth, 2001) 



17 

Metod 

Vetenskapsteoretisk orientering 

Då syftet innebär att undersöka och beskriva föreståndares upplevelser är en kvalitativ metod 

mest passande (Fejes & Thornberg, 2009). Detta för att det ger djupare information samt 

möjlighet att ställa följdfrågor. Denna studie är en induktiv studie, då den inte utgår ifrån 

någon teori i studiens planerings- och designfas utan tar sin utgångspunkt i empirin för att i 

bästa fall skapa någon typ av teori (Fejes & Thornberg, 2009). Att intervjustudien är induktiv 

innebär att en ostrukturerad eller halvstrukturerad intervju är mest lämplig, på grund av att 

frågorna då är öppna och inte förutsätter saker utan lyssnar istället in informanternas svar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har använt mig utav halvstrukturerade intervjuer då 

studieområdet är relativt specifikt. 

En analysmetod som jag ser som väl lämpad i denna studie är fenomenologi och jag har 

därmed tagit inspiration från denna analysmetod. Fejes & Thornberg menar att fenomenologi 

både är en teori och en metod. Teorin menar att medvetandet är intentionalt vilket innebär att 

det är ”riktat och meningsskapande” (Fejes & Thornberg, 2009, s.107). Det är ”riktat” genom 

att det alltid finns något som medvetandet betraktar. Vidare innebär teorin att ett samspel 

mellan det som betraktas och medvetandet sker. Därigenom skapas en bild av verkligheten 

som individen upplever den, alltså är medvetandet ”meningsskapande”. Fenomenologi som 

teori är skapad av Edmund Husserl. Vissa påstår att fenomenologi enbart är en filosofisk teori, 

vilket till viss del stämmer då Husserl inte har utvecklat en konkret metod, däremot finns 

generella metodiska anvisningar. (Fejes & Thornberg, 2009)  

Som metod är fenomenologi enligt Fejes & Thornberg ”en strategi för kvalitativ forskning” 

(2009, s.110). Fejes & Thornberg beskriver två kriterier för att kunskapsintresset ska kunna 

studeras med fenomenologi som forskningsmetod. För det första måste kunskapsintresset 

gälla ett fenomen och för det andra ska fokus vara fenomenets essens (definition i nästa 

stycke). Förståelseinriktning är ett viktigt kännetecken som innebär att det är informanternas 

upplevelse av ett fenomen som är i fokus, inte fenomenet i sig. Min studie handlar om 

föreståndarnas egna upplevelser av tre fenomen, där respektive fenomen är grundat på 

studiens tre frågeställningar. Det första fenomenet är alltså rollfördelningen mellan dem själva 

och styrelsen, det andra är deras upplevelse av hur styrelsen uppfyller rollen som arbetsgivare 
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och det tredje fenomenet är upplevelsen av rollfördelningens konsekvenser för deras 

arbetsmiljö. I och med att det är upplevelsen som är i fokus, är det föreståndarnas upplevelse 

av rollfördelningen som är intressant, inte rollfördelningen i sig. Ett annat viktigt kännetecken 

är att fenomenologi enligt Fejes & Thornberg (2009) utgår ifrån ett induktivt förhållningssätt.  

Enligt Fejes & Thornberg (2009) fokuserar fenomenologi på essensen av ett fenomen. 

Essensen är det som inte förändras utan är fenomenets kärna. I min studie är fenomenets 

essens det som är de gemensamma nämnarna i intervjumaterialet. Motsatsen till essens är 

existens. Ett fenomens existens är det som varierar, som förändras. Genom eidetisk reduktion 

sker en avgränsning av fenomenets essens från dess existens. Då krävs att forskaren låter 

upplevelserna vara i fokus utan att blanda in tidigare kunskap eller förförståelse. (Fejes & 

Thornberg, 2009) 

Fenomenologi passar bra vid halvstrukturerade intervjuer (Fejes & Thornberg, 2009), vilket är 

den metod jag valt. Jag anser också att det är fenomenens essens, inte existens, som ytterst sett 

är det intressanta i min studie. Jag har även beskrivit delar av existensen, alltså det som skiljer 

informanterna åt, men det oföränderliga, essensen, är mest givande i en sådan här liten studie 

med en så pass stor kunskapslucka.  

Avgränsningar och urval 

Avgränsningen till det kristna samfundet Evangeliska Frikyrkan motiveras främst av skälet att 

minska de teologiska diskussionerna i denna uppsats som utgår ifrån ett sociologiskt 

perspektiv. Vilken bibelsyn olika samfund har varierar, och därmed också hur man förhåller 

sig till exempelvis ledarskap. Inom vissa samfund har föreståndaren ett väldigt tydligt mandat 

medan föreståndaren i andra församlingar har ett betydligt svagare mandat. Allen (1995) 

menar att organisationsstrukturerna mellan församlingar varierar stort, och hans resultat visar 

att församlingar med liknande teologi också har liknande organisationsstrukturer. När teologin 

och organisationsstrukturen inte passar, så misslyckas också församlingen menar Allen 

(1995). Denna fråga är intressant i sig, men om denna studie skulle jämföra olika samfunds 

ledarskap krävs en teologisk fördjupning kring dessa frågor. I och med att detta är en 

sociologisk studie väljer jag att reducera den teologiska diskussionen genom att avgränsa mig 

till ett samfund. Att jag väljer just EFK är på grund av att det är det samfund som jag själv är 

delaktig i. Jag är också ledamot i styrelsen. Jag upplever det mest naturligt att studera det 
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sammanhang som jag finns i, då jag har ett starkt intresse av att få en djupare förståelse och 

att bidra med det jag kan (detta diskuteras mer i avsnittet ”Forskarens roll”). 

För att ytterligare avgränsa studien, har jag även efter samtal med Øyvind Tholvsen på EFK 

(Personlig kommunikation, 27 februari 2013) valt att studera pastorer som arbetar i EFK 

församlingar med ett medlemsantal mellan 170-300 personer. Då antalet anställda i en 

församling varierar till stor del beroende på storlek, ansåg jag det nödvändigt att göra den 

typen av avgränsning. Min bedömning var att det var bäst att informanterna befann sig i 

församlingar med ungefär samma antal medlemmar, då detta påverkar föreståndarens roll 

tydligt. Att studera de mindre församlingarna (< 100 medlemmar) var inte aktuellt då många 

av dem inte ens har någon anställd. De stora församlingarna (> 300 medlemmar) har ofta rätt 

många anställda och då ingår de anställda i ett större pastorsteam. Tholvsen menar att i 

genomsnitt har de församlingar med ca 100 medlemmar en anställd och de med 170-300 

medlemmar 2-4 anställda (Personlig kommunikation, 2 april 2013). Jag var helt enkelt mer 

intresserad av att studera församlingar som har fler än en person anställd, men som ändå inte 

räknas som stora församlingar. Av den anledningen valde jag att fokusera på församlingar 

med 170-300 medlemmar, och kallar gruppen för mellanstora församlingar. Antalet 

församlingar som befinner sig inom detta medlemsantal är 31 stycken (EFK, 2013). 

Med tanke på studiens omfattning, har jag inte ansett det rimligt att resa runt i landet för att 

träffa föreståndarna. Detta skulle vara både ekonomiskt och tidsmässigt krävande. Därför har 

jag valt att göra intervjuerna via telefon då jag anser att en geografisk spridning är värt mer än 

att möta informanterna. Min bedömning är att intervjuernas kvalitet inte förlorar i värde för att 

de genomförs på telefon. Den geografiska spridningen innebar en bättre möjlighet till 

generalisering, något som inte vore möjligt i samma utsträckning ifall studien endast 

genomförts inom ett visst geografiskt område (Fejes & Thornberg, 2009). Dessutom finns inte 

tillräckligt många församlingar i den aktuella storleken i närområdet. 

Utifrån dokumentet Församlingsstatistik 2012 (EFK, 2012) gjordes ett obundet slumpmässigt 

urval (Fejes & Thornberg, 2009) utifrån en geografisk uppdelning. Detta gjorde jag genom att 

dela upp församlingarna i tre geografiska områden för att få en bra geografisk spridning. 

Områdena blev norra (Gävle och norrut), mellan (söder om Gävle och norr om Göteborg) och 

södra Sverige (Göteborg och söderut). Då dessa tre grupper inte blev lika stora räknade jag ut 

att antalet informanter i varje grupp stämde procentuellt sett med hur många församlingar av 
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de 31 som tillhörde respektive geografisk grupp. Resultatet blev en församling i norra 

Sverige, fyra i mellan-Sverige samt två i södra Sverige. 

Med tanke på studiens omfattning i tid så var min plan från början att genomföra 6-7 en 

timmes intervjuer. Jag valde därför att höra av mig till de sju informanterna som jag 

slumpmässigt valt ut utifrån den geografiska uppdelningen. Jag sökte reda på respektive 

församlings föreståndare och kontaktinformation via internet så att informanterna skulle vara 

anonyma. Den första kontakten togs via mail (se bilaga 1), då jag beskrev mitt studieområde 

samt ställde frågan om medverkan i en telefonintervju. Grundläggande etiska riktlinjer 

beskrevs också i mailet. Ett par dagar senare ringde jag upp respektive informant för att 

efterfråga deras medverkan samt boka in en tid för telefonintervju. Alla de sex informanterna 

jag fick kontakt med ville delta i studien. 

En av dessa sju informanter svarade varken på mailet eller då jag ringde. Efter att ha 

genomfört de sex intervjuerna ansåg jag att jag hade tillräckligt med material för att 

genomföra min studie. Därför valde jag att inte kontakta ytterligare en person. Antalet 

intervjuer blev därför sex stycken. 

En av informanterna som jag intervjuade kände jag till. Det är inte en person jag känner väl, 

men en bekant. Jag tydliggjorde för informanten att ifall det kändes konstigt att genomföra 

intervjun på grund av detta så hade jag full förståelse för det. Min bedömning efter intervjun 

är dock att detta faktum inte påverkade särskilt mycket.  

Intervjuernas genomförande 

Intervjuguiden (se bilaga 2) skrevs med tanke på min induktiva ansats samt fenomenologiska 

analysmetod. Detta innebar att mina frågor var öppna och inte heller utgick ifrån någon teori 

(Fejes & Thornberg, 2009). Många av frågorna ställdes exempelvis ”Hur upplever du...” så att 

det var informantens upplevelse som var i fokus, och inte fenomenen i sig. Frågorna skrevs 

utifrån studiens tre frågeställningarna för att hålla den röda tråden tydlig. Jag hade 11 

huvudfrågor med vissa följdfrågor. Följdfrågorna fungerade mer som en hjälp till mig som 

stödord och var därför inte formulerade på ett sätt som var lämpligt att fråga på i intervjun.  

