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1. Inledning 

”Prästvigningen kan alltför lätt uppfattas som ett iklädande av makt snarare än vigning till 

tjänst.” Detta påpekande kommer från tidigare kyrkoherde Rolf Larsson, som i en debattarti-

kel i Svensk Kyrkotidning frågar sig hur en vigning i en domkyrka med kraftfulla symboliska 

handlingar, vars like varken kyrkosångaren, kyrkoväktaren eller fritidsledaren kan förvänta 

sig, kan påverka prästens självbild; en självbild som Larsson misstänker kan ställa till med 

problem i församlingarna.
1
 Kopplingen mellan prästens självbild och problem i församlingen 

är ett djärvt, men inte nödvändigtvis orimligt antagande, fastän det inte omedelbart går att 

verifiera. Att det finns problem på många kyrkliga arbetsplatser är däremot ett faktum. 

Arbetsmiljön i Svenska kyrkan har från tid till annan dykt upp i mediala sammanhang, fram-

för allt i samband med att kyrkligt anställda stått fram som whistleblowers för att skapa upp-

märksamhet kring olika missförhållanden.
2
Enligt fackförbundet Vision finns den snabbaste 

ökningen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa hos de kyrkligt anställda, där diakonerna ligger på 

en delad förstaplats tillsammans med socialsekreterarna, medan prästerna intar en tredjeplats 

efter handläggare och utredare inom den offentlige förvaltningen.
3
 När Arbetsmiljöverket 

oktober 2014 företog en inspektion av 1700 arbetsplatser inom olika branscher, visade det sig 

dessutom vara de religiösa samfunden som var absolut sämst på att upptäcka samt åtgärda 

psykosociala riskfaktorer: Hela 83 % av de kyrkliga arbetsgivarna prickades av verket pga. 

deras bristande rutiner.
4
 Även inifrån kyrkan har det framförts kritik; i Kyrkans Tidning kun-

de man för inte så länge sedan läsa följande rader, författade av en yrkesverksam präst: 

Jag försöker alltid vara en förebild. Men jag uppmuntrar ingen ung människa att utbilda sig 

till präst. Där går gränsen för mig. Det är jag beredd att göra den dagen då kyrkans värde-

grund genomsyrar vår organisation. Då evangeliet om att vi duger, är älskade och accepte-

rade som vi är också gäller anställda medarbetare. Då vi har upphört att utse syndabockar 

och i stället prioriterar att lösa organisatoriska problem, systemfel som leder till sjukskriv-

ningar, mobbning, skitsnack och ryktesspridning.
5
 

Inom universitetsvärlden har avhandlingar, uppsatser och rapporter undersökt Svenska kyr-

kans arbetsmiljö, utifrån såväl psykologiska, sociologiska, pedagogiska och delvis även teolo-

                                                 

1
 Rolf Larsson, ”Prästvigning och självbild” Svensk Kyrkotidning, no 4 (2015), 118. 

2
 T.ex. i en rad artiklar i Dagens Nyheter 2014-11-25 under rubriken ”DN granskar Svenska kyrkan”. 

3
 Lasse Nilsson & Karin Warne, ”När psyket tar stryk” Tidningen Vision, no 5 (2015): 16. 

4
 http://vision.se/nyheter/2014/oktober/dalig-stresshantering-i-kyrkan/ (2015-05-20). 

5
 http://www.kyrkanstidning.se/debatt/har-kyrkan-rad-med-psykisk-ohalsa (2015-05-07). 
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giska perspektiv. Så gott som alla undersökningar berör i samband med arbetsmiljöfrågorna 

även ämbetsfrågan, där flera olika problemområden har identifierats. Det har dock mig veter-

ligen ännu inte undersökts huruvida, och i så fall på vilket sätt, dessa problemområden kan 

sättas i samband med Svenska kyrkans ämbetsteologi. Ändå är det just i kraft av ämbetsteolo-

gin att ämbetsbäraren kan ha sin nyckelfunktion i församlingslivet; en funktion som har sett 

olika ut vid olika tidsepoker, men som alltid har byggt på samma grundförutsättning: Att präs-

ten agerar på uppdrag av Gud; att hen är det som Paulus kallar ”Guds förvaltare”.
6
 Eftersom 

prästen än i dag har kvar sin särroll i kyrkans och i församlingens liv,
7
 och därför att tidigare 

forskning har redovisat ett antal problemområden som delvis kan relateras till både ämbetsbä-

raren och den psykosociala arbetsmiljön, anser jag att det är relevant att undersöka vilken bild 

av den teologiska ämbetssynen som framgår ur forskningen som undersöker den kyrkliga ar-

betsmiljön. 

1.1 Problemformulering och arbetsfrågor 

Det har gjorts ett stort antal direkta och indirekta undersökningar av arbetsmiljön i Svenska 

kyrkan, men har det i denna forskning kunnat kartläggas ett samband mellan den psykosociala 

arbetsmiljön i Svenska kyrkan och den teologiska ämbetssynen? 

För att försöka besvara denna fråga har jag följande arbetsfrågor: 

- Vilken ämbetssyn framgår explicit av undersökningarna av den kyrkliga arbetsmiljön? 

- Vilken ämbetsteologi framgår implicit eller explicit av undersökningarna av den kyrk-

liga arbetsmiljön? 

- Hur kan den identifierade ämbetsteologin anses påverka, alternativt påverkas av, de 

problemområden som identifierats i undersökningarna av den psykosociala arbetsmil-

jön i Svenska kyrkan? 

I mina frågeställningar skiljer jag medvetet mellan ämbetssyn och ämbetsteologi, där ämbets-

synen syftar till hur ämbetet uppfattas av både ämbetsbäraren själv och av andra, medan äm-

betsteologin handlar om den teologi som ämbetet bygger på. 

                                                 

6
 Bibel 2000 (Örebro: Libris, 2000), Tit 1:7. 

7
 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan: Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete (Stockholm: Svenska Kyrkans 

Information, 1990), 12. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, det kan identifieras en relation 

mellan den teologiska ämbetssynen i Svenska kyrkan och de psykosociala arbetsmiljöfakto-

rerna som tidigare har redovisats, för att på så sätt dels bidra med en hittills inte kartlagt in-

fallsvinkel inom forskningen, dels öka förståelsen för de teologiska faktorerna som kan på-

verka den kyrkliga arbetsmiljön och som bör beaktas vid det systematiska och förebyggande 

arbetsmiljöarbetet i Svenska kyrkan, både på nationellt och på lokalt plan. Syftet är inte att 

söka efter skälen till problemen eller hur de kan åtgärdas, utan enbart att se vilka kopplingar 

som ev. kan finnas mellan ämbetsteologin och problemen så som båda delarna beskrivs i 

forskningsmaterialet. 

1.3 Avgränsningar och begrepp 

I och med att det tidigare bedrivits forskning som direkt eller indirekt berör både ämbetsteo-

logi och psykosocial arbetsmiljö, där det ena vanligtvis finns med sekundärt till det andra, 

syftar jag här till båda delarna när jag hänvisar till forskningsmaterial beträffande ämbetsteo-

logi och psykosocial arbetsmiljö i Svenska kyrkan. 

När det gäller Svenska kyrkans ämbetsteologi är jag medveten om att den varierar, där det 

t.ex. finns skillnad på hög- och folkkyrklig ämbetsteologi
8
. Jag kommer i denna uppsats inte 

att ta ställning till de olika falangerna och ännu mindre att försöka identifiera vilken teologi 

som är ”den rätta”, utan jag utgår enbart ifrån de grundläggande teserna som kan anses vara 

gemensamma för all ämbetsteologi i Svenska kyrkan och som redovisas i kapitel 2, för att 

utifrån dem undersöka hur de finns representerade i den arbetsmiljömässiga forskningen. 

Begreppet kyrka används i första hand om Svenska kyrkan, och i andra hand som samlingsbe-

grepp för den universella kyrkan, där det kommer att framgå av sammanhanget vilket av dem 

det syftas till. 

1.3.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Eftersom en stor del av analysmaterialet hänvisar till begrepp som hör hemma i den teoretiska 

empirin beträffande psykosocial arbetsmiljö, vill jag här kort redogöra för de viktigaste av 

dem, för att därmed skapa en bakgrundsförståelse att utgå ifrån. Själva begreppet psykosocial 

                                                 

8
 Hos Karl-Johan Hansson definieras denna skillnad enligt följande: ”I svensk kyrklighet har det i synen på präst-

vigningen funnits en gränslinje mellan bl.a. folkkyrkliga och högkyrkliga. De förra har betonat kallelsen, uppdra-
get. De senare har framhållit ordinationen som en sakramental Guds löfteshandling och charisma, ämbetets 
särart uttryckt i begreppet Verbi Divini Minister (Guds ords tjänare).” Karl-Johan Hansson, Att leva av tro: En 
undersökning av den prästerliga profilen i Växjö stift (Växjö: Publikationer från Växjö stift nr 1, 1996). 
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arbetsmiljö handlar i stor grad om människans upplevda verklighet,
9
 men tar även hänsyn till 

andra yttre och inre faktorer,
10

 som exempelvis förväntningar, uppmärksamhet, återkoppling 

och andra sociala faktorer på jobbet.
11

 

Stress är en viktig psykosocial funktion som kan uppstå när det finns obalans mellan krav och 

individens förmåga.
12

 Detta kan exempelvis handla om diffusa yttre krav, orealistiska eller 

oförenliga yttre krav, oförmåga att säga nej till uppgifterna, svårighet att gallra och prioritera 

samt individuella faktorer såsom sjukdom, sömnproblem eller andra personliga problem.
13