Intervjun inleddes genom att jag än en gång presenterade mig själv, syftet med studien samt 

gav information enligt de forskningsetiska principerna. Jag frågade även om det gick bra att 

jag spelade in intervjun, vilket alla informanter gav mig tillåtelse till. Intervjuguiden var mitt 
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stöd men i och med att en halvstrukturerad intervjuform var vald så ställde jag inte alltid 

frågorna i den exakta ordningen som de var skrivna i guiden och ibland ställde jag inte alla 

frågor då informanten redan täckt det området tidigare under intervjun. Innan intervjun 

avslutades bad jag informanten vänta en stund så att jag kunde kontrollera att alla huvudfrågor 

i min intervjuguide var ställda. 

Intervjuerna varierade i tid mellan 40-70 minuter. För en informant dök det upp några ”akuta” 

saker vilket begränsade vårt samtal till 40 minuter. Jag hann ställa alla mina huvudfrågor men 

hade kunnat ställa fler intressanta följdfrågor ifall tiden inte varit begränsad. Dock anser jag 

inte att det påverkade mitt resultat avsevärt. 

Överlag är jag positiv till mitt användande av telefonintervjuer som metod. Jag tyckte att det 

fungerade bra. Det är ett enkelt sätt, då varken informant eller intervjuare behöver befinna sig 

på en viss plats, förutom vid en dator/telefon. Kanske att informanterna kände sig ännu mer 

anonyma, då de talade med en ”okänd” person via telefon, och därmed kände sig mer 

avslappnade. Det kan jag inte veta, men min upplevelse var i alla fall att det inte var ett hinder 

att använda sig av telefonintervju.  

Hur själva inspelningen skulle gå till var dock ett ”problem” som tog en del tid innan jag 

kunde lösa. Jag valde att ringa via Skype och använde mig av ett program som heter ”MP3 

Skype Recorder” för att kunna spela in samtalen. Informanten fick själv välja om jag skulle 

ringa till deras Skype-konto eller till en fast telefon. Tekniken fungerade bra och 

inspelningarna fungerade som de skulle. Vid ett av samtalen var dock kvaliteten dålig vilket 

gjorde att jag hade lite svårt att höra vissa saker. Detta kan ha lett till att några viktiga detaljer 

missades vid denna intervju. Vid en av intervjuerna användes även video under samtalet. 

Kort efter intervjuerna hade ägt rum så transkriberade jag dessa. Det skedde noggrant, men i 

och med att min analys handlade om själva innehållet i det som sades transkriberade jag inte 

antalet sekunder en tystnad varade eller mina egna ”ja”, ”ok”, ”jaha”, etc. Om det fanns längre 

stycken som inte alls var relevanta för studiens syfte, transkriberade jag inte dessa. Antalet 

sådana delar var inte många, och skedde endast då informanten pratade om något som jag helt 

säkert inte kunde använda i min analys. Ett exempel var en informant som pratade om ett 

tidigare arbete som inte alls var kopplat till min studie.  
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Analysmetod 

När det var dags för analysen följde jag en kombination av en fenomenologisk analysmetod 

enligt Fejes & Thornberg (2009) samt Kvale & Brinkmanns (2009) beskrivning av 

meningskoncentrering med en fenomenologisk ansats. Hur jag gick till väga beskrivs nedan, 

steg för steg. 

 Det första steget innebar att göra en översiktlig genomgång av intervjumaterialet för 

att se vad det handlar om samt ifall det var relevant för studien. Detta gjorde jag 

egentligen under transkriberingen då jag valde bort några stycken som inte alls var 

relevanta men framförallt fick jag en god inblick i själva materialet. Respektive 

intervju var efter transkriberingen mellan 9 och 14 sidor. 

 Det andra steget innebar en avgränsning av meningsbärande enheter. Här delade jag in 

materialet i olika enheter där varje enhet innehöll något nytt om fenomenen som var 

annorlunda mot den tidigare meningsbärande enheten. Detta medförde att varje 

intervju innehöll mellan 22 och 36 meningsbärande enheter. 

 Därefter, i steg tre, komprimerade jag innehållet i respektive enhet. Enligt Fejes & 

Thornberg (2009) är det här viktigt att se till både den explicita och implicita 

meningen i varje enhet, vilket jag också försökte göra. Jag såg till helheten av det 

personen sa och inte endast några ord eller en mening. På så sätt blev det oftast tydligt 

vad informanten menade med sitt uttalande. Alla meningsbärande enheter i respektive 

intervju sammanfattades alltså var för sig. Längden på sammanfattningen varierade 

beroende på enhetens längd, och kunde vara allt från en mening till ett stycke 

innehållande ca 10 meningar. De flesta innehöll 2-4 meningar. Varje meningsenhet 

fick också en siffra, exempelvis 1.10, vilket innebar att det tillhörde intervju 1 enhet 

10. 

 Steg fyra innefattade ytterligare en komprimering medan det var viktigt att 

meningsinnehållet från alla enheter fanns kvar. Irrelevanta stycken och upprepningar 

togs bort. Detta gjorde jag genom att sammanställa det tidigare materialet från steg tre 

i ett dokument och sedan komprimera detta ytterligare så att materialet blev hanterbart, 

utan att ta bort relevant information. Materialet blev då 3-4 A4 sidor per intervju där 

materialet var indelat under respektive fenomen/frågeställning. Då materialet 

fortfarande innehöll koderna (exempelvis 1.10) var det lätt att hitta ursprungsplatsen i 
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materialet. Detta var till en hjälp även senare i processen då resultatet skulle styrkas 

med citat. 

 I steg fem identifierades sedan de centrala temana i respektive intervju. Detta gjorde 

jag genom att använda mig av färgpennor för att stryka över viktiga ord eller begrepp 

som sammanfattade ett större meningsinnehåll. Jag gjorde en mind-map till respektive 

intervju som sammanfattade innehållet. På så sätt såg jag vilka teman som fanns i 

respektive intervju. Därefter genomfördes en typ av eidetisk reduktion, vilket enligt 

Fejes & Thornberg (2009) innebär att hitta essensen av allt material, alltså de 

gemensamma nämnarna. De gemensamma nämnare var alltså de teman som återfanns 

i alla intervjuer. I och med att jag också skulle ta med en del av den relevanta 

existensen av respektive fenomen, så sammanställde jag även vissa teman som inte 

gällde riktigt alla informanter, men kanske 4 av 6.  

Genom att följa denna process blev fenomenens essens samt relevanta delar av existensen 

tydlig. Då denna process var klar började jag skriva resultatet.  

Etik, kvalitet och forskarens roll 

Etik 

Jag har lagt stor vikt vid att följa de forskningsetiska principerna och dess fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan presenteras de var för sig, samt hur jag arbetat för att 

uppfylla dem. 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2002) att berörda 

personer är informerad av forskaren om studiens syfte. Informanterna ska få information om 

att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att avbryta deras medverkan (Bryman, 

2002; Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfyllde jag genom att jag berättade för 

informanterna både i mailet och innan intervjun om vad studien handlade om samt att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta deras medverkan. Dessutom frågade 

jag om de hade några frågor innan själva intervjun påbörjades. 

Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2002) menar att samtyckeskravet innebär att 

informanterna själva bestämmer över sin medverkan, alltså att forskaren efterfrågar 

informantens samtycke. Precis innan intervjun frågade jag uttryckligen om de ville medverka 
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samt om det gick bra att jag spelade in intervjun, för att uppfylla kravet. Jag var noga med att 

poängtera att deras deltagande var frivilligt.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de informanter som deltar i studien ska 

hållas konfidentiellt i så stor mån som möjligt samt förvaras så att obehöriga inte kommer åt 

dem (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2002). Av denna anledning förvissade jag 

informanterna om att de skulle vara anonyma och att all information skulle behandlas 

konfidentiellt. Namnen på personerna har inte fått lega framme eller synliga på min dator då 

andra personer varit närvarande. Direkt då jag transkriberade intervjuerna anonymiserade jag 

den information som tydligt kunde kopplas till informanten samt raderade 

intervjuinspelningen. I rapporten har jag varit noga med att allt ska anonymiseras. Jag har 

dessutom under processen samtalat med min handledare så att rapportens utformning faktiskt 

anonymiserar informanterna. För att göra detta har jag även valt att inte ange antalet män 

respektive kvinnor och inte valt att identifiera respektive informant som man eller kvinna. 

Specifik ålder, antalet år de arbetat som pastor, tidigare yrken samt geografisk plats har inte 

heller nämnts i rapporten. Anledningen till att jag har anonymiserat så mycket är för att EFK 

ändå är en relativt liten organisation. Antalet församlingar i mitt urval är inte heller så många 

(31 stycken), vilket gör det möjligt att i viss mån lista ut vilken församling det handlar om 

ifall jag exempelvis skulle nämna geografisk plats. Kön kan också vara avslöjande av den 

anledningen att det är färre kvinnor än män som arbetar som föreståndare. De eventuella 

konsekvenser som denna anonymisering har fått för min studie beräknas inte vara så stora. I 

det fall jag hade gjort en jämförande studie beroende exempelvis på kön, hade detta 

naturligtvis haft stor betydelse, men då studiens syfte är att beskriva informanternas 

upplevelser av ett fenomen, så är det av mindre vikt. Ålder och antal år inom arbetet som 

pastor kan naturligtvis påverka informanternas upplevelser, och skulle också kunna vara 

intressant. Men då detta vägs mot att riskera en bruten anonymitet anser jag inte att fördelarna 

med detta överväger. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2002) 

om att den information som samlas in endast får användas för forskningsändamål. Därför 

försäkrade jag informanterna om att den information jag samlade in endast skulle användas 

till forskningen. Det är endast jag som har tillgång till intervjuutskrifterna och jag har inte 

använt det till något utöver min forskning och kommer inte heller att göra det i framtiden.  
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Kvalitet 

Fejes & Thornberg (2009, s.219) ”använder begreppet kvalitet som ett överordnat begrepp för 

att beteckna en noggrann, systematisk och väl genomförd kvalitativ studie i vilken ett elegant 

och innovativt tänkande balanserar väl med en kritisk analys.”  Vilka begrepp som ska 

användas för att beskriva kvalitet i kvalitativ forskning är forskarna inte ense om (Fejes & 

Thornberg, 2009; Bryman, 2002). Validitet och reliabilitet är två begrepp som används i 

kvantitativ forskning (Bryman, 2002). Reliabilitet handlar om hurvida en studie skulle få 

samma resultat om den skulle genomföras igen (Bryman, 2002). Bryman (2002) menar att då 

sociala miljöer inte alltid är exakt detsamma, så är detta svårt att uppfylla i kvalitativa studier, 

även om vissa strategier finns. Begreppet validitet handlar om huruvida det som avses 

undersökas faktiskt är det som undersökts (Fejes & Thornberg, 2009). Vissa forskare är 

kritiska till användandet av dessa begrepp i kvalitativ forskning. Jag anser att min tolkning av 

studiens resultat är en av flera tänkbara representationer av den sociala verkligheten, som 

Bryman (2002) skriver. Jag väljer dock att använda mig utav begreppen validitet och 

reliabilitet fast, som Bryman menar (2002), med mindre vikt vid frågor rörande mätning. 

Gällande validitet är min bedömning att det material som samlats in var användbart och 

möjliggjorde syftets uppfyllande. Jag anser alltså att materialet svarade mot frågeställningarna 

och syftet. Detta tror jag till stor del beror på att jag utgick ifrån frågeställningarna då jag 

skrev intervjuguiden. Om jag hade skrivit intervjuguiden idag, så hade jag valt bort vissa 

frågor och skrivit dit andra, men detta är helt naturligt i en induktiv studie. Det är svårt att 

veta på förhand vad informanterna kommer att lyfta fram. Jag har dock märkt under tidens 

gång att vissa begrepp skulle ha behövts definieras i förväg, både för egen del samt för 

informanterna. Ibland märkte jag en viss förvirring över begreppet ”rollfördelning” under 

intervjuerna. Även begreppet ”arbetsmiljö” bemöttes någon gång av frågor, men det var också 

en tanke med att det skulle vara brett då jag inte ville ställa ledande frågor. Jag anser att min 

studie undersöker det som var tänkt att undersökas och därmed har god validitet. 

Angående reliabilitet så är det som redan nämnt ett svårare begrepp i kvalitativa studier då 

sociala miljöer alltid förändras (Bryman, 2002). Men jag anser att det utförliga metodavsnittet 

gör mitt arbete genomskinligt och därför gör det möjligt för någon annan att utföra igen. Jag 

har sammanställt intervjuerna på ett strukturerat sätt och hela tiden haft i åtanke att mina egna 

tankar och åsikter inte ska styra resultatet. Det faktum att jag är medlem i en EFK församling 

och även i styrelsen för samfundet har naturligtvis en påverkan vilket jag beskriver mer 
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utförligt nedan. Det är möjligt att om en person som inte hade samma insyn skulle genomföra 

intervjuerna, så skulle den se andra saker som är mer självklara för mig och därför få ett visst 

annorlunda resultat. Samtidigt tror jag att informanterna fick ett förtroende för mig som 

intervjuare då de visste lite av min bakgrund och därmed upplevde en tillit. Jag anser att 

genomskinligheten i min studie leder till en god reliabilitet. 

Forskarens roll 

Det är viktigt att förstå forskarens roll och hur min förförståelse eventuellt har påverkat 

resultatet. Jag är som del av EFKs styrelse och finns också med som ledamot i en 

församlingsstyrelse inom EFK. Detta innebär att jag har en god insyn i samfundet och hur det 

fungerar. Jag anser att det är en styrka, men det kan också leda till att jag tar vissa saker för 

givet. Jag har arbetat för att detta inte ska ske i intervjuerna, utan har försökt ställa många 

följdfrågor för att få fram mer utvecklande svar. Jag har under processen påmint mig om min 

egen roll och förförståelse. Jag upplever dock att mitt engagemang i EFK har medfört främst 

positiva konsekvenser. Dels tror jag att informanterna fick förtroende för mig just på grund av 

detta. Dessutom har jag haft personer inom samfundet att bolla tankar med inför planeringen 

av mitt upplägg. Detta tror jag också har bidragit till en bättre studie, då de har en god 

förståelse för sammanhanget. Jag har pratat med tre pastorer och flera personer som är 

anställda på EFK om studien, samt ett antal andra som är involverade på andra sätt i 

samfundet. Min handledare har bidragit med ett annat perspektiv, och därigenom påmint mig 

om vad som inte är självklart. Trots min förståelse av sammanhanget så har många saker ändå 

varit nya för mig och har därför automatiskt bidragit till en nyfikenhet och många följdfrågor. 

Jag har från början varit tydlig med mig själv om att jag definitivt inte vill ”förbättra” 

resultaten i och med mitt engagemang i EFK. Snarare tvärtom, jag känner många gånger en 

frustration över att personalfrågorna inte tas på större allvar inom kyrkan. Jag tycker dessa 

frågor är viktiga, och här kommer det faktum att jag studerar till personalvetare in. Jag tycker 

att kyrkan borde ligga i framkant när det gäller dessa frågor, men mina upplevelser är många 

gånger det motsatta. Dessa känslor har jag också varit medveten om under tiden jag har 

genomfört studien. Jag har arbetat för en genomskinlighet genom att så tydligt som möjligt 

beskriva hur jag gått till väga.  
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Resultat och analys 

Resultatet av de sex halvstrukturerade intervjuerna med föreståndarna presenteras nedan 

tillsammans med en analys utifrån de teoretiska utgångspunkterna som beskrivits tidigare. 

Anledningen till att resultat och analys skrivs i samma kapitel är för att det i denna 

presentation är mest logiskt. Om delarna ska skrivas som två olika kapitel krävs en hel del 

upprepningar och analysen hamnar rätt långt ifrån resultatet. Jag tyckte därför inte att detta 

var ett bra sätt att gå till väga. Men att helt integrera de två delarna skulle inte heller ha varit 

optimalt då flera av resultatets teman tillsammans bidrar till en helhet som jag analyserat. 

Därför har jag valt en mellanväg där analysen har en egen rubrik inom respektive resultatdel. 

Studien har utgått ifrån en induktiv ansats vilket innebär att teorierna inte använts som grund i 

intervjun, utan använts för att analysera resultatens förhållande till dessa. 

Resultatet presenteras med hjälp av teman. Till att börja med ges en kort introduktion som 

grund för det fortsatta resultatet. Därefter redovisas resultatet utifrån studiens tre 

frågeställningar med rubrikerna ”Ledarskapets rollfördelning”, ”Styrelsens som arbetsgivare” 

och ”Rollfördelningens konsekvenser för arbetsmiljön”. Respektive frågeställning innefattar 

ett antal teman. Hela resultatet utgår ifrån föreståndarnas upplevelse av fenomenen. 

Utifrån intervjuerna framkom att de sex informanterna, både män och kvinnor, arbetar som 

föreståndare i mellanstora EFK-församlingar i olika delar av landet.  Antalet anställda i 

respektive församling varierar men de flesta har mellan 2-4 anställda. Arbetslivserfarenheten 

som föreståndare varierar från ett par år till tiotals år och några av dem har arbetat i andra 

församlingar tidigare. 

I intervjuerna kallar vissa informanter ledarskapet för ”styrelse”, andra för 

”församlingsledning” och ytterligare någon har både en äldstegrupp och en styrelse. Antalet 

styrelseledamöter varierar mellan fem och tio personer. Jag kommer att benämna både 

styrelse och församlingsledning för ”styrelse” i det fortsatta dokumentet, detta för att minska 

förvirring samt öka anonymiteten. Av samma anledning har jag i citaten bytt ut begreppet 

”församlingsledning” och istället använt ”styrelse”. I de fall en äldstegrupp finns benämns 

denna grupp som ”äldste”. Församlingsledning respektive styrelse kan innebära vissa 

operativa skillnader men ibland är det endast en namnskillnad. I de fall det finns en operativ 

skillnad, finns även en äldstegrupp och då är det dessa två tillsammans som utgör 

församlingens ledarskap. 
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Ledarskapets rollfördelning 

Den första frågeställningen i mitt syfte är: ”Hur upplevs rollfördelningen av ledarskapet 

mellan föreståndare och styrelse av föreståndaren?” Här presenteras resultatet av denna 

frågeställning. De fyra teman som är centrala i essensen av informanternas upplevelse är: 

”Ledarskapets struktur”, ”Församlingen leds tillsammans”, ”Styrelsen som stöd till 

föreståndaren” och ”Föreståndaren som underordnad och ’överordnad’”.  

Ledarskapets struktur 

Informanternas upplevelse av deras roll som föreståndare beskrivs som att vara spindeln i 

nätet eller den som koordinerar. Det handlar om att leda församlingen, tillsammans med 

styrelsen, men att de som föreståndare har ett ansvar för det operativa arbetet, det dagliga 

arbetet. En informant beskrev detta: ”… det som vår ordförande pratar om: ni har det 

operativa ansvaret, vi bestämmer inte i detalj hur ni ska göra.” Undervisning, själavård och 

kontakter i samhället är några konkreta uppgifter som beskrivs. Informanterna betonade alla 

att deras arbete är grundat på förtroende från församlingen och styrelsen: ”… det tycker jag är 

jättebra. Jag har ju oreglerad arbetstid va, och det bygger på förtroende.” En annan informant 

beskriver: ”… men att det finns ett förtroende för oss att lägga upp vårt arbete…”  

Styrelsen har enligt informanterna uppgiften att leda församlingen tillsammans med 

föreståndaren. Det handlar om att förbereda frågor till församlingsmötet/årsmötet, arbeta 

strategiskt, sköta den ekonomiska förvaltningen och att verkställa församlingens beslut. 

Styrelsen är också arbetsgivare för församlingens anställda. I församlingarna finns också olika 

råd som har ansvar för ett visst område, och som styrelsen håller kontakt med. 

Informanterna beskriver deras upplevelse av ledarskapet som tvådelat: styrelse och 

föreståndare. Men församlingens roll betonas också av alla informanter, som tar de yttersta 

besluten genom årsmöte och församlingsmöten. Det är årsmötet som väljer styrelseledamöter 

men enligt informanterna är det oftast styrelsen som föreslår nya styrelseledamöter till 

årsmötet. Dessa presenteras dock alltid ett antal veckor i förväg för att möjliggöra betänketid 

och synpunkter ifrån församlingen: 

… två veckor innan så presenterar vi dem, om det är en eller två, och 

oftast är det väl kanske bara en som är ny, presenterar vi den, den får 

säga vem den är och så får folk liksom under de två veckorna komma 

med synpunkter om de tycker att personen är lämplig eller inte. Och 
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har ingen protesterat eller någonting så föreslår vi den personen på 

årsmötet. 

Informanterna beskriver att församlingen har delegerat ett visst ansvar till styrelsen. En av 

dessa uppgifter är att vara arbetsgivare till församlingens anställda, vilket innebär att de 

anställda är underställda styrelsen.  Föreståndaren är arbetsledare för de övriga medarbetarna i 

församlingen, men flera av informanterna betonar att de inte är arbetsgivare. Ett exempel är: 

Jag är arbetsledare för – (person), men jag är inte 

arbetsgivarrepresentant för – (person), det har vi tydligt… jag 

behandlar inte saker som har med hans lön och hans ledighet, de 

bitarna överhuvudtaget. De håller jag ifrån mig. Det får andra sköta. 