 

Olika personligheter reagerar dock olikt på kraven, där högst stressbenägenhet oftast finns hos 

personer med höga krav på sig själva och som vill prestera mycket.
14

Om stressen upplevs 

under kortare tid kan den öka arbetsprestationen,
15

 medan den, om den upplevs över längre 

tid, kan bli kronisk och leda till utbrändhet.
16

 

Konflikter är en annan psykosocial faktor. De kan vara intrapsykiska, dvs. handla om att indi-

viden står inför ett val där hon känner sig kluven och där båda alternativen i värsta fall är lika 

negativa.
17

 Men de kan också vara rollkonflikter, t.ex. om individen innehar olika inbördes 

motstridiga arbetsroller, eller när det inom en och samma arbetsroll finns oförenliga krav, dvs. 

intrarollskonflikter.
18

 Även mellanmänskliga konflikter finns i olika varianter på arbetsplatsen 

och kan ha sitt upphov i olika faktorer: Fördelningskonflikter, kompromisser, åsikts- och vär-

deringskonflikter, personlighetsrelaterade konflikter, gamla bakomliggande konflikter samt 

missförstånd.
19

 

Mobbning är ett allvarligt psykosocialt arbetsmiljöproblem och definieras vanligtvis som 

kränkande särbehandling. Ofta utlöses mobbningen av att någon eller några, oftast en grupp, 

har ett uppdämt missnöje, vars aggressioner de behöver få utlopp för. Vanligtvis uppfattar 

                                                 

9
 Krister Håkansson, “Psykosocial arbetsmiljö” i Arbetsmiljö, red. Lars Zanderin, 137 (Lund: Studentlitteratur, 

2005). 
10

 Håkansson, 139. 
11

 Håkansson, 141. 
12

 Håkansson, 147. 
13

 Håkansson, 148. 
14

 Håkansson, 151. 
15

 Håkansson, 143. 
16

 Håkansson, 153. 
17

 Håkansson, 157. 
18

 Håkansson, 158. 
19

 Håkansson, 160-166. 
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gruppen inte själv att den mobbar, utan kan anse att ”de skojar lite” eller att mobbningsoffret i 

själva verket har gjort sig förtjänt av behandlingen.
20

 

Det är av avgörande förebyggande betydelse för uppkomsten av stress att medarbetaren har en 

god kommunikation med sina överordnade, får erkännande och bekräftelse på det arbete hon 

utför samt har socialt stöd.
21

 Överlag finns det vikiga faktorer på arbetsplatsen som förebyg-

ger psykosocial ohälsa: Att ingå i en väl fungerande arbetsgrupp, dvs. upplevelsen av gemen-

skap; att ha möjlighet att själv påverka hur arbetet utförs, dvs. ha självständighet och ansvar; 

upplevelsen av meningsfullhet i arbetet; att få återkoppling på arbetet samt att få utnyttja sina 

kunskaper och utvecklas.
22

 

1.4 Metod och teori 

Studien genomförs inom ämnet praktisk teologi. Inom denna disciplin kan det enligt Gerben 

Heitink urskiljas två riktningar:
 
En riktning med fokus på handling, vilket betyder en kritisk 

tolkning av teologiska utsagor som genomsyrar kyrkans ord och handling, dvs. hur handling-

arna ser ut, och en riktning med fokus på praktik, där man utvecklar teologiska teorier kring 

handlingen, dvs. sätter in handlingarna i ett sammanhang och där man även tar hänsyn till 

den samhälleliga kontext som kyrkan befinner sig i.
23

 Denna studie berör i grunden båda rikt-

ningarna: Den undersöker och tolkar ämbetsteologin, så som den formuleras både teoretiskt i 

Svenska kyrkans dokument och konkret i beskrivningen av ämbetsutövandet, men den tar i 

sin tolkning även hänsyn till de sociala vetenskapsdisciplinerna,
24

 i och med att den tar hänsyn 

till sekulär arbetsmiljöforskning och lånar sin analysmodell från samhällsvetenskaperna. 

Därmed placerar studien sig i en växande praktisk-teologisk tradition, som enligt Terje Tor-

kelsen förenar praktisk relevans med teologisk integritet, i och med att man med hjälp av 

icke-teologiska resurser och begrepp undersöker teologiska problem och tar hänsyn till tvär-

vetenskapliga faktorer såsom etnicitet, kultur, kön och makt.
25

 

Uppsatsen är genomgående explorativt hermeneutisk, i och med att jag inte utgår ifrån någon 

specifik teori, utan låter svaren på mina frågeställningar växa fram ur läsningen och tolkning-

                                                 

20
 Håkansson, 168f. 

21
 Håkansson, 155. 

22
 Håkansson, 172-176. 

23
 Gerben Heitink, Practical Theology: History, Theory, Action Domains (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Pub-

lishing Co., 1999), 127f. 
24

 Heitink, 113. 
25

 Terje Torkelsen, På livet løs: En praktisk-teologisk studie av kirkelige medarbeideres erfaringer fra helsefarlige 
personalkonflikter i Den norske kirke (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2003), 33. 
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en av ett för problemformuleringen relevant material, vilket innebär att studien även är kvali-

tativ och begreppsligt-induktiv.
26

 Ett problem med en sådan forskningsansats kan vara att 

både urvalet och tolkningen görs utifrån tolkarens förkunskap; denna risk anser jag dock mi-

nimeras genom en öppen redovisning av den forskningsmässiga förkunskapen samt av de 

teorier som används vid tolkningen. 

1.4.1 A theological hermeneutic of situations 

Jag använder mig av ett arbetssätt som utvecklats av Edward Farley: ”A theological hermene-

utic of situations”.
27

Här finns det några uppgifter som en praktisk-teologisk arbetsprocess bör 

ha som mål att genomföra: 

- Att identifiera den situation man arbetar med och beskriva dess särskilda och funda-

mentala egenskaper. 

- Att sätta sig in i den historiska kontexten som situationen är en del av; dvs. vara med-

veten om hur förutsättningarna har förändrats, samt vilka val och gallringar den nuva-

rande situationen är ett resultat av. 

- Att bedöma den intersituationella aspekten, dvs. hur den situation man undersöker kan 

förvrängas om man inte tar hänsyn till de mer omfattande och fundamentala situa-

tionsfaktorerna, som utgör kontexten för situationen ifråga. 

För att uppnå och definiera en basal förståelse av prästämbetet i Svenska kyrkan, börjar jag 

först med att undersöka hur ämbetsteologin har formulerats i några för Svenska kyrkan viktiga 

dokument, både historiskt och i nutid. Utifrån detta undersöker jag sedan i en explorativ her-

meneutisk litteraturstudie hur ämbetsteologin beskrivs explicit och implicit i samband med 

den arbetsmiljömässiga forskningen, varvid jag särskilt beaktar de problemområdena som 

berör både den psykosociala arbetsmiljön och den teologiska ämbetssynen. 

1.4.2 Databearbetning och analys 

Mitt grundläggande förhållningssätt till forskningsmaterialet är explorativt och fenomenolo-

giskt: Det är innebörden i det som beskrivs som är viktig, inte någon eventuell objektiv ”san-

ning”, vilket även betyder att det som undersöks ur ett överordnat perspektiv är strukturerna 

                                                 

26
 Bo Eneroth, Hur mäter man ”vackert”?: Grundbok i kvalitativ metod (Stockholm: Natur och Kultur, 1989), 50. 

27
 Edward Farley, “Interpreting Situations: An Inquiry into the Nature of Practical Theology” i The Blackwell 

Reader in Pastoral and Practical Theology, red. James Woodward & Stephen Pattison, 120ff. (Massachusetts: 
Blackwell Publishers, 2000). 
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och deras variationer.
28

 Därför är mitt perspektiv i undersökningen ett statiskt strukturalistiskt, 

vilket innebär att jag har en helhetssyn på ämnet som undersöks, där det förutsätts att delarna 

och de inbördes relationerna i helheten tillsammans bildar sammanhanget som undersöks.
29

 

För min databearbetning använder jag mig av ett lite okonventionellt arbetssätt, i och med att 

jag använder mig av kodning av analysmaterialet på samma sätt som man kodar en intervjuut-

skrift. Här använder jag både teori- och datastyrd kodning, där vissa av kategorierna i kod-

ningen hämtas från den ämbetsteologiska och arbetsmiljörelaterade litteraturen, medan andra 

växer fram ur materialet. Datasammanfattningen görs med hjälp av meningskoncentrering,
30

 

där kodningen sker på tre nivåer: Först en inledande identifiering av olika kategorier som 

framgår av materialet och som är både teori- och datastyrda, därefter granskning av koderna 

med revidering av kategorierna och slutligen identifiering av teman och resultat inom varje 

kategori.
31

 Detta sker dock inte i en linjär process, utan inom en hermeneutisk meningstolk-

ning, där processen är cirkulär: De olika delarna tolkas och relateras till helheten, som i sin tur 

relateras till delarna osv. till dess att en djupare mening eller förståelse av helheten har upp-

nåtts.
32

 Tolkningsramen är här min teoretiska förförståelse vilken styr frågorna som ställs till 

materialet
33

 och som redovisas i kapitel 2. 