Däremot så är jag arbetsledare för hans arbete, det är jag. 

En informant beskriver ledarskapet med hjälp av tre fyrkanter som utgörs av pastorerna, 

styrelsen och äldste. Informanten menar att det finns två sätt att se på ledarskapet, där den ena 

innebär att dessa tre fyrkanter ligger sida vid sida. Modellen förklaras med att ledarskapet här 

ses gemensamt, där de tre grupperna tillsammans leder församlingen. Den andra modellen 

innebär att fyrkanten innefattande pastorerna ligger under de två övriga, styrelsen och äldste. 

Detta genom att pastorerna är underställda dem som arbetsgivare, och ytterst sätt egentligen 

församlingen. Trots att de övriga informanterna inte har beskrivit förhållandet i ledarskapet 

med samma bilder, så är innehållet ungefär detsamma. Det finns flera sätt att se på 

ledarskapets rollfördelning i och med att informanten har i uppgift att leda församlingen 

tillsammans med styrelsen, samtidigt som de också är underställda samma personer.  

I de fall då föreståndaren inte själv är ordförande, så hade alla informanter tankar om 

relationen mellan dem själva och församlingens/styrelsens ordförande. Som jag beskrivit 

tidigare ser den praktiska uppdelningen olika ut mellan församlingarna, men relationen till 

ordförande var något som alla pratade om i förhållande till hur de upplevde rollfördelningen. 

En informant sa: ”… man delegerar ganska mycket till ordföranden, och det är han som driver 

framåt, och när han inte riktigt klarar av det, då blir det segt. Och det känns inte bra.” 

Ordförandens personlighet och kompetens är det som beskrivs i förhållande till om det 

fungerar eller inte. Vilken kompetens och personlighet individen ska ha enligt informanterna 

varierar beroende på ordförandens roll. 

Församlingen leds tillsammans 

Hur informanterna upplever att ledarskapet har fördelats mellan styrelse och föreståndare 

varierar mellan informanterna. Men det finns också vissa likheter. Den främsta likheten är 
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informanternas sätt att beskriva hur de leder församlingen tillsammans med styrelsen. Detta 

upprepas ofta flera gånger i intervjuerna. En informant säger: ”Jag skulle aldrig någonsin vilja 

leda församlingen helt på egen hand utan det jag gör gör jag alltid i samråd med styrelsen.” 

En annan informant uttrycker: ”Som jag nämnde tidigare så har vi då valt ett sätt att arbeta 

som, som är mer av pluralistisk art och… demokratisk karaktär, och velat undvika för stark 

toppstyrning.” Ytterligare någon uttrycker ledarskapet som ”kollektivt”. Det är alltså tydligt 

att rollfördelningen mellan de två grupperna innebär ett delat ansvar, där rollerna alltså 

innebär att inte dela upp allt emellan sig. Båda rollerna innebär ett samspel och samarbete 

dem emellan. En informant uttrycker:  

Vi har en styrka i att, att vi är ett ledarskap som hänger ihop. Tanken 

att vi har, att ledarskapet kan ha olika, att lägga fram olika saker, 

men att man tillsammans ändå tar beslut. 

Hur församlingarna sedan konkretiserat detta tillsammans rent praktiskt varierar. I någon 

församling är föreståndaren också ordförande. I någon är föreståndaren ordförande i styrelsen 

medan en annan person är församlingsordförande och leder därmed församlingsmöten samt 

har personalansvar. I flera församlingar har föreståndaren och ordföranden ett delat ledarskap, 

både i församlingen men särskilt i styrelsen. De leder olika delar av styrelsemötena och sätter 

tillsammans ihop en dagordning. I en församling leder föreståndaren äldstegruppen medan 

ordförande leder styrelsen. En informant tydliggjorde att rollen som föreståndare innebar inte 

ett stort deltagande i ekonomifrågor eller läggande av budget. Informanten förklarar: ”… men 

varför ska jag göra det? För det första har jag ingen kompetens på området och för det andra 

har jag fullt förtroende för dem som sitter där.” En annan informant berättar om sitt 

deltagande i alla råd i församlingen. Föreståndarrollen varierar alltså. 

Hur ofta styrelsen och föreståndaren träffas varierar också. Styrelsemötena äger dock rum 

regelbundet i alla församlingarna, de flesta inom spannet 1-2 gånger i månaden. Flera 

informanter berättar att träffar/kontakt med ordförande sker oftare: ”jag och ordförande träffas 

varje vecka… Ja.. de i ledarskapet har jag ju daglig kontakt med i stort sett.”  I något fall är en 

tredjedel av styrelsen också anställd av församlingen, vilket innebär att de ses på kontoret 

oftare. Tätare kontakt med hela styrelsen sker också i vissa församlingar om behov finns, då 

ofta genom mail eller telefon. 
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Styrelsen som stöd till föreståndaren 

Vilken roll styrelsen ska ha gentemot föreståndaren är informanterna relativt eniga kring. 

Styrelsen ska vara ett stöd där de backar upp föreståndaren. Informanternas upplevelse av hur 

detta fungerar hänger tydligt samman med deras generella upplevelse av rollfördelningen. Då 

informanten upplever att styrelsen faktiskt fungerar som ett stöd för dem, så upplever de 

rollfördelningen generellt som god, och då styrelsen misslyckas med detta upplevs 

rollfördelningen inte fungera. 

 Att styrelsen är ett stöd innebär också att de är föreståndarens närmaste arbetsgrupp: 

”(styrelsen) borde vara min trygga närmaste arbetsgrupp där vi jobbar och driver 

församlingen framåt.” Just denna informant upplever inte att styrelsen är ett stöd, och är 

därför frustrerad över rollfördelningen. Informanten beskriver att styrelsen har två roller 

gentemot föreståndaren där den ena är att vara föreståndarens medarbetare, alltså den 

närmaste arbetsgruppen, och den andra är att vara arbetsgivare eller chef.  

… det är inte riktigt så att man, att jag har känt under de här åren att 

man har backat upp mig och att man har tagit en diskussion. Utan det, 

det har varit ibland, så det, man har haft svårt att skilja på dem här 

bägge rollerna som medarbetare till mig och som chef, till mig. 

De andra informanterna upplever rollfördelningen som positiv. Anledningen till detta beror 

till stor del på att informanterna upplever att styrelsen fungerar som ett stöd. Dessa 

informanter upplever även att styrelsen har samma förståelse av rollfördelningen som de 

själva har. Då rollfördelningen inte upplevs fungera bra, säger informanten att styrelsen inte 

har samma förståelse av rollfördelningen som föreståndaren själv har. Informanten förklarar 

detta med att styrelsen inte förstår hur det är att arbeta som pastor och inte heller hur 

rollfördelning mellan föreståndaren och styrelsen borde fungera. 

Föreståndaren som underordnad och ”överordnad”  

En del av styrelsens roll är att vara arbetsgivare. Informanterna ser sig själva som 

underordnade styrelsen. En informant uttrycker sig på följande sätt: 

Jag tänker så här, eftersom jag är anställd, alltså styrelsen är ju min 

arbetsgivare, eller församlingen, men de är ju ytterst sett ansvarig för 

mig, styrelsen, då är jag underordnad dem, som anställd. De sätter 

agendan med vad jag ska jobba med, i min arbetsbeskrivning. Och om 

de skulle komma och säga: vänta nu vill vi inte att du ska jobba med 

det här, utan vi skulle vilja att du satsa din tid och energi på det här 
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istället, och jag skulle känna så här: det vill inte jag, jag vill inte. Då 

tänker jag så här, ja då har jag två val att göra… Ni är min chef, ni är 

min arbetsgivare. Ja då får jag bestämma mig för: antingen 

underordnar jag mig det, eller så säger jag upp mig. För de har 

yttersta ansvaret. Sedan ser jag att församlingsledningen har yttersta 

ansvaret för församlingens arbete, det är dem som var där innan jag 

kom och de kommer vara där när jag slutar. De är min arbetsgivare. 

Jag är underordnad dem. 

Styrelsens roll som arbetsgivare är något jag återkommer till senare. Som tidigare nämnt så är 

detta förhållande inte helt enkelt heller. Jag återgår till beskrivningen ovan då en informant 

beskrev två olika ledarskapsstrukturer, som existerar samtidigt. Föreståndaren är anställd för 

att leda församlingen, tillsammans med styrelsen, samtidigt som föreståndaren är underordnad 

styrelsen. En informant uttryckte möjligheten att delegera uppgifter till styrelsen, samtidigt 

som informanten sa att föreståndaren är underordnad styrelsen. I slutet av intervjun sa 

informanten: ”… på ett sätt blir jag ju styrelsen själv också va.” De flesta informanterna 

verkar vara medvetna om komplexiteten i deras roll i förhållande till styrelsen samtidigt som 

de verkar trygga i de roller som finns. Flera beskriver att det är viktigt att styrelsen har tid att 

dela livet med varandra och be för varandra, och att detta påverkar den kultur som finns i 

gruppen, att det blir en öppen miljö för samtal: ”Det skapar ju ett klimat att man gör det 

återkommande varje termin. Och det är ju.. Det skapar ju en öppen miljö för samtal, ja att alla 

ska känna, hur mår man och hur upplever man sin roll och.. det pratar vi om gemensamt.” 

En informant uttrycker: 

Men, å andra sidan så märker jag att de är väldigt underordnad mig 

som föreståndare. Alltså jag, mina ord väger tungt i styrelsen, de 

lyssnar in mig, och framförallt när det gäller teologiska frågor, 

teologisk inriktning, gudstjänstliv, själavårdsmässiga frågor, 

inriktning i församlingen, planer, predikoserier, allting. Väger mina 

ord jättetungt. Jag ska inte säga att de underordnar sig, men 

någonstans har de en väldig respekt och attityd som jag tycker är 

typisk EFK (skratt). Jag är inte bara en tjänsteman utan jag är liksom 

tillsatt där på nåt sätt för att också leda församlingen. 

Att föreståndarens ord väger tungt i vissa frågor, särskilt teologiska, är återkommande i de 

flesta intervjuerna. Som citatet ovan visar, så upplevde denna informant nästan att styrelsen 

underordnar sig föreståndaren, eller åtminstone att de har en stor respekt. Det faktum att 

föreståndarens ord väger tungt är något informanterna upplever är positivt, då informanterna 

säger att de har mer kompetens i dessa frågor både gällande utbildning och erfarenhet. 
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Samtidigt poängteras att detta inte automatiskt innebär att det föreståndaren säger gäller, utan 

samtal och diskussioner är viktiga.  

En informant beskrev en upplevelse av att dennes roll förändrades då informanten gick från 

att arbeta som pastor till att sedan arbeta som föreståndare. Informanten beskriver:  

Jag kände liksom plötsligt att tyngden, ansvaret som lades på mig var 

mycket tyngre. Men, jag märkte också att mina ord, när jag sa 

någonting, så vägde det tyngre. Nu var jag föreståndare. När jag 

uttalade mig om saker och ting så vägde det mycket tyngre. Och 

framförallt i teologiska frågor. 

Själva föreståndarrollen upplevs alltså av informanterna innebära ett stort ansvar. 

Analys 

Sammanfattningsvis beskrivs församlingens ledarskap av informanterna som tvådelat, med 

styrelsen och pastorerna som de olika ledarskapsgrupperna. Församlingens roll betonas också, 

då det ytterst är årsmötet/församlingsmötet som tar beslut och delegerar uppgifter. 

Rollfördelningen mellan styrelsen och föreståndaren beskrivs på olika sätt, då föreståndarna 

både är underordnade styrelsen samtidigt som deras ord väger väldigt tungt i vissa frågor. 

Styrelsen och föreståndaren har också ett gemensamt ansvar, de leder församlingen 

tillsammans, vilket är den grund som rollfördelningen också bygger på. Trots komplexiteten 

har de flesta informanterna upplevelsen av att rollfördelningen fungerar bra. Förhållandet till 

ordförande är också något som är av betydelse för hur rollfördelningen upplevs, där personens 

kompetens och personlighet till stor del är avgörande för informantens upplevelse. 

Utifrån intervjuerna har jag utvecklat tre figurer för att bidra till en ökad teoretisk förståelse 

av informanternas upplevelse av rollfördelning av ledarskapet. Den första, figur 5, tydliggör 

styrelsens och föreståndarens gemensamma ledarskapsansvar. Pilarna representerar deras 

gemensamma strävan mot de uppsatta mål och visioner som finns i församlingen. 

Figur 5. Tolkning av informanternas beskrivning av ledarskapet som delat mellan styrelse och föreståndare. 

Styrelse Föreståndare 
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Styrelsen och föreståndaren har ett gemensamt ansvar som informanterna trivs med. Detta typ 

av ledarskap beskriver Wood & Fields (2007) som ett delat ledarskap där i detta fall alla 

medlemmar i styrelsen samt föreståndaren har ansvaret för att ledarskapet fungerar. Min 

studie har inte studerat graden av delat ledarskap, men det kan konstateras att ett visst delat 

ledarskap äger rum mellan föreståndaren och styrelsen, inklusive församlingens ordförande. 

Wood & Fields (2007) menar att en  högre grad av delat ledarskap leder till lägre grad av 

rollkonflikt, rolltvetydighet, arbetsrelaterad stress samt en högre grad av arbetstillfreds-

ställelse vilket i viss grad gäller även denna studie. De flesta föreståndarna upplever inte att 

rollkonflikter eller rolltvetydighet är problem, utan beskriver en mestadels positiv upplevelse 

då rollfördelningen av ledarskapet fungerar. Anledningarna till varför det upplevs positivt är 

för att föreståndarna upplever att styrelsen fungerar som ett stöd och att de leder församlingen 

tillsammans, alltså har ett delat ledarskap. Föreståndarna poängterar gång efter gång att de 

inte vill leda församlingen själv. Detta innebär att det gemensamma ledarskapet är något som 

leder till positiva konsekvenser för informanternas upplevelse av ledarskapets rollfördelning.  

Även rollfördelningen mellan ordförande och föreståndare kan beskrivas som ett delat 

ledarskap. Flera informanter beskriver att de tillsammans leder styrelsemöten, men kanske 

olika delar, samt att de planerar dagordning tillsammans. Enligt Wood & Fields (2007) kan 

detta vara en del av förklaringen till varför det är en låg grad av rolltvetydighet och 

rollkonflikt bland informanterna, då ledarskapet mellan ordförande och föreståndare är delat. 

I figur 6 beskrivs hur föreståndaren är underordnad styrelsen i och med att styrelsen är 

föreståndarens arbetsgivare. 

Figur 6. Styrelsen som överordnad föreståndaren 

Föreståndare 

Styrelse 
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Styrelsen har ett arbetsgivaransvar och har mandat att fatta beslut kring föreståndarens 

arbetsuppgifter och liknande. Detta förhållande gäller alltså samtidigt som föreståndaren och 

styrelsen leder församlingen tillsammans, som figur 5 visade. Styrelsen är överordnad 

föreståndaren samtidigt som ett visst delat ledarskap äger rum mellan samma personer. 

 En tredje dimension i ledarskapet är det faktum att föreståndarna beskriver att deras ord väger 

tungt, särskilt i teologiska frågor. Att föreståndaren är överordnad kanske inte är den bästa 

beskrivningen, men den respekt som informanterna beskriver tyder ändå på att föreståndarna 

innehar en viss auktoritet och ett stort inflytande över styrelsen. Figur 7 beskriver detta.  

Figur 7. Föreståndarens auktoritet gentemot styrelsen, särskilt i teologiska frågor  

Denna figur visar alltså på föreståndarnas auktoritet gentemot styrelsen, och att de till viss del 

är ”överordnad” styrelsen genom den kompetens som föreståndarna har. Jag är medveten om 

att dessa hierarkiska modeller av ledarskapet kanske inte är det mest passande då 

informanterna beskriver ett delat ledarskap, men jag har ändå valt att förtydliga de tre olika 

organisationsstrukturerna gällande ledarskapet, som alla i viss mån motsäger varandra, med 

hjälp av dessa figurer. 

Harris (1998) beskriver att församlingar har två auktoritetssystem, där församlingen har en 

struktur innefattande en traditionell eller karismatisk auktoritet och den andra innefattar en 

legal/rationell auktoritet. Harris (1998) beskrivning av den andliga auktoriteten som ledning 

och kontroll av medlemmar samt tolkningsföreträde i församlingens värderingar och syften, är 

inte något som återfinns i denna studies resultat. De flesta informanter betonar vikten av att 

styrelsen och föreståndaren leder församlingen tillsammans och att styrelseledamöterna måste 

kunna uttrycka en annan åsikt än föreståndaren. Trots detta så finns, som figur 7 visar, ändå 

Styrelse 

Föreståndare 
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en viss respekt och auktoritet hos föreståndaren gentemot styrelsen i liknande frågor som 

Harris (1998) beskriver. Men en karismatisk auktoritet har inte framkommit i informanternas 

beskrivningar av ledarskapet. Detta kanske dock inte är så konstigt i och med att det handlar 

om personliga egenskaper, vilket inte ställdes några frågor om under intervjun. Dessutom är 

det inte så vanligt att man lyfter fram saker om sig själv enligt ”jantelagen”. Alltså är det 

karismatiska auktoritetssystemet inte något som framkommer i denna studie. 

Den legal/rationella strukturen innefattar de regler som finns inom samfundet och även de 

lagar som finns i samhället i övrigt. Här ingår det faktum att styrelsen är arbetsgivare, alltså 

det som figur 6 visar. EFKs ”regler”, eller sätt att se på församlingens organisation, betonar 

demokrati och det faktum att föreståndaren och styrelsen leder församlingen tillsammans (se 

avsnitt ”Bakgrund”). Detta ses tydligt i informanternas sätt att beskriva ledarskapet och är 

alltså en del av den legal/rationella auktoriteten. Ett exempel är: 

… jag skulle aldrig driva en fråga utåt i församlingen om jag inte 

visste att jag hade FL bakom mig. Alltså där kommer det kollektiva 

ledarskapet, där ser jag, jag menar att även om dem, vi underordnar 

oss varandra i FL, jag underordnar mig dem som anställd och dem är 

min arbetsgivare, dem underordnar sig mig därför att dem har anstä-- 

dem har avskilt mig för ordets förkunnelse och dem underordnar sig 

min kompetens, men tillsammans leder vi församlingen. FL och jag 

leder församlingen tillsammans, utåt i församlingen. 

Att informanterna upplever att de leder församlingen tillsammans med styrelsen kan kanske 

också ses som en del av det traditionella auktoritetssystemet, om ledarskapets struktur enligt 

EFK sett ut på detta sätt under en längre tid. Ett annat exempel är detta: 

… mina erfarenheter som jag hade när jag kom hit gjorde också att 

mina ord vägde väldigt tungt, och att dem kanske inte alltid var så 

vana att säga emot föreståndaren och så har de liksom fått lära sig, 

att, h-n
1
 tål faktiskt att vi säger emot och har en avvikande åsikt. För 

mig är det inga problem. Men kulturen i frikyrkan är ju inte så. Tycker 

folk annorlunda så håller man tyst. Man får jobba jättemycket med det 

både i FL och församlingen, det är okej att tycka olika. 

Det verkar finnas en tyngd i rollen som föreståndare, då en informant beskriver förändringen 

som skedde då personen slutade som pastor och började arbeta som föreståndare i samma 

församling. Detta visar på att själva positionen som föreståndare innebär en viss auktoritet, 

och kan förklaras med en traditionell auktoritetsstruktur. Detta verkar alltså mer syfta till en 

traditionell auktoritet än en karismatisk auktoritet, då den personen i så fall hade haft samma 

                                                 
1
 Här talar intervjupersonen om sig själv och jag har därför valt att skriva ”h-n” för att anonymisera 

informanternas kön. 
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auktoritet även då arbetet hade en annan titel. Ledarskapet kan alltså delvis legitimeras med 

hjälp av den traditionella auktoriteten då informanterna beskriver upplevelsen av ansvaret och 

tyngden i deras ord som föreståndare. Detta tar sig särskilt uttryck gällande det faktum att 

föreståndarna har mer teologisk kompetens och erfarenhet av arbete i församling än övriga 

styrelseledamöter. Att styrelsen har en stor respekt för dem gällande dessa frågor, skulle jag 

vilja beskriva med det som Jacobsen & Thorsvik (2008) kallar professionell auktoritet. 

Informanterna har en formell kunskap i dessa frågor vilket legitimerar deras auktoritet. Denna 

professionella auktoritet lyfter många av informanterna, här är ett exempel: 

Men mina ord väger tungt. Men det tycker jag också att det ska göras, 

i dem frågor där jag har kompetens, jag är ju den som har läst 

teologi, har mycket erfarenhet av församlingsarbete och allt sånt där. 

Det är inte konstigt. Men därmed inte sagt att mitt ord ska råda som 

lag. Det ska finnas utrymme att tänka och säga emot mig. Självklart. 