1.5 Material 

För att redovisa min förförståelse av ämbetskallelsen i Svenska kyrkan börjar jag med att kort 

belysa den allmänna synen på den kristna kallelsen, varvid jag främst använder mig av katoli-

ken Werner G Jeanronds skrift Kristen kallelse.
34

 Jeanrond för till stor del sitt resonemang 

utifrån en ekumenisk ståndpunkt, varifrån jag hämtar ut de delarna som belyser den grundläg-

gande kallelsetanken inom kristendomen. I min redovisning av ämbetskallelsens historiska 

utveckling kompletterar jag Jeanrond med Giles Hunts historiska resonemang kring den inre 

och den yttre ämbetskallelsens utveckling
35

 och den ekumeniska skrivelsen Baptism, Eucha-

                                                 

28
 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2014), 44. 

29
 Eneroth, 127f. 

30
 Kvale & Brinkmann, 246. 

31
 Kvale & Brinkmann, 242f. 

32
 Kvale & Brinkmann, 252f. 

33
 Kvale & Brinkmann, 257. 

34
 Werner G Jeanrond, Kristen kallelse (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 1996). 

35
 Giles Hunt, ”Vocation and Ministry” Theology 87 (1984). 
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rist and Ministry,
36

 som beskriver den gemensamma basen för kallelseteologin så som den 

finns hos merparten kristna konfessioner. 

Den specifikt lutherska synen på ämbetet så som den förefinns i Svenska kyrkan, beskriver 

jag i den mån det går med hjälp av Luthers egna skrifter i svensk eller engelsk översättning, 

samt internationella forskares tolkningar och sammanfattning av dessa. Dessutom Svenska 

kyrkans tre biskopsbrev om ämbetet: Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan,
37

 Att bli 

präst i Svenska kyrkan,
38

och Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan
39

, tillsammans med 

andra kyrkliga skrifter, såsom Kyrkoordningen.
40

 

För att analysera relationen mellan psykosocial arbetsmiljö och ämbetsteologi i Svenska kyr-

kan använder jag mig i mina två huvudkapitel av ett representativt urval av forskningsresultat 

från Sverige som kommer in på de båda ämnena och som publicerats mellan 1980 och 2013. I 

de fallen där två eller fler rapporter utgår ifrån samma forskning, där det t.ex. har publicerats 

en artikel utifrån forskningsrön som gjorts i en avhandling, har jag valt att enbart använda den 

mest detaljerade av dessa. 

1.5.1 Metodologiska överväganden 

Mitt litteratururval har gjorts systematiskt: Med början i en av de nyaste rapporterna, Kyrkan 

är nog en lite speciell arbetsplats (2013), har jag med hjälp av all referenslitteratur som anges 

i respektive studie arbetat mig bakåt, där urvalet har gjorts enligt huruvida den refererade litte-

raturen säger något om den kyrkliga psykosociala arbetsmiljön respektive prästämbetet. I de 

få fall där en studie visserligen berör dessa ämnen, men inte tillför något till min undersök-

ning, antingen därför att den består av upprepningar från annan, redan redovisad litteratur 

eller enbart perifert kommer in på de efterfrågade ämnena, redovisar jag dessa under angrän-

sande forskning. Det kan förefalla problematiskt att urvalet enbart har gjorts utifrån min be-

dömning av respektive studies relevans, men eftersom den använda litteraturen utgör den teo-

retiska basen för en stor del av den aktuella forskningen i kyrklig arbetsmiljö i Sverige, anser 

jag att min urvalsmetod kan anses vara legitim. 

                                                 

36
 Baptism, Eucharist and Ministry. Faith and Order Paper no. 111 (Geneva: World Council of Churches, 1982). 

37
 Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan: Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete (Stockholm: Svenska Kyrkans 

Information, 1990). 
38

 Att bli präst i Svenska kyrkan (Uppsala: Biskopsmötet i samverkan med Svenska kyrkans utbildningsnämnd, 
1997). 
39

 Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan (Uppsala: Biskopsmötet 2014). 
40

 Kyrkoordning för Svenska kyrkan (Uppsala, 2015). 
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Ett annat problem, som inte kan avfärdas lika lätt, är frågan om ny eller ”glömd” forskning 

som ännu inte använts i andra sammanhang och som jag därför kan ha missat. Jag har försökt 

minimera risken för detta genom att företa sökningar i artikel- och andra databaser, där jag har 

sökt på orden ”präst”, ”prästämbete”, ”ämbetsteologi”, ”Svenska kyrkan”, ”kyrklig arbetsmil-

jö” samt ”psykosocial arbetsmiljö” i olika kombinationer. Utifrån resultaten som framkommit 

av dessa sökningar anser jag att jag med gott samvete kan säga att litteraturen som används i 

denna studie täcker in det aktuella ämnesområdet. 

Mitt analysmaterial sträcker sig över en tidsperiod på 34 år, vilket väcker frågan om aktuali-

tet. Eftersom de använda studierna och rapporterna till stor del bygger på samt supplerar var-

andra, anser jag att den kunskap de genererar har aktualiserats löpande, inte minst därför att 

de, beträffande de ämnen som undersöks i denna studie, är i stort sett samstämmiga. Det finns 

dock undantag: När Karl-Johan Hansson i sin enkätstudie undersöker informanternas inställ-

ning till character indelebilis,
41

 är han ensam om att göra detta, varför vi inte kan veta om en 

liknande undersökning skulle ge samma resultat i dag, 19 år senare. Jag har ändå valt att ha 

med denna fråga i analysen, därför att resultatet kan anses vara både oväntat och något uppse-

endeväckande. 

Eftersom jag i analysen använder mig av sekundärdata, dvs. det som framkommer om ämbets-

teologi i andras forskning, där de enstaka forskarna redan har gjort en insamling samt urval 

och tolkning av primärdata, är det viktigt att här påpeka att denna studie inte gör anspråk på 

att återge vad enstaka informanter eller andra källor har för ämbetssyn, utan enbart att återge 

och analysera det som rapporteras i forskningen, dvs. det redan tolkade materialet. Det är där-

för själva forskningsresultaten som är mina primärdata, och inte de data som forskningsstudi-

erna använder sig av. 

1.5.2 Analysmaterial om prästämbetet 

I en prästmötesavhandling från 1981 studerar Bengt Åberg och Thorleif Pettersson den syn på 

prästens roll och därtill hörande identitet som finns inom Svenska kyrkan. De gör detta dels 

genom teologiska överväganden, som även tar hänsyn till psykologiska och sociologiska 

aspekter, dels genom en enkätundersökning i Lunds stift, vari både präster och lekmän tillfrå-

                                                 

41
 Karl-Johan Hansson, Att leva av tro: En undersökning av den prästerliga profilen i Växjö stift (Växjö: Publika-

tioner från Växjö stift nr 1; 1996), 63f. 
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gades om deras respektive inställning till ämbetsrelaterade ämnen.
42

 I studien använder Åberg 

och Pettersson sig av ett rollteoretiskt perspektiv, med fokus på rollförväntningarna och deras 

inflytande på individens anpassning till prästrollen.
43

 Syftet med avhandlingen är bl.a. att till-

handahålla ett samtals- och diskussionsunderlag att använda i samband med att ”kyrkans 

kris”, som även är en fråga om ”ämbetsbärarens kris”, behandlas.
44

 

Anders Bäckström beskriver i Från institution till rörelse Svenska kyrkan ”igår, idag och i 

morgon”. Fastän huvudämnet är kyrkans förhållande till samt funktion i samhället, kommer 

Bäckström även in på prästens förändrade roll: Från att ha varit en auktoritet i samhället, ”le-

dare i socknen” fram till 1930-talet, har prästen sedan dess allt mer förpassats ut i samhällets 

periferi.
45

 I samband med ett prästmöte i Strängnäs stift följer Bäckström upp på detta tema, i 

samband med uppdraget att göra en profilundersökning av stiftets alla präster.
46

 Denna enkät-

studie, I Guds tjänst, följdes sedan upp av en liknande undersökning av prästerna i Härnö-

sands stift, I ordets tjänst; ett stift som valdes pga. sina olikheter i förhållande till Strängnäs 

och som därför ansågs kunna bidra till att hitta gemensamma nämnare för präster inom 

Svenska kyrkan i stort.
47

 

I en liknande profilundersökning som dem Anders Bäckström genomfört i Strängnäs och 

Härnösand, undersöker Karl-Johan Hansson i Att leva av tro den prästerliga profilen i Växjö 

stift. 253 av stiftets 274 präster valde att besvara enkäten, varför den kan anses ge en legitim 

bild av den samlade prästkåren i stiftet.
48

 

1.5.3 Analysmaterial om Svenska kyrkans arbetsmiljö 

När det gäller forskning om den kyrkliga arbetsmiljön kan det skönjas en viss utveckling över 

tid: Medan man på 1980-talet började uppmärksamma ämnet utifrån prästers mående, fortsat-

te intresset växa under 90-talet, men då mer inriktat på organisatoriska och strukturella frågor, 

inte minst pga. den omstrukturering som var på väg i samband med Svenska kyrkans över-

gång från stats- till fri folkkyrka. Efter sekelskiftet har man, parallellt med – och troligen inte 

                                                 

42
 Bengt Åberg & Thorleif Pettersson, Identitet, och roll: Präst – församling – samhälle (Stockholm: Verbum, 

1981), 72ff. 
43

 Åberg & Pettersson, 64. 
44

 Åberg & Pettersson, 13f. 
45

 Anders Bäckström, Från institution till rörelse: En studie av Svenska kyrkan igår, idag och i morgon (Uppsala, 
Religionssociologiska Institutet, Religion och Samhälle 1989:12), 21. 
46

 Anders Bäckström, I Guds tjänst: En profilundersökning av Strängnäs stifts präster 1991 (Uppsala: Uppsala 
universitet, 1992). 
47

 Anders Bäckström, I ordets tjänst: En profilundersökning av Härnösand stifts präster (Härnösand: Härnösands 
stift, 1994), 8. 
48

 Karl-Johan Hansson, 12. 
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helt oberoende av – en växande medial uppmärksamhet, haft fokus på den kyrkliga arbetsplat-

sen som helhet, ofta utifrån andra discipliner än de deciderat teologiska. I min presentation av 

de olika studierna nedan håller jag mig till den kronologiska ordningen. 