Men jag skulle kanske vara lite känslig om jag kände liksom att de 

inte lyssnade på mig eller känner att de kör över mig… 

Den professionella auktoriteten kan beskriva en del av informanternas upplevelser av 

ledarskapet, vilket också den traditionella auktoritetsstrukturen kan göra. Det faktum att 

föreståndarna betonar vikten av att andra ska kunna säga emot är dock något som innebär att 

den professionella auktoritetsstrukturen minskar då andra saker verkar ha större betydelse. 

Här är ytterligare ett exempel: ”Men då brukar folk säga att det är ett tecken på liv, att man 

vågar uttrycka sina önskningar, och tycka och tänka lite olika. Och mångfalden är också det 

som berikar.” De verkar därför vara den traditionella samt legal/rationella 

auktoritetsstrukturerna som är tydligast. Men i och med att detta är en fenomenologisk studie 

och därför fokuserar på föreståndarnas upplevelser, kanske det är en förklaring till det. Om 

studier gjordes med styrelseledamöter eller församlingsmedlemmar som informanter, så 

skulle kanske andra auktoritetsformer bli tydligare, då deras inställningar till ledarskapet kan 

vara annorlunda. Exempelvis kan de uppleva föreståndaren som karismatisk och därmed blir 

ett karismatiskt auktoritetssystem uppenbart. 

Harris (1998) beskriver flera strukturer inom församlingen som till viss del är konkurrerande, 

likt det som informanterna talar om (se figur 5-7 ovan). Harris (1998) betonar att dessa två 

strukturer kan leda till konflikter över ledarskapets rollfördelning. Enligt informanterna är det 

endast en som tydligt har uttryckt svårigheter med rollfördelning mellan sig själv och 

styrelsen. De övriga har uttryckt en belåtenhet med hur detta fungerar, trots att det i vissa fall 

har beskrivits att vissa otydligheter mellan föreståndare och ordförande finns. Resultatet av 
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mina studier skiljer sig alltså delvis från Harris (1998) då konsekvenserna av dessa delvis 

konkurrerande auktoritetssystem inte verkar leda till rollkonflikter eller liknande. Om man än 

en gång ser till Wood & Fields (2007) studie där delat ledarskap minskar graden av 

rollkonflikter och rolltvetydighet, skulle deras resultat kunna vara en förklaring till de små 

graderna av rollkonflikt. Alltså det faktum att föreståndarna ingår i ett delat ledarskap vilket 

verkar medföra positiva konsekvenser. 

Styrelsen som arbetsgivare 

Studiens andra frågeställning är: ”Hur upplever föreståndaren att styrelsen uppfyller sitt 

arbetsgivaransvar?” Här redovisas resultatet i två teman: ”Gemensamt och individuellt ansvar 

inom styrelsen” och ”Arbetsgivaransvar”. 

Gemensamt och individuellt ansvar inom styrelsen 

Informanterna uttrycker att hela styrelsen har ett gemensamt arbetsgivaransvar för de 

anställda. Flera uttrycker också specifikt att det är församlingen i grunden som har ansvaret 

men att de har delegerat det till styrelsen. Det gemensamma ansvaret handlar främst om 

arbetsuppgifter för föreståndaren och liknande typer av större frågor. I fem av sex 

församlingar har styrelsen utsett en personalansvarig eller arbetsgivarrepresentant. I den 

församling som inte har en särskild representant så är det föreståndaren själv som är 

ordförande och arbetsgivaransvaret ligger på hela styrelsen. Den personalansvarige är ofta 

styrelsens ordförande, i något fall hade ordförande avsagt sig ansvaret på grund av 

kompetensbrist och en annan person hade istället det ansvaret. Informanten beskriver att ”… 

det beror på att han inte tycker att han är bra på det. Helt enkelt. Och det är han inte heller. Så 

att det, det, det är bra att han inte gör det. Att han inte håller i dem frågorna längre.” Alla 

församlingar har inte ett krav att den personalansvarige ska vara en styrelseledamot. 

Informanterna upplever i de flesta fall att det är positivt att ha en person som är 

personalansvarig samtidigt som de flesta ger exempel på saker som skulle kunna fungera 

bättre. Det finns bland informanterna en förståelse för att styrelsen är ideell och att de därmed 

kanske inte hinner göra allt som föreståndarna egentligen tycker ingår i deras roll som 

arbetsgivare. En informant uttrycker på följande sätt om den personalansvarige: 

Alltså han, han ska ju dra ihop, höll jag på att säga, se till att vi 

träffas regelbundet, nu ska jag vara ärlig och erkänna att jag tycker 

att han har misslyckat ganska ordentligt med det, det sista året har vi 

inte träffats överhuvudtaget, och det.. det borde kanske va mitt ansvar 
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också att se till att vi träffas, men han har för mycket i civila jobb så 

han hinner helt enkelt inte. Han är ju en person som jag då ska kunna 

gå till när jag behöver prata av mig lite, när nåt inte fungerar. 

I citatet uttrycker informanten även ett personligt ansvar för att se till att arbetsgivaren sköter 

sitt uppdrag samtidigt som det finns en förståelse för arbetsgivarens privata situation. En 

annan informant uttrycker: ”De andra styrelseledamöterna har heltidsjobb och många går på 

knäna privat…”. Ytterligare en informant har en ordförande som har en svår arbetssituation 

och ”… det har gjort att då har han inte heller varit så stark och orkat. Då får man ju vara lite 

varsam med den personen, det går ju liksom inte att pressa en person hur som helst.” Att 

styrelsen är ideell ser dock flera av informanterna som något positivt då de har en motivation 

och en kärlek till församlingen. 

Arbetsgivaransvar 

Informanterna uttrycker att arbetsgivaransvaret främst uttrycks genom de praktiska frågorna, 

såsom lön, semester och att avtalen följs. Just lönefrågorna är för de flesta ingen stor fråga, då 

de helt enkelt följer de rekommenderade avtalen som finns. En informant uttrycker hur 

känsligt det är att prata om lönefrågor och att denna informant nyligen begärt sitt livs första 

lönesamtal:  

Men det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt känsligt att börja prata om 

lön. Och jag har aldrig gjort det, och jag har jobbat som pastor snart 

i (x) år. Men det var i alla fall.. och jag har aldrig någonsin 

löneförhandlat utan jag har bara tackat och tagit emot (skratt).  

De informanterna som har en personalansvarig upplever att det främst är de praktiska frågorna 

som tas upp. När det gäller samtal om hur det går och ifall föreståndaren orkar med, är det 

större variation mellan de olika informanterna. En av föreståndarna uttrycker: ”men just den 

här frågan alltså: Hur går det? Har du för mycket att göra nu? Orkar du med arbetsbördan? 

Den har jag aldrig fått under (x) år.” En annan informant säger: ”Jag tycker ändå att det 

fungerar okej, det gör det. Jag går inte och tänker på hur dålig personalvård det är.”  

För flera informanter har den personalansvarige ansvaret för att hålla sådana samtal som 

informanterna syftar på och även vara ett bollplank för föreståndaren, men hur det fungerar i 

verkligheten varierar. För vissa fungerar det bra: ”… vi pratar semester, min semesterledighet, 

löner och så det pratar jag med honom, och han har utvecklingssamtal och frågar hur jag mår 

och saker och ting.” En annan informant uttrycker: ”…(sen) har vi också samtal med 

ordförande som jag också tycker funkar jättebra. Och skulle det va någonting så kan vi bara 
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komma och säga det.” Hur det fungerar varierar alltså stort, men de flesta har i alla fall 

inplanerade enskilda samtal mellan föreståndare och personalansvarig. Hur det sedan fungerar 

i verkligheten är till stor del upp till respektive personalansvarig. 

Informanternas upplevelse av hur arbetsgivaren sköter sitt uppdrag kopplar de samman med 

om det finns kompetens eller inte för dessa frågor inom styrelsen. När de beskriver om det 

finns kompetens eller inte, så är det kopplat till specifika personer. En informant uttrycker ”… 

om dem två skulle sluta då skulle det behöva komma in några andra, för jag tror inte att det 

skulle, att det skulle bli på riktigt samma sätt då.” En informant som inte är nöjd med hur 

arbetsgivaransvaret sköts uttrycker: ”Det är en kompetensbrist. Helt klart. Helt klart en 

kompetensbrist. Det är det.” 

Analys 

 Sammanfattningsvis så finns i de flesta församlingarna en personalrepresentant som har ett 

ansvar delegerat av styrelsen för arbetsgivarfrågorna. Trots detta så är det styrelsen som grupp 

som har arbetsgivaransvaret. Informanterna uttrycker visst missnöje med hur 

arbetsgivaransvaret sköts samtidigt som en förståelse finns för att arbetsgivarna är ideella och 

även har andra åtaganden, exempelvis egna arbeten. De frågor som tas upp är främst av 

praktisk karaktär, exempelvis semester. I de fall informanterna upplever att styrelsen inte 

uppfyller sitt arbetsgivaransvar menar de att det beror på att styrelsen inte har kompetens 

gällande dessa frågor. 

Cornforth (2001) poängterar just vikten av att välja styrelseledamöter som har både den 

kompetens som behövs samt tiden att utföra uppdraget. Om det finns bra blandning av 

erfarenhet och färdighet inom styrelsen, så är det en faktor som bidrar till effektivitet inom 

styrelsen. I och med att flera av informanterna uttryckt ett missnöje som förklaras med 

bristande arbetsgivarkompetens, så blir en fråga om denna kompetens prioriteras av 

församlingar vid val av styrelseledamöter. 

Informanternas upplevelser ger också en bild av att i de fall då arbetsgivaransvaret till största 

del delegerats till en viss person, så är denna funktion inte något som prioriteras i resten av 

styrelsen. Kan det vara så att man inte följer upp hur det fungerar utan släpper ansvaret till en 

individ? Även här menar Cornforth (2001) att en viktig faktor för styrelsearbetets effektivitet 

och prestation är att utvärdera styrelsens arbetssätt regelbundet. Utifrån informanternas 

beskrivningar skulle detta behöva göras gällande arbetsgivaransvaret. Kanske att detta hör 
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ihop med Cornforths (2001) tredje faktor för effektivt styrelsearbete, nämligen en tydlig 

förståelse av deras ansvar och roll. Informanterna bortförklarar nästan det faktum att styrelsen 

inte helt uppfyller denna roll med att de är ideella och därmed inte har tid. Detta skulle kunna 

klargöras genom att tydliggöra styrelseledamöternas ansvar och roll. 

Rollfördelningens konsekvenser för arbetsmiljön 

Den sista frågeställningen är uttryckt: ”Hur upplever föreståndaren att ledarskapets 

rollfördelning påverkar dess arbetsmiljö?”. Informanternas svar på denna fråga är till stor del 

beroende av de svar som angetts tidigare, vars resultat redan presenterats. 