Fastän Fredrik Broschés bok Utbränd för Guds skull?
49

 inte kan klassas som deciderat veten-

skaplig forskning, ger den en viktig beskrivning av kyrkligt anställdas arbetsmiljöproblem 

utifrån ett själavårdsperspektiv. Boken kan ses som utgångspunkt och avstamp för den senare 

forskningen, i och med att Brosché uppmärksammar ett ämne som tidigare inte lyfts fram på 

samma sätt och som han i sin egenskap av ansvarig för just dessa frågor vid Kyrkans Själa-

vårdscentrum i Göteborg har haft en unik inblick i. 

Gunilla Ohlsson låter i sin undersökning Prästers arbetsmiljö, som är resultat av ett samarbete 

mellan domkapitlet i Lund och Svenska kyrkans personalförbund, först ett litet urval och se-

dan samtliga präster i Lunds stift besvara enkäter kring deras upplevda arbetsmiljö, som hon 

sedan sammanställer och analyserar. Hennes resultat visar att prästernas arbetsmiljö överlag 

anses vara god, men att det även finns en hel del faktorer som indikerar förbättringsbehov.
 50

 

Per Hansson undersöker i en omfattande studie betingelserna för kyrkoherdars ledarskap, där 

han formulerar tre syften med arbetet: 

1) att öka kunskapen om Svenska kyrkan som arbetsplats och särskilt kyrkoherdars arbets-

villkor; 

2) att bidra till diskussionen om kyrkoherdens ställning i en kommande kyrkoorganisation; 

3) att bidra till förbättrade möjligheter till adekvat chefsutbildning i Svenska kyrkan och i 

förlängningen härav bättre arbetsförhållanden för kyrkans anställda.
51 

För denna uppsats är det framför allt det första och det sista syftet som är av särskilt intresse. 

Hansson genomför sin studie med hjälp av fallstudier i fyra från varandra avvikande pastorat, 

”Matteus”, ”Markus”, Lukas och ”Johannes”, samt två enkätundersökningar.
52

 

I Kyrkoherde: En (o)möjlig uppgift undersöker Bert Stålhammar kyrkoherdens ställning och 

ledarskap i församlingen. Han gör detta med hjälp av dels en litteraturanalys, dels fyra empi-

riska studier: En intervjustudie med 28 kyrkoherdar, en critical incidentstudie med 122 kyrko-

                                                 

49
 Fredrik Brosché, Utbränd för Guds skull? En liten själavårdsbok för slitna församlingsarbetare (Stockholm: 

EFS-förlaget, 1988). 
50

 Gunilla Ohlsson, Prästers arbetsmiljö: Aspekter på arbetsmiljö för präster i Lunds stift (Lund: Stiftbyrån, 
1988), 71ff. 
51

 Per Hansson: Kyrkoherdars arbetsvillkor (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, Tro och tanke 1996:1), 14f. 
52

 Per Hansson, Kyrkoherdars arbetsvillkor, 69. 
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herdar, en enkätstudie med 78 kyrkoherdar och en ledarstilsstudie med 54 kyrkohedar och 

andra kyrkligt anställda.
53

 Stålhammar följer upp på denna studie i artikeln Some Reflections 

Concerning the Vicar as a Leader of Three Organizations in One, som har publicerats i ett 

nummer av Tro & Tanke med kyrkligt ledarskap som huvudtema.
54

 

Ann-Sophie Hansson undersöker i sin rapport Kyrkan som arbetsplats den psykosociala ar-

betsmiljön i Svenska kyrkan. För att få med både objektiva faktorer och subjektiva upplevel-

ser,
55

 använder hon sig både av rapporter från Yrkesinspektionen och av intervjuar med bl.a. 

stiftens personalkonsulter.
56

 Hanssons rapport kan på många sätt uppfattas som ett paradigm-

skifte inom den arbetsmiljömässiga forskningen inom Svenska kyrkan, i och med att hon av-

rundar 90-talet med dess fokus på organisationsfrågor och tar steget in i 2000-talet där hänsyn 

tas till både organisatoriska, strukturella och individbaserade upplevelser och problem inom 

den kyrkliga arbetsmiljön. 

Som en del av forskningsprojektet Från statskyrka till fri folkkyrka har Per Hansson, med 

hjälp av fyra delstudier, undersökt organisationskulturen i Svenska kyrkan, med fokus på kyr-

kans kulturella kännetecken och kyrkoherdens roll för förändringsarbete.
57

 Fastän det är de 

organisatoriska frågorna som står i fokus, kommer Hansson även in på personal- och individ-

frågor. 

Anders Bäckström undersöker i ett nummer av Tro & Tanke med religiöst ledarskap som hu-

vudtema, prästers teologiska inriktning i förhållande till deras ämbetsroll.
58

 Denna undersök-

ning kan ses som uppföljning på hans tidigare forskning om prästers mående.
59

 

I sin magisteruppsats i psykologi, Prästers psykosociala arbetsmiljö, undersöker Christine 

Alvarsson och Johanna Jonsson med hjälp av en enkätundersökning, uppföljd av enskilda 

intervjuer, prästers psykosociala arbetsmiljö. Där de vid början av studien trodde de skulle 

                                                 

53
 Bert Stålhammar, Kyrkoherde: En (o)möjlig uppgift (Stockholm: Verbum, 1996), 17. 

54
 Bert Stålhammar, ”Some Reflections Concerning the Vicar as a Leader of Three Organizations in One” i 

Church Leadership, red. Per H Hansson, 205 (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, Tro & Tanke 1997:6). 
55

 Ann-Sophie Hansson, Kyrkan som arbetsplats: ett utvecklingsprojekt om psykosocial arbetsmiljö i Svenska 
kyrkan (Uppsala: Institutet för personal- och företagsutveckling, 1999), 10. 
56

 Ann-Sophie Hansson, Kyrkan som arbetsplats, 49. 
57

 Per Hansson, Svenska kyrkans organisationskultur (Stockholm: Verbum, 2001), 42. 
58

 Anders Bäckström, ”Religious Leadership in the 21
st

 Century: An assessment of Beliefs and Training Needs” i 
Education for Ministry in the Church of Sweden, red. Per Hansson (Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, Tro 
& Tanke, 2001:7). 
59

 Se kapitel 3. 
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hitta skillnader mellan kvinnors och mäns upplevda arbetsmiljö, upptäckte de att skillnaderna 

i högre grad fanns mellan yngre och äldre präster.
60

 

I 2004 fick en forskargrupp vid Örebro universitet i uppdrag av Svenska kyrkan att undersöka 

den kyrkliga arbetsmiljön. Resultatet, mest känd som Örebrorapporten, som förelåg i 2005, är 

en omfattande analys av arbetsmiljön inom Svenska kyrkan, som gjorts på bakgrund av 23 

intervjuer med kyrkligt anställda på alla plan och inom tre från varandra avvikande försam-

lingar.
61

 

Arbetsmiljöverket beskriver i en rapport från 2007 arbetsmiljön i Svenska kyrkan,
62

 där verket 

har funnit generella brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet,
63

 bl.a. otydlig ansvarsfördel-

ning och ledarskap,
64

 vilket ses som grunden till övriga problem, där ett antal sakförhållanden 

som kan leda till psykiska påfrestningar och ohälsa särskilt uppmärksammas. 

Ann-Sophie Hanssons avhandling om hälsomässiga faktorer på individuell och organisatorisk 

nivå inom serviceyrkena, Determinants of Individual and Organizational Health in Human 

Services,
65

 har sin utgångspunkt i fyra av varandra oberoende undersökningar, varav två un-

dersöker dels den psykosociala arbetsmiljön i Svenska kyrkan,
66

 dels, med Ingrid Anderzén 

som medförfattare, hur målklarhet, dvs. tydlighet kring verksamhetens syfte och mål samt 

vilken roll medarbetaren innehar i förhållande till detta, kan användas för att öka välbefinnan-

det hos medarbetarna inom Svenska kyrkan.
67

 Det är dessa två delstudier samt Hanssons ef-

terföljande analys som är av särskilt intresse för denna uppsats. 

I sin avhandling Clergy Existence Challenged undersöker Lennart Belfrage svenskkyrkliga 

prästers utsatthet för utbrändhet, där han särskilt beaktar om och i så fall hur den existentiella 

dimensionen kan bidra till en bättre förståelse av utbrändhet, framför allt hos präster, men 

                                                 

60
 Christine Alvarsson & Johanna Jonsson, Prästers psykosociala arbetsmiljö: En jämförelsestudie mellan manli-

ga och kvinnliga präster i Malmö och Lund (magisteruppsats i psykologi, Lunds universitet: 2004), 3. 
61

 Anders Bruhn, Martin Lind & Louise Svensson, Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan: En Fall-
studie (Örebro: Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen, Arbetsrapport 11:2005), 14. 
62

 Britt-Marie Kjölsrud & Ester Svärd, Arbetsmiljöverkets rapport 2007:3: Tillsyn av Svenska kyrkans arbetsmiljö 
(Stockholm: Arbetsmiljöverket, 2007). 
63

 Kjölsrud & Svärd, 4. 
64

 Kjölsrud & Svärd, 7. 
65

 Ann-Sophie Hansson, Determinants of Individual and Organizational Health in Human Service Professions 
(Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008). 
66

 Ann-Sophie Hansson, ”The Psychosocial Work Environment in the Church of Sweden” Nonprofit Management 
& Leadership 16, no. 3 (2006). 
67

 Ann-Sophie Hansson & Ingrid Anderzén, “Goal clarity as an instrument for improved organizational wellbeing 
in the Church of Sweden” Work – A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation 33, no. 1 (2009). 