Föreståndarnas arbetsmiljö 

Som tidigare nämnt så hade fem av sex informanter en positiv upplevelse av rollfördelningen 

som de till stor del förklarar med tanke på det stöd som de upplever att de får av styrelsen. 

Dessa informanter beskriver också att rollfördelningen påverkar deras arbetsmiljö positivt. 

Förutom stöd ifrån styrelsen så lyfts förtroendet och friheten upp som något positivt, 

exempelvis gällande arbetstiden. Det faktum att många personer är involverade och 

kompletterar föreståndaren leder enligt någon till en synergieffekt. ”Jag försöker nog va 

ganska duktig på att delegera ansvar också, annars så blir man ju helt oumbärlig.”, så 

beskriver en informant sitt arbetssätt. 

Trots denna allmänna positiva upplevelse, så lyfts en hel del saker upp som påverkar 

arbetsmiljön negativt. En vid arbetsbeskrivning och stress är sådana faktorer. En informant 

beskriver: 

… ja, naturligtvis när man sitter med ett sånt där arbetsschema du vet, 

då kan man ju tänka att, den kompletta pastorn kanske ligger på 

femtiofem timmar per vecka... Men det känner jag att jag måste få ha 

lite luft och.. och lägga tiden som jag känner jag orkar med och klarar 

av, annars kommer man gå i väggen… Man kan verkligen bränna ut 

sig, och köra dygnet runt och ställa upp på alla förväntningar.. för 

det.. då är man snart inte pastor. 

En annan beskriver sin situation: ”när det är en sån vid arbetsbeskrivning så kan jag lätt känna 

mig stressad över vad är det egentligen jag ska göra?” Stress är alltså något som några av 

informanterna lyfter i samband med arbetsmiljön. En annan faktor som ett par informanter tar 

upp är relationen till ordföranden som beskrivits tidigare. Då det inte fungerar fullt ut eller en 

önskan om en annan typ av personlighet finns, så påverkar det informanternas arbetsmiljö 
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negativt. Samtidigt poängterar dessa personer vikten av att kompletteras samt att det är 

lärorikt att samarbeta med personer som är olik en själv. 

Den informant som uttrycker en tydlig negativ påverkan av rollfördelningen på arbetsmiljön 

är också den person som upplevde att rollfördelningen inte fungerade och att styrelsen inte var 

ett stöd. Informanten beskriver känslan: ”… jag går ju dit med en klump i magen och vet inte 

om.. jag är inte trygg”. Vidare beskriver informanten:  

… att det saknas en tydlig rollfördelning och att man inte har 

överhuvudtaget lyckas hålla isär rollen som medarbetare och 

arbetsgivarrepresentant, skapar ju en otrygghet för mig vilket gör att 

jag tar ett steg tillbaka och det är aldrig bra. Att man inte driver de 

frågor man brinner för därför man, man liksom, man vet aldrig om det 

är mina medarbetare jag möter eller om det är mina chefer som ska 

ställa mig till svars idag. 

Analys 

Sammanfattningsvis är, trots några skillnader mellan informanterna, essensen att då 

rollfördelningen fungerar bra och styrelsen fungerar som ett stöd, så påverkar det arbetsmiljön 

positivt och då detta inte upplevs fungera bra så påverkas arbetsmiljön negativt. Det verkar 

alltså finnas en tydlig koppling mellan rollfördelningen och föreståndarnas arbetsmiljö. Stress 

och relationen till ordföranden är ytterligare två faktorer som informanterna menar påverkar 

deras arbetsmiljö. 

Hanssons (2006) studie i Svenska Kyrkan fick också resultatet att stress är ett av fyra teman 

gällande arbetsmiljön. Ett annat tema som Hansson beskriver är en oklar organisationsstruktur 

som leder till både förvirring av vem som är ansvarig samt stress. Resultatet i denna studie 

bekräftar på ett sätt båda dessa teman. Det kan dock diskuteras vad som är en oklar 

organisationsstruktur. Om alla församlingar har en ”oklar organisationsstruktur” så verkar det 

inte leda till förvirring och stress hos alla, men hos den informanten som beskrev 

rollfördelningen som icke-fungerande ledde detta till en sämre arbetsmiljö, och en viss 

förvirring och frustration uppstod. Än en gång verkar dock min studies resultat skilja sig från 

vissa andra (Hansson, 2006; Harris; 1998) då rollkonflikt och rolltvetydighet inte blivit en 

konsekvens av församlingens struktur och organisation. Detta kan bero på flera olika saker. 

En förklaring är det som jag lyft tidigare, angående Wood & Fields (2007) studier om delat 

ledarskap och hur detta leder till lägre grader av rollkonflikt, rolltvetydighet, arbetsrelaterad 

stress samt en högre grad arbetstillfredsställelse. Det verkar också som att föreståndarna inte 
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verkar tycka att organisationsstrukturen är oklar som Hanssons (2006) resultat visar, och att 

de därmed inte upplever rollkonflikt. 

Att informanterna gör en tydlig koppling mellan de stöd de får utav styrelsen och deras egen 

arbetsmiljö stämmer väl överens med Karasek & Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990). 

Ett starkt stöd ifrån chefer och medarbetare leder till en bättre psykosocial arbetsmiljö, vilket 

är precis det informanterna säger. Dessutom nämns förtroendet och friheten som något 

positivt i deras arbetsmiljö, vilket kan tillfalla kontrollfaktorn i modellen. Informanterna 

upplever att de har en frihet gällande arbetstider och liknande, vilket innebär att de i hög grad 

kan styra deras egen arbetstid. Trots detta så upplevs en stress över arbetet, vilket till stor del 

beror på höga krav, eller i alla fall vida arbetsbeskrivningar. Den informant som inte upplevde 

sig ha en god arbetsmiljö beskriver rollfördelningen som kärnan i varför det är så. En 

otrygghet beskrivs också samt en brist på stöd ifrån styrelsen. Enligt Karasek & Theorell 

(1990) har denna informant ett svagt stöd i arbetet, vilket då är en källa till stress vilket bidrar 

till en sämre arbetsmiljö.  
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Diskussion 

Diskussionen har jag valt att dela upp i fyra delar. Den första delen är en sammanfattning av 

resultatet. Den andra delen är en metoddiskussion och den tredje ger förslag på framtida 

forskning. Den sista delen är en slutdiskussion. 

Sammanfattning av resultatet 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva föreståndarnas upplevelse av ledarskapets 

rollfördelning, hur de upplever att styrelsen uppfyller deras roll som arbetsgivare samt 

rollfördelningens konsekvenser för arbetsmiljön. Nedan besvaras studiens tre frågeställningar 

var för sig. 

Ledarskapets rollfördelning 

Den första frågeställningen är formulerad: ”Hur upplevs rollfördelningen av ledarskapet 

mellan föreståndare och styrelse av föreståndaren?” 

Resultatet visar att ledarskapet enligt informanterna består av flera olika delar. Grunden för 

ledarskapet är att styrelsen och föreståndaren leder församlingen tillsammans. Samtidigt är 

styrelsen överordnad föreståndaren i och med att de är arbetsgivare. Föreståndarna upplever 

också en stor respekt från styrelsen i den roll som de har, vilket informanterna tycker är 

positivt i och med den teologiska kompetens och erfarenhet som föreståndarna har. Utifrån 

dessa tre dimensioner beskriver alltså informanterna ledarskapets rollfördelning. 

Informanterna tydliggör att de vill att styrelsens ska vara ett stöd för dem. Då föreståndarna 

upplever att det fungerar så, upplever de även ledarskapets rollfördelning som god. 

Resultatet av denna första frågeställning stämmer delvis överrens med Harris (1998) studier 

som visar att flera auktoritetsstrukturer finns inom församlingen som organisation. Den 

karismatiska rollen som hon beskriver återfinns dock inte så tydligt i denna studies resultat, 

utan en professionell auktoritetslegitimering som Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver 

passar bättre även fast föreståndarna själva vill frånsäga sig detta till viss del. Den 

legal/rationella auktoriteten finns både i de ”regler” som EFK som trossamfund har, men även 

att styrelsen är arbetsgivare rent juridiskt. En traditionell auktoritetsstruktur gällande EFKs 

kultur och regler verkar också finnas, och tar sitt uttryck genom den respekt som 

föreståndarna upplever att styrelsen har gentemot dem. Studiens resultat överensstämmer 

dock inte med Harris (1998) av den anledningen att de inte upplever någon större grad av 
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rollkonflikt. Detta skulle kunna förklaras med att ledarskapet är delat, vilket enligt Wood & 

Fields (2007) minskar graden av rollkonflikt och rolltvetydighet. 

I avsnittet ”Bakgrund” citeras EFKs definition av ledarskapets auktoritet: ”Det är i tjänandet, 

kärleken, det personliga föredömet och trohet mot Guds ord som varje ledarskap i 

församlingen hämtar sin auktoritet ” (EFK, 2003, s.20). Dessa saker har inte varit tongivande i 

denna studie. Om det beror på föreståndarnas inställning eller frågorna i intervjuguiden går 

inte att säga, men analysen har utgått ifrån ledarskap och auktoritetsbegrepp inom sociologin 

och inte utifrån teologiska uppfattningar. 

Styrelsen som arbetsgivare 

Den andra frågeställningen är: ”Hur upplever föreståndaren att styrelsen uppfyller sitt 

arbetsgivaransvar?” 

Informanterna beskriver att styrelsen har ett gemensamt arbetsgivaransvar, som församlingen 

delegerat. I de flesta fall är en person utsedd att vara personalrepresentant. Hur detta fungerar 

i verkligheten varierar mellan församlingarna, men gemensamt är ändå att det mestadels är 

praktiska frågor som denna person ansvarar för, såsom exempelvis semester. Återkommande 

är också en förståelse från föreståndarnas sida av det faktum att styrelsen är ideell och därför 

inte hinner med allt som borde ingå i arbetsgivaransvaret. Informanterna beskriver 

anledningen till ett fungerande arbetsgivaransvar eller inte till stor del på om det finns 

arbetsgivarkompetens eller inte inom styrelsen. 

Denna studie understryker vikten av att det finns personer med arbetsgivarkompetens inom 

styrelsen, som förstår både praktiska frågor kring anställningar men också vikten av socialt 

stöd i arbetet. Ett tydliggörande av styrelsens ansvar och roll skulle, precis som Cornforth 

(2001) beskriver göra styrelsen mer effektiv och då även i deras roll som arbetsgivare. Att 

dessutom utvärdera detta regelbundet skulle ge möjlighet till förbättringar inom detta område.  