 

17 

 

även generellt.
68

 I första fasen låter Belfrage församlingspräster och kyrkorådsmedlemmar i 

Visby stift besvara några enkäter, vars resultat han sedan använder som utgångspunkt i den 

andra fasen, som består av semistrukturerade intervju med utvalda församlingspräster. Belfra-

ge arbetar utifrån att det är hela människans kontext som bör beaktas
69

 genom en kombination 

av psykologi, filosofi och religion.
70

 En av hans slutsatser är att man bör använda sig av ”exis-

tentiell hälsovård” för att ge prästerna möjlighet att reflektera över den klerikala identiteten ur 

ett existentiellt perspektiv, vilket, enligt Belfrage, skulle ha en positiv inverkan på hela kyrko-

organisationen.
71

 

I Kyrkan som arbetsplats
72

 beskriver Hans Almer (stiftsadjunkt) och Bo Westergård (psyko-

log och organisationskonsult), utifrån deras mångåriga arbete med bl.a. chefsutvecklingspro-

jekt och organisationsutvecklingsfrågor på den kyrkliga arbetsplatsen, vilka möjligheter och 

utmaningar det kan finnas här beträffande styrning, ledning och medarbetarskap. 

Utifrån en definition av sekularisering som ett fenomen på samhälls-, intern och individuell 

nivå, undersöker Anneli Öljarstrand i en kvalitativ intervjustudie, Den mångtydiga försam-

lingen, hur de olika aktörerna, dvs. de församlingsanställda, hanterar de utmaningar och för-

ändringar som kan anses uppstå i samband med sekulariseringen.
73

 Analysen utgår ifrån ett 

sociologiskt organisationsteoretiskt perspektiv, med fokus på organisation, aktörernas roller 

och deras relationer sinsemellan.
74

 

I en förstudie om ecklesiologi och arbetsmiljö,
75

  som bygger på masteruppsatsen av samma 

namn, undersöker Ulrika Carlström Nordkvist några av de problemområden, ”ecklesiologiska 

markörer”, som hon kallar dem, som Arbetsmiljöverket identifierat i sin rapport från 2007, 

framför allt hur man från kyrkligt håll har valt att implementera rapportens slutsatser. Utifrån 

intervjuer med arbetsmiljökunniga, kyrkoherdar och biskopar från två stift, identifierar Nord-

                                                 

68
 Lennart Belfrage, Clergy Existence Challenged: An Existential Psychological Exploration of Meaning-Making 

and Burnout Related to the Church of Sweden (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009), 27. 
69

 Belfrage, 63. 
70

 Belfrage, 93. 
71

 Belfrage, 208. 
72

 Hans Almer & Bo Westergård, Kyrkan som arbetsplats: Om styrning, ledning och medarbetarskap (Skellefteå: 
PU Organisationsutveckling AB, 2010). 
73

 Anneli Öljarstrand, Den mångtydiga församlingen: Organisering, roller och relationer i spänningen mellan 
sekularisering och desekularisering (Östersund: Mittuniversitetet, 2011), 9. 
74

 Öljarstrand, 17. 
75

 Ulrika Carlström Nordkvist, Ecklesiologi och arbetsmiljö: Stiften, församlingarna och det systematiska ar-
betsmiljöarbetet. En förstudie. Kyrkforskning online 2013:1: 
http://www.svenskakyrkan.se/forskning/kyrkforskning-online (2015-02-08). 
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kvist några ecklesiologiska indikatorer som inte nödvändigtvis berör arbetsmiljön, men som 

ändå kan användas för att få en helhetsbild av miljön på den kyrkliga arbetsplatsen.
76

 

I rapporten ”Kyrkan är nog en lite speciell arbetsplats” undersöker Lars-Erik Warg tillsam-

mans med en tvärvetenskapligt sammansatt grupp arbetsmiljö, vari bl.a. Per Hansson och 

Ann-Sophie Hansson ingår, ohälsa och sjukskrivning i fyra kristna samfund, varav även 

Svenska kyrkan.
77

 Syftet med rapporten är dels att undersöka sjukskrivning och ohälsa på den 

kyrkliga arbetsplatsen, dels om kyrkans ”godhetsaspekt” och ”kommunikationsstil”, så som 

den beskrivits i tidigare undersökningar, har betydelse för ohälsa och sjukskrivning inom de 

religiösa samfunden, samt vilka samband vid hanteringen av arbetsmiljöproblem det kan ur-

skiljas ur en teologisk liberal/konservativ gradient.
78

 

1.6 Angränsande forskning 

Mig veterligen finns det ingen forskning som har relationen mellan ämbetsteologi och ar-

betsmiljö inom Svenska kyrkan som huvudtema, men ämnet finns med som faktor eller impli-

cit förutsättning i en del studier. Nedan följer en presentation av den forskning som tangerar 

ämnena i denna uppsats och vars innehåll aktualiserar nödvändigheten av att ytterligare un-

dersöka eventuella samband mellan ämbetsteologi och arbetsmiljö. 

Per Pettersson undersöker i sin avhandling Kvalitet i livslånga tjänsterelationer Svenska kyr-

kans funktion – eller tjänsterelation – i samhället utifrån en religionssociologisk och tjänstete-

oretisk ansats, med fokus på hur kyrkans medlemmar använder sig av kyrkan. På makronivå 

undersöks hur kyrkan utvecklats tillsammans med samhället från jordbruks- till tjänstesamhäl-

le.
79

 På mesonivå undersöks hur kyrkan kan ses som en tjänsteproducerande organisation och 

på mikronivå undersöks individens personliga relation till kyrkan. Studiens resultat visar att 

relationen mellan individ och kyrka kan ses som en livslång tjänsterelation, där individen vis-

serligen enbart använder sig av kyrkans tjänster vid enstaka tillfällen, men att dessa tillfällen 

ur individens perspektiv anses vara desto viktigare.
80

Dessutom förmedlar kyrkan etiska och 
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andliga värderingar och tolkningar, dvs. kvalitetsfaktorer.
81

 Detta betyder indirekt att kyrkans 

ämbetsbärare förväntas tillhandahålla tjänster, samt att dessa bör innehålla en uppsättning 

värderingar som individen kan ha användning för i de situationer där hen tar kyrkans tjänster i 

anspråk. Även Ingrid Persenius är inne på Svenska kyrkans funktion som tillhandahållare av 

tjänster, när hon i sin avhandling Omsorg och mänsklig värdighet behandlar Svenska kyrkans 

systematiska förbättringsarbete, med fokus på begravningsverksamheten.
82

Utifrån religions-

sociologiska perspektiv och med managementteorier hämtade från näringslivet som redskap 

undersöker Persenius hur dessa kan appliceras på Svenska kyrkans förbättringsarbete, vilket 

definieras utifrån syftet att vara kompetenshöjande,
83

 samt hur dessa kan användas rent kon-

kret där syftet är att ”utveckla metoder och modeller för förbättringsarbete inom Svenska kyr-

kan med fokus på en församlings verksamhet vid begravningar.”
84

 Persenius framhäver att allt 

systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom Svenska kyrkan måste bedrivas utifrån 

samt anpassas till kyrkans tradition,
85

 vilket går som en röd tråd genom hela avhandlingen. Av 

resultaten av Persenius undersökning kan här framhävas att en förutsättning för att kvalitets-

arbetet inom Svenska kyrkan ska kunna lyckas, är att man tydligt skiljer mellan den teologis-

ka traditionen och modern affärsverksamhet när det gäller kyrkoherdens roll; eftersom kyrko-

herden rör sig mellan olika sfärer inom kyrkans verksamhet, bör tydligare hänsyn tas till detta, 

med fokus på hur skillnaderna mellan sfärerna kan överbryggas.
86

 Varken Pettersson eller 

Persenius beaktar den eventuella problematiken som kan uppstå i samband med att kyrkans 

verksamhet både förväntas anpassas till brukarens önskemål och till kyrkans tradition. 

Även Gunilla Ohlsson är inne på hur ämbetsbäraren uppfattas av kyrkans medlemmar: I av-

handlingen Från ämbetsman till ämbetsbärare behandlar hon utvecklingen av ämbetssynen, 

så som den speglats i anmälningar mot präster under tre tidsperioder.
87

 När det gäller de för-

väntningar som finns på prästen, kan Ohlsson identifiera åtta områden som omfattas av sär-

skilda förväntningar: Laglydnad, korrekt handläggning, snabb handläggning, ”rätt” förkunnel-

se, arbetsförmåga, samarbetsförmåga, allmän hyfs och empatisk förmåga, där den gemen-

                                                 

81
 Pettersson, 304. 

82
 Ingrid Persenius, Omsorg och mänsklig värdighet: Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i 

Svenska kyrkan med inriktning på begravningar (Uppsala: Acta universitatis upsaliensis, Psychologia et Sociolo-
gia Religionum nr 20, 2006). 
83

 Persenius, 23. 
84

 Persenius, 26 
85

 Persenius, 25. 
86

 Persenius, 326. 
87

 Gunilla Ohlsson, Från ämbetsman till ämbetsbärare: Förändringar speglade i anmälningar mot präster under 
tre brytningstider (Lund: Lunds universitet, 2012). 



 

20 

 

samma förväntningen för alla åtta områdena är respekt och empati.
88

 Ohlsson visar dessutom 

att legitimeringsgrunden för prästens auktoritet har förändrats: Auktoriteten som prästerna får 

i och med ordinationen tillskrivs numera mindre betydelse ur ett lekmannaperspektiv, medan 

större vikt läggs vid prästens karismatiska auktoritet, där prästens personliga karisma och be-

mötande tillskrivs stor betydelse.
89

 Auktoritetsfrågan behandlas även i en avhandling om häl-

sofarliga personalkonflikter i Den norska kyrkan, På livet løs, där Terje Torkelsen kommer in 

på prästrollens betydelse för arbetsmiljön. Eftersom prästrollen har en stark symbolfunktion, 

där prästen representerar det heliga, får ämbetsbäraren en auktoritetsposition i församlingen 

som kan utnyttjas. Prästens auktoritet är dubbelt stark: Hen är både förvaltare av förkunnelsen 

och sakramenten, och församlingens teologiska expert, vilket ger prästen och ämbetet en 

tyngd som resten av församlingen inte kan mäta sig med. På bakgrund av de norskkyrkliga 

personalkonflikterna som Torkelsen undersöker, drar han slutsatsen att präster som missbru-

kar sin maktposition snarare är undantag än regel, men att det empiriska materialet vittnar om 

att prästrollen skapar en maktbas som kan utnyttjas negativt. Torkelsen poängterar dessutom 

att just det faktum att det är prästen som i några av konflikterna trakasserar sina anställda, gör 

de drabbade extra sårbara: Informanterna upplever en större benägenhet att skuldbelägga sig 

själva, framför att tro prästen om ont.
90

 

En studie som visserligen varken relaterar till Skandinavien eller till Svenska kyrkan, men 

som ändå är intressant i förhållande till den kyrkliga arbetsmiljön, är en tysk enkätstudie som 

undersöker den psykosociala arbetsmiljön hos 8574 anställda i 22 av Tysklands 27 katolska 

stift. Ett av studiens viktigaste resultat är att stresskänslan minskas om den anställde upplever 

sitt jobb som meningsfullt och som mer än bara ett jobb, samt att upplevelsen av det andliga 

utgör ytterligare en positiv påverkan. Man fann dessutom att arbetslagets storlek, arbetstid per 

vecka och församlingens storlek enbart hade liten oberoende relevans.
91

 Denna studie bekräf-

tar Lennart Belfrages forskningsresultat, där han relaterar utbrändhet hos präster i Svenska 

kyrkan till just känslan av meningslöshet (se kapitel 4). 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd så att varje kapitel bidrar med förståelse för de efterföljande kapitlen, 

varvid svaret på huvudfrågan, dvs. om det går att identifiera en koppling mellan den teologis-
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ka ämbetssynen och de psykosociala faktorerna som har identifierats i forskningen kring 

Svenska kyrkans arbetsmiljö, kan växa fram successivt ur materialet. 

I kapitel 1, Inledning, beskriver jag uppsatsens forskningsproblem och syfte, samt presenterar 

mina frågeställningar och vilken metod, teori och vilka källor jag använder mig av. Presenta-

tionen av källorna är medvetet omfattande, eftersom det er dessa källor som utgör uppsatsens 

analysmaterial och som kommer att behandlas längre fram. Det är därför även här, i inled-

ningskapitlet, att läsaren presenteras för bibliografiska fakta beträffande källorna. Jag avrun-

dar inledningskapitlet med en redovisning av mina metodologiska överväganden, förklaring 

av de använda begreppen samt en kort presentation av angränsande forskning. 

Eftersom uppsatsens syfte är att identifiera en eventuell koppling mellan ämbetsteologi och 

arbetsmiljö i den arbetsmiljöforskning som gjorts i Svenska kyrkan, anser jag det vara viktigt 

att till en början identifiera den ämbetsteologi som sedan ska försöka utläsas ur materialet. 

Därför handlar kapitel 2, Bakgrund: Prästämbetet i Svenska kyrkan, om teologin bakom 

prästämbetet i Svenska kyrkan, som jag beskriver utifrån både historia och nutid. Här berör 

jag kort synen på den kristna kallelsen, både allmänt och framför allt i förhållande till ämbe-

tet; dessutom undersöker jag hur prästämbetet tolkas och beskrivs mer specifikt hos Luther 

och – främst – i nutida tradition inom Svenska kyrkan. Kapitlet avslutas med en sammanfatt-

ning av de viktigaste begreppen och identifikationsfaktorerna, som sedan tas med in i behand-

lingen av analysmaterialet i de tre följande kapitlen. 

I kapitel 3, Ämbetsteologi i förhållande till arbetsmiljö, och kapitel 4, Arbetsmiljö i förhållan-

de till ämbete, tar jag ämbetsförståelsen från kapitel 2 med in i läsningen, när jag undersöker 

vilka beröringspunkter som finns mellan den kyrkliga arbetsmiljön och ämbetet i den forsk-

ning som behandlar prästämbetet respektive arbetsmiljön i Svenska kyrkan. Min ansats här är 

huvudsakligen deskriptiv i syfte att presentera analysmaterialet som helhet, vilket jag gör ge-

nom att, på bakgrund av den utförde kodningen av materialet, identifiera vilken ämbetssyn 

eller vilka ämbetsteologiska faktorer som dominerar i analysmaterialet. Dessa relaterar jag 

sedan i kapitel 5, Explicit ämbetssyn och implicit ämbetsteologi i arbetsmiljöforskningen, till 

den ämbetsteologi som tidigare redovisats i kapitel 2, vilket ledar fram till de slutsatser jag 

anser mig kunna dra utifrån uppsatsens undersökning och som utgör svaret på mina inledande 

frågeställningar. Jag avrundar kapitlet med några personliga reflektioner utifrån det som 

framkommit i studien, samt kommer med förslag på framtida forskning. 

Slutligen sammanfattar jag uppsatsen och de resultat jag har kommit fram till. 
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2. Bakgrund: Prästämbetet i Svenska kyrkan 

När Paulus ska beskriva den kristna församlingens ledare, gör han det med hjälp av några 

yttre kännetecken: Församlingsledaren måste vara ”höjd över allt klander, gift bara en gång, 

nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte 

vara hårdhänt utan ska vara försynt och fridsam och fri från penningbegär.”
1
 Det finns här ett 

samband mellan den kristna kallelsen och det kristna beteendet, där det finns förväntningar på 

ämbetsbäraren om att vara ”ett föredöme i helighet och kärleksfull uppmärksamhet”.
2
 Efter-

som det även i dag går att identifiera liknande förväntningar på den kristna ämbetsbäraren, vill 

jag här undersöka dels hur teologin kring kallelsen till prästämbetet har utvecklats över tid, 

dels hur den formuleras i Svenska kyrkan i dag. 

2.1 Den allmänna kallelsen och ämbetskallelsen historiskt och allmänt 

Enligt Werner G Jeanrond är den allmänna kristna kallelsen och den specifika ämbetskallel-

sen ömsesidigt beroende av varandra: Eftersom ämbetet är en del av den kyrkliga strukturen 

och eftersom strukturen definieras av hur man som kyrka tar emot och besvarar Guds kallelse, 

måste all reflektion kring ämbetet ha sitt ursprung i en kontinuerlig reflektion kring kallelsen 

som sådan.
3
 Om man inte är uppmärksam på detta, utan istället låter kyrkans struktur och det 

därtill hörande ämbetet inspireras av exempelvis politiska modeller, riskerar man enligt Jean-

rond glömma bort vad det är som ska uppnås med strukturen: Att det kristna troslivet främjas, 

vilket i grunden är att Guds kallelse besvaras.
4
 

I den ekumeniska skriften Baptism, Eucharist and Ministry (även kallad Limadokumentet) 

knyter man an till hur Jesus i Nya Testamentet kallade och gav olika former av auktoritet till 

dem som följde honom:
5
 Han valde ut sina lärjungar och skickade ut dem i världen för att 

vittna om honom,
6
 och apostlarna fick löfte om att få sitta på tronar och döma Israel,

7
 samt i 

uppdrag att vittna om Jesu liv och uppståndelse,
8
 leda församlingen i bön, undervisning, bry-

tandet av brödet, förkunnelse och tjänst.
9
 På samma sätt som Kristus kallade apostlarna, anses 
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han enligt Limadokumentet genom helig Ande fortsätta kalla människor till den kyrkliga 

tjänsten. Att det är Kristus som kallar i båda fallen får dock enligt samma dokument inte tol-

kas som att kallelsen är densamma, i och med att det finns skillnad mellan apostlarna och det 

ämbete som är grundat på dem: Fastän idén om ett ordinerat ämbete fanns implicit med i kal-

lelsen av apostlarna, kan man i dag inte påstå att prästämbetet i sin nuvarande form, så som 

det har präglats av olika historiska skeenden, kan åberopa sig att ha instiftats direkt av Kris-

tus.
10

 Däremot kan, enligt traditionell kristen syn, utvecklingen av ämbetet över tid ha varit 

styrd av helig Ande, där det kontinuerligt har anpassats till de aktuella behoven.
11

 