Rollfördelningens konsekvenser för arbetsmiljön 

Den sista frågeställningen är ”Hur upplever föreståndaren att ledarskapets rollfördelning 

påverkar dess arbetsmiljö?” 

Om styrelsen fungerar som ett stöd för informanterna så beskrivs också arbetsmiljön som god 

och vice versa. Förtroendet och ansvarsfriheten beskrivs även som faktorer som påverkar 

arbetsmiljön positivt. Men det finns också faktorer som påverkar arbetsmiljön negativt, såsom 
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en vid arbetsbeskrivning och stress. Även relationen till ordförande påverkar informantens 

arbetsmiljö. 

Karasek & Theorells (1990) modell om krav, kontroll och stöd är i denna studie ett bra 

instrument för att förstå betydelsen av att styrelsen ska fungera som ett stöd, och hur det 

påverkar föreståndarens arbetsmiljö. Den vida arbetsbeskrivningen kan vara ett exempel på 

höga krav vilket då är något som ökar stressen hos informanterna. Ett starkt stöd ifrån 

styrelsen, vilket de flesta informanter uttrycker att de upplever, leder dock enligt Karasek & 

Theorell (1990) till att minska stress i arbetet. 

Än en gång blir det viktigt att församlingarnas styrelser förstår behoven hos deras anställda 

för att också kunna påverkar informanternas arbetsmiljö på ett positivt sätt, och 

arbetsgivarkompetens inom styrelsen är därför väsentlig. 

Metoddiskussion 

Studien har utgått ifrån material av sex telefonintervjuer med föreståndare i mellanstora EFK 

församlingar. Den valda metoden fungerade bra vilket gjorde syftet möjligt att uppfylla. Det 

faktum att jag varit ensam i studien innebär både för- och nackdelar. En fördel är det faktum 

att det är samma person som genomför alla intervjuer vilket möjliggör en konsekvent struktur. 

Detta gäller även analysen. Under analysen är det dock även en nackdel att vara ensam, då 

flera personer minskar riskerna att ens egna förförståelse påverkar analysen. 

Det faktum att det var telefonintervjuer kan också ha medfört både för- och nackdelar. En 

nackdel kan vara att informanterna känner en distans. Samtidigt så kan just denna distans 

också medverka till en känsla av anonymitet vilket är en fördel. Det hade dock inte varit 

möjligt för mig att under denna korta period resa runt och intervjua informanterna på så 

många platser runt om i landet. Därför har telefonintervjuer varit en bra metod att använda i 

denna studie. 

Fenomenologi som analysmetod har också fungerat bra och möjliggjorde också till att syftet 

kunde uppfyllas. Det är informanternas upplevelse av fenomenen som är i centrum, då särskilt 

essensen, alltså det som är gemensamt för dem alla. Däremot har jag frångått detta också då 

jag presenterat vissa relevanta delar av existensen. Detta för att jag ansåg det relevant. 
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Förslag på framtida forskning 

Förslagen  på framtida forskning kan göras många men här är några förslag som jag har kring 

fortsätta studier. I denna studie har föreståndares upplevelser av ledarskapets rollfördelning, 

styrelsens arbetsgivarroll samt konsekvenserna för arbetsmiljön varit i fokus. Det vore 

intressant att studera de ideella styrelsernas upplevelser av dessa fenomen alternativt 

ordförandenas upplevelser. Att studera både ordförandens och föreståndarens upplevelser i 

samma församling för att kunna jämföra två olika perspektiv skulle också ge nya vinklar.  

Studier kring delat ledarskap och rollkonflikt, alltså ur en mer deduktiv ansats, skulle också 

kunna ge resultat utifrån varför föreståndarna inte upplever rollkonflikt samt i vilken grad de 

faktiskt har ett delat ledarskap i församlingarna. 

Jag har motiverat varför jag valt att anonymisera mycket om informanterna, såsom kön, ålder, 

bakgrund, etc. Det vore dock spännande att göra en jämförande studie mellan olika 

generationer inom församlingen och se hur synen på ledarskap eventuellt kan ha förändrats, 

även eventuella skillnader mellan män och kvinnor. En jämförande studie vore också 

intressant mellan olika samfund, inte endast inom EFK. 

Fungerar det i verkligheten såsom informanterna har beskrivit? Det är lätt att berätta hur man 

vill att det ska vara medan det kanske inte är så i verkligheten ännu. En diskursanalys eller en 

observation för att studera ledarskap i församling vore därför intressant. Detta vore spännande 

även ur ett teologiskt perspektiv, överensstämmer ledarskapet och församlingen som 

organisation med den teologi som finns inom EFK? Och de auktoritetsbegrepp som har 

använts i denna studie, hur förhåller sig dessa till EFKs teologi? 

Slutdiskussion 

Fokus i denna studie har varit att studera ledarens roll i en typ av icke-vinstdrivande 

organisation, nämligen församlingar. Den tro som står i centrum för dessa organisationer 

skiljer dem till viss del från andra icke-vinstdrivande organisationer. Samtidigt finns också 

mycket som är gemensamt gällande organisationsstruktur och ledarskap. Brottningskampen 

mellan en anställds roll som ledare i förhållande till en styrelse eller ledningsgrupp är något 

som säkerligen finns i andra icke-vinst drivande organisationer. Likaså de utmaningar som 

finns i att ha en ideell styrelse som har arbetsgivaransvar. I och med detta ser jag att min 

studie kan bidra även till andra ideella och icke-vinstdrivande organisationer. 
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19981593-om-trossamfund_sfs-1998-1593/


50 

BILAGA 1: Mail till informanter 

Hejsan! 

Mitt namn är Charlotte Arenander och jag läser sista terminen på personalvetarprogrammet på 

Umeå Universitet. Jag har nu börjat skriva min C-uppsats och skriver om rollfördelning av 

ledarskap i mellanstora EFK församlingar, då särskilt rollfördelningen mellan pastor och 

styrelse. Jag är själv medlem i Korskyrkan i Umeå där jag även är ledamot i styrelsen. Jag är 

också ledamot i EFKs styrelse. Jag har ett stort intresse av pastorers arbetssituation, i och med 

att församlingen är en speciell typ av arbetsplats. Det finns lite forskning på det här området, 

och jag vill därför försöka bidra med det jag kan. 

Jag har alltså valt att studera pastorers upplevelse av rollfördelning i ledarskapet och skulle 

vilja hålla en telefonintervju med dig! Jag har gjort ett geografiskt slumpmässigt urval. Du 

kommer att vara helt anonym, det enda som kommer stå i min uppsats är att pastorerna är 

ifrån EFK församlingar med ett medlemsantal på mellan 170-300 personer, samt geografiskt 

område (norra, mellan eller södra Sverige). Intervjun beräknas ta upp till en timma, och jag 

skulle uppskatta ifall samtalet får spelas in. I så fall kommer inspelningen endast användas vid 

transkription och sedan raderas direkt. Ditt namn och vilken församling du arbetar i kommer 

anonymiseras även vid intervjuutskriften. 

Jag kommer att ringa dig innan veckans slut för att fråga ifall du vill vara med, samt boka in 

en intervju. Intervjun kommer ske via telefon, helst nästa vecka (vecka 16). Om du hellre ger 

ett besked om medverkan via mail, så går det naturligtvis också bra! 

Jag skulle verkligen uppskatta ifall du vill delta! Hör av dig om du har några frågor. Om du 

har några frågor till min handledare, så går det också bra att höra av sig till henne. Hon heter 

Charlott Nyman och har mailadress charlott.nyman@soc.umu.se. 

Allt gott! 

Charlotte Arenander 

070-XXXXXXX 
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BILAGA 2: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

- Berätta om studiens syfte och användningsområde. Etiska riktlinjer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

o C-uppsats, personalvetarprogrammet, Umeå Universitet 

o Syfte: pastorers upplevelse av rollfördelning mellan styrelse och pastor, samt 

vilka konsekvenser rollfördelningen får för pastorns arbetssituation. 

o Deltagandet är frivilligt, har rätt att avbryta din medverkan. Kommer endast att 

användas till denna uppsats. Anonymisera personer, församling, etc. 

o Behandlas konfidentiellt – inspelning raderas direkt efter transkribering 

o Vill du medverka? Ok att spela in?  

o Några frågor innan vi börjar? 

Inledande frågor 

- Hur många är ni som arbetar i kyrkan? Funktioner? 

- Hur länge har du arbetat i församlingen? Som pastor? 

Hur upplevs rollfördelningen av ledarskapet mellan föreståndare och styrelse av 

föreståndaren? 

1. Beskriv kortfattat vilka som ingår i församlingens ledarskap. 

2. Vilken roll har du som pastor/föreståndare i församlingen? 

3. Vilken roll har styrelsen i församlingen? 

4. Hur har ledarskapet fördelats mellan dig och styrelsen? 

a. Vem gör vad? Vem har rätt att besluta vad? 

5. På vilket/vilka sätt har rollfördelningen tydliggjorts? 

a. Exempelvis när du påbörjade din tjänst i församlingen. 

b. Pratar ni om vilken roll ni har, samt hur dessa skiljer sig mellan er? 

6. Upplever du att verkligheten skiljer sig mot hur det är tänkt att vara? Finns det några 

dokument/stadgar som uttrycker något annat än hur det är? Hur upplever du det? 

7. Hur upplever du rollfördelningen? 

a. Skulle du vilja ha det på något annat sätt? 

b. Fungerar det bra eller dåligt? Exempel? 

c. Förväntningar från församlingen/styrelsen/dig själv? 
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8. Upplever du att du och styrelsen har samma förståelse av er rollfördelning? 

Hur upplever föreståndaren att styrelsen uppfyller sitt arbetsgivaransvar? 

9.  En del av styrelsens roll är att vara arbetsgivare. Vad innebär det konkret? 

a. Vilken typ av kontakt har ni, hur ofta?  

10. Hur upplever du att styrelsen uppfyller deras roll som arbetsgivare? 

a. Finns den kompetens inom styrelsen som du upplever behövs? 

b. Finns det något som du önskar fungerade bättre? 

c. För- och nackdelar med en ideell styrelse? 

Hur upplever föreståndaren att ledarskapets rollfördelning påverkar dess arbetsmiljö? 

11. Hur påverkar rollfördelningen din arbetsmiljö?  

a. Psykosociala hälsa: Krav, kontroll, socialt stöd, rättvisa, ersättning/erkänsla, 

värderingar. Stress. 

b. Autonomi gentemot styrelsen 

c. Rollkonflikt? Rolltvetydighet? 

Avslutande frågor 

- Är det något du skulle vilja tillägga? 

- Tack för din medverkan. Vill du ha uppsatsen mailad till dig när den är klar? 