När man undersöker ämbetskallelsen i den tidiga kyrkan, blir det tydligt att det som i dag upp-

fattas som den inre kallelsen, dvs. att individen känner sig kallad av Gud till att utöva en viss 

tjänst i kyrkan, då förekom ytterst sällan: Giles Hunt påpekar att medan Gamla testamentet 

kryllar av människor som väljs ut av Gud till att utföra en specifik uppgift, är sådana berättel-

ser sällsynta i Nya testamentet. Det verkar som att den enda som tog emot en inre gudomlig 

kallelseuppenbarelse var Paulus – och denna kallelse var han tvungen att försvara gentemot de 

andra apostlarna. Att åberopa sig på en inre kallelse för att utföra en viss tjänst var alltså 

ganska ovanligt i den tidiga kyrkan. Istället såg man på kallelsen som en allmän kallelse till 

alla människor att bli del av Kristi kropp, kyrkan.
12

 

Allteftersom kristendomen växte och nya församlingar tillkom, uppstod också behovet av att 

organisera församlingslivet, varvid prästämbetet började ta form. Det grundades dock inte på 

det bibliska, gammeltestamentliga prästämbetet, utan på den tradition som hade växt fram 

bland de kristna, där församlingens äldsta, presbyterer, ofta fungerade som ledare i försam-

lingen.
13

 Redan vid början av det andra århundradet beskrev Ignatios av Antiochia hur för-

samlingarna bör ledas av en biskop, som till sin hjälp ska ha presbyterer och diakoner, och 

Irenaeus av Lyon skrev mot slutet av samma århundrade att ordningen med en biskop som 

församlingsledare hade grundats direkt på apostlarnas tradition. Detta ledde så småningom till 

det monarkiska episkopatet
14

. Det var dock först vid konciliet i Chalcedon i 451, dvs. när kyr-

kan hade börjat stabilisera sig och behovet av gemensamma riktlinjer uppstod, att man tog 

upp frågan om kallelsen till prästämbetet. Här slog man fast att det måste finnas en specifik 
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församling som kallar kandidaten för att denne ska kunna ordineras till präst.
15

 Det blir här 

tydligt att kallelsen inte handlar om att en kandidat önskar att bli präst, utan tvärtom att det är 

andra som önskar att kandidaten ska bli det. Men i och med att kyrkan växte och det blev at-

traktivt att inneha en tjänst i den, blev man tvungen att även lägga till en inre gudomlig kallel-

se till ämbetet, för att försöka undvika att en kandidat sökte sig till ämbetet för att uppnå 

världsliga mål
16

 – det fick inte vara enbart församlingen som kallade, utan även Gud. Till-

sammans med svårigheten att säkerställa en sådan inre kallelse verkade detta dock inte räcka 

till för att bevara ämbetet mot missbruk: Från att ha handlat om andlig auktoritet som alla kan 

få från Gud, utvecklade prästadömet sig under medeltiden till en uppdelning i präster och lek-

folk, där de förra utövade auktoritet över de senare.
17

 

Oavsett hur det förhåller sig med den inre och den yttre kallelsen, har ämbetet dock alltid i 

första hand handlat om att tjäna, varför det inte borde kunna användas som medel för att upp-

nå världsliga mål: Ämbetsbäraren förväntas tjäna både Gud och Guds folk, där prästen inte 

kan ses som en ”professionell kristen”, utan som den som förkunnar Guds rikes närvaro mitt 

ibland folket.
18

 Ordinationen är en gemensam handling som Gud och kyrkan utför tillsam-

mans; genom helig Ande rustas prästen för sin uppgift och bärs samtidigt uppe av församling-

ens bön. Den är en handling i tro, där församlingen ber Gud om att ge prästen helig Andes 

kraft, samtidigt som man bekräftar gåvorna som den kallade fått i kallelsen och förpliktigar 

sig att vara öppen för dessa.
19

 

Ämbetsbäraren har ingen auktoritet i sig, utan Gud är den yttersta auktoriteten och prästen 

kallas – på samma sätt som alla andra kristna – att lyda denna auktoritet. Den är grundad i 

Kristus, som i sin tur har fått den från Fadern och som ger den vidare till prästen vid ordina-

tionen, genom helig Ande.
20

 Även om detta innebär att prästen – för strukturens och den goda 

ordningens skull, dvs. organisatoriskt och byråkratiskt – har en viss auktoritet i församlingen, 

är detta inte samma sak som att den andligt legitimerade auktoriteten får användas för att ut-

öva en andligt orättfärdig makt över församlingsmedlemmarna.
21

 Det finns här två risker som 

måste undvikas: Att ämbetsbäraren missbrukar auktoriteten i eget syfte, och att auktoriteten 
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blir så urvattnad, att ämbetsbäraren, istället för att ge uttryck åt Guds vilja, anpassar den till 

församlingens skiftande åsikter.
22

 

2.2 Ämbetskallelsen i luthersk tradition 

Luthers syn på prästämbetet har varit föremål för många akademiska diskussioner, där man 

främst har debatterat relationen mellan det allmänna och det särskilda prästadömet, samt hu-

ruvida båda eller bara ett av dem har sitt ursprung i bibeln. Eftersom Luther i olika samman-

hang har gett uttryck för olika åsikter, kan det vara svårt att veta vad han egentligen ansåg att 

prästämbetet handlade om
23

. Jag vill här följa Hellmut Liebergs resonemang som gör gällande 

att Luthers olika utsagor inte motsäger varandra, utan istället beskriver olika perspektiv på 

ämbetet,
24

 och att det i takt med reformationens utveckling var olika sidor av ämbetet som 

Luther ansåg behövde lyftas fram.
25

 

Luther tar upp och bygger vidare på uppfattningen av kallelsen som varande en kallelse till att 

utföra Guds vilja i situationen här och nu. Därför att denna uppfattning av kallelsen går emot 

all form av hierarki, är det naturligt för Luther att återupptäcka den bibliska tanken om de 

troendes allmänna prästadöme, där ingen kallelse är överordnad någon annan:
26

 Alla kristna är 

genom dopet vigda till tjänst, där de tillsammans utgör de döptas och troendes prästadöme, 

utan någon värdeskillnad.
27

 

I sina skrifter skiljer Luther mellan två latinska begrepp, sacerdos och minister, som båda 

handlar om prästadömet: I och med dopet blir alla människor sacerdotes, dvs. präster enligt 

det allmänna prästadömet, medan minister är det ordinerade präst- och predikoämbetet som 

somliga är kallade att utöva.
28

 När Augsburgska bekännelsen i femte artikeln lyfter fram äm-

betet som instiftat av Gud, är det tjänsten som minister som det syftas till, och när det i artikel 

fjorton dessutom tilläggs att ingen kan predika eller administrera sakramenten i kyrkan, om 
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inte man har kallats till detta, syftar kallelsen, rite vocatus, till själva ordinationen, dvs. den 

yttre kallelsen.
29

 

Luther ansåg att prästämbetet både är instiftat av Jesus och grundat på det allmänna prästa-

dömet,
30

 vilket betyder att prästen inte intar någon särställning i förhållande till resten av för-

samlingen, tvärtom: Prästen ska vara församlingens tjänare.
31

 Detta tjänande understryks yt-

terligare när Luther beskriver skillnaden mellan korsets och ärans teologi: Gud känns igen i 

sin motsats, dvs. Gud uppenbarar sig i ödmjukheten och i korsets skam, varför det endast är 

där Gud kan hittas. Den som strävar efter makt och ära känner därför inte korset och därmed 

inte heller Gud.
32

 Prästämbetet är visserligen instiftat av Kristus, men är inte begränsad till de 

ordinerade prästerna, varför den ordinerade prästen i sitt ämbete representerar det allmänna 

prästadömet.
33

 De döptas och troendes prästadöme är en kallelse till alla att tjäna Gud och 

varandra.
34

 Utan församlingen, dvs. utan de andra medlemmarna av det allmänna prästadö-

met, är prästen ingenting;
35

 ämbetet utövas coram ecclesia, i kyrkans närvaro, och in nomine 

ecclesia, i kyrkans namn, vilket även vill säga att ämbetet alltid måste knyta an till en viss 

konkret församling.
36

 

Men samtidigt som att prästämbetet inte kan kopplas bort från det allmänna prästadömet, an-

såg Luther att inte bara det allmänna, utan även det ordinerade prästämbetet var instiftat av 

Gud, vilket han bl.a. grundade på Ef 4:11: ”Så gjorde han några till apostlar, andra till profe-

ter, till förkunnare eller till herdar och lärare.”
37

 Detta betyder att prästordinationen infördes 

på skriftens auktoritet, enligt apostlarnas exempel och anvisning, för att det ska finnas männi-

skor som ägnar sig åt att predika Guds ord och samla kyrkan kring det,
38

 varför det enligt 

Luther även är ett av de tecken man kan känna igen kyrkan på.
39
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Som det framgår ovan är det prästens funktion, dvs. förkunnelsen, som gör prästen till präst, 

inte ordinationen. För Luther upphör prästen att vara präst när förkunnelsen upphör: Det finns 

inget som har ändrats i prästens person till följd av ordinationen;
40

 eftersom prästens kallelse 

är att vara tjänare, behövs det ingen outplånligt prägel eller väsensförändring för att bli en 

sådan.
41

 Därför har kyrkan möjlighet och plikt att frånta prästen ämbetet, om inte ämbetsbära-

ren lever upp till det Kristus avsåg med ämbetet när han instiftade det, eller om prästen visar 

sig vara en ”falsk profet”.
42

 För Luther är ämbetet något som människan iför sig, inte något 

hon är: Inför människor är hon iklädd ämbetet, men inför Gud är hon den hon är, naken.
43

 

När prästen ordineras, gör biskopen det som representant för de troende, där det i själva verket 

är församlingen, som ordinerar prästen. Prästvigningen är för Luther både en praktisk lösning 

för att hålla ordning i kyrkan
44

 och en kyrklig tjänst som är instiftad av Gud,
45

 och ingen får ta 

på sig denna tjänst utan att ha kallats till den.
46

 Här förutsätter Luther att det inte är den kalla-

de själv, utan helig Ande som väljer ut vem som ska ordineras.
47

 Han poängterar dessutom att 

det är Anden som verkar genom ämbetsbärarens predikan,
48

 i och med att prästen vid ordina-

tionen har tagit emot Anden som ska bevara prästen i den rena läran, göra prästen till en sann 

förkunnare och låta prästen förbli trogen och sann trots djävulen, världen och sitt eget kött.
49

  

2.3 Prästämbetet i Svenska kyrkan 

När Svenska kyrkans biskopsmöte 1990 inleder sitt biskopsbrev om ämbetet, Biskop, präst 

och diakon i Svenska kyrkan, görs det genom att understryka Guds allmakt: ”För det rätta per-

spektivets skull bör ett dokument om det kyrkliga ämbetet börja med att betona Guds storhet, 

suveränitet och alltomfattande verk”.
50

 Detta är intressant med tanke på att det kan uppfattas 

som att man indirekt vill ge läsaren en hint om ämbetets storhet, eftersom ämbetet inte kan 

separeras ifrån den som kallar till det – där biskopsmötet kanske vill påminna om att Gud har 

koll på läget i kyrkan, fastän ämbetet som Gud har instiftat bekläds av människor, inklusive 
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deras mänskliga svagheter. Denna tolkning styrks av att biskopsmötet finner anledning att 

påminna om att Gud kan använda sig av det som är svagt och ringa för att förverkliga sin 

plan
51

 och att ämbetet har en stor uppgift i denna Guds plan för sin skapelse.
52

 

Kallelsen till prästämbetet har alltid sitt ursprung i Gud.
53

 Samtidigt som att alla döpta troende 

har del i det allmänna prästadömet, kallas somliga till en särskild tjänst, ett gudomligt upp-

drag, till vilket de avskiljs från de andra döpta.
54

 Avskiljningen innebär dock inte att prästen 

avsöndras från församlingen, utan däremot att prästen sänds till att tjäna den.
55

 Därmed blir 

kallelsen både en gåva från Gud och ett uppdrag från kyrkan.
56

 

Kyrkoordningen är det dokument som reglerar Svenska kyrkans verksamhet, varför en be-

skrivning av prästämbetet i församlingen bör utgå ifrån vad Kyrkoordningen har att säga. Här 

hänger ämbetet, framför allt kyrkoherdens, olösbart ihop med församlingens struktur samt 

grundläggande uppgift,
 
som kyrkoherden tillsammans med de förtroendevalda och alla andra 

medlemmar av det allmänna prästadömet (dvs. alla församlingens medlemmar) har ansvar för 

blir utförd:
 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt ut-

öva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i 

tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupp-

rättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläg-

gande uppgift. […]Församlingen har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift 

och Svenska kyrkan som trossamfund. Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna 

prästadöme förenar alla i församlingen, vigda och icke vigda. Alla har tillsammans ansvaret 

för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Den demokratiska organisationen 

och kyrkans ämbete eller vigningstjänst har gemensamt ansvar för att bedriva en verksam-

het i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. För varje församling finns ett 

kyrkoråd eller ett församlingsråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar 

för ledning, samordning och tillsyn.
57

 

Varje församling ska utarbeta en församlingsinstruktion som reglerar hur församlingens 

grundläggande uppgift ska utföras.
58

 Det är kyrkofullmäktiges ansvar att tillsammans med 
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domkapitlet godkänna församlingsinstruktionen, samt att besluta i mer principiella ärenden,
59

 

där kyrkoherden har rätt att delta i överväganden, men inte i besluten.
60

 Kyrkorådet i sin tur 

utgör församlingens styrelse, har ”omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyr-

koherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd”.
61

 Kyrkoherden är 

ledamot i kyrkorådet
62

 och ska, förutom att tillsammans med kyrkorådet se till att församling-

ens grundläggande uppgift blir utförd, dessutom ”utifrån avgivna vigningslöften och på eget 

ansvar fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. […] Kyrkoherden har ansvar för 

tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.”
63

 

Det är i denna organisation, med dessa strukturer och denna ansvars- (eller om man så vill, 

makt-) fördelning, att prästen ska utöva sitt ämbete. Beskrivningen av församlingens grund-

läggande uppgift kan här ses som en beskrivning av prästens arbetsområde, därför att det är 

till tjänst i församlingen att prästen kallas. 

2.3.1 Om ämbetet och ämbetsbäraren 

När kyrkan kallar prästkandidaten, gör den det utifrån några utmärkande kriterier som berör 

kallelse, tro och liv, intellektuella förmågor, social och empatisk förmåga, förankring och för-

ståelse av Svenska kyrkan samt ledarskap.
64

 Dessa kriterier är inte bara vägledande, utan ger 

enligt biskopsmötet en bild av prästens identitet, vilket sammanfaller med hur prästen bör 

fungera och arbeta.
65

 De behöver dock inte vara uppfyllda vid ordinationen, utan det räcker 

om potentialen finns.
66

 

I kyrkans inledningsord vid prästvigningen finns det en klar definition av vad det är prästkan-

didaten kallas till, när kyrkan kallar prästen till sin tjänst: 

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

gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord. En präst skall i 

sitt ämbete leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud 

och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att re-

nas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen. 
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Åt er skall nu anförtros uppdraget att vara präst. Möt era medmänniskor med varsamhet och akt-

ning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem  och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.
67

 

I samband med vigningen, där prästkandidaten avskiljs för särskilt uppdrag i kyrkan, lovar 

den kallade att med Guds hjälp stå fast i kyrkans tro, följa kyrkans ordning samt vittna om 

Guds kärlek. Prästen sänds då för att ”i ord och handling förkunna evangelium och vara Kristi 

sändebud”.
68

 

Medvetenheten om att vara kallad att göra vad man gör och att vara vad man är, är en nöd-

vändig förutsättning för prästen, framför allt om denne upplever motstånd eller krävande ar-

betsuppgifter; i sådana situationer kan medvetenheten om den yttre kallelsen verka bekräftan-

de ifall ämbetsbäraren börjar tvivla på den inre kallelsens äkthet:
69

 När först vigningen har ägt 

rum, kan ämbetsbärarens kallelse inte längre bestridas.
70

 Detta betyder att prästen ”är” präst i 

och med kallelsen och vigningen
71

 och att prästen förblir detta trots alla egna eventuella till-

kortakommande. Till och med om ämbetsbäraren själv skulle svika sin kallelse och kyrkan 

återtar den kallades befogenheter, står Gud fast vid kallelsen.
72

 

Prästen agerar på uppdrag från Gud och på Kristi vägnar, där biskopsmötet överför Jesu ord 

till apostlarna direkt på prästerna:
73

 ”Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som 

avvisar er, han avvisar mig. Men den som avvisar mig, han avvisar honom som har sänt 

mig.”
74

 Därmed representerar prästen Jesus i församlingen. Detta begränsas dock av att det 

endast är när ämbetet låter evangeliet komma till uttryck, att det representerar Kristus.
75

 Ändå 

skriver biskopsmötet vidare att som kyrkans särskilda representant måste prästens liv motsva-

ra de kristna idealen, där ämbetsbärarens privatliv endast i begränsad mening kan anses vara 

privat.
76

 Hela ämbetsbärarens liv och lära måste korrespondera, och i och med att prästen re-

presenterar Kristus och tas i anspråk för nådemedelsförvaltningen, får prästens person inte 

dölja Kristus.
77
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Genom sitt sätt att samtidigt vara både präst och människa bland medmänniskor skall prästen 

skapa det förtroende för sitt ämbete som är en inbjudan till människor att söka prästen i själa-

vårdsangelägenheter. Prästen är kallad att sköta sitt kall pastoralt. Det innebär en medvetenhet 

om att vara en herde för hjorden och att tjäna denna på ett sådant sätt att Kristi röst blir igen-

känd.
78

 

Genom att prästen i mötet med andra är både ämbetsbärare och medmänniska, ska prästen 

skapa förtroende för sig som själavårdare;
79

 prästen förväntas vara en andlig ledare och med-

vandrare,
80

 dvs. på en och samma gång vara i vigningstjänst och medmänniska.
81

 

Enligt biskopsmötet bör det inte leda till modlöshet eller frustration att ämbetsbäraren har 

höga förväntningar på sig: I och med att prästen kallas av Gud att utföra Guds uppdrag, befin-

ner denne sig i ett beroendeförhållande till sin uppdragsgivare, vars ärenden prästen ”med 

lugn och trygghet” kan gå. Detta ”lugn och trygghet” är dock villkorat av att den kallade strä-

var efter att växa i mänsklig klarsyn och fördjupad teologisk kunskap, där prästen uppnår and-

lig insikt genom att leva under helig Andes ledning och att umgås med Gud.
82

 Om misströstan 

eller tvivel skulle börja uppstå, kan prästen påminna sig om att Gud välsignar den kallades 

trohet och offervilja, och att Gud förmår att fullkomna och använda sig av det som på grund 

av prästens personliga brister är ofullkomligt.
83

 

Att vara präst är inte ett jobb som alla andra; det är en livshållning grundad i kallelse och 

sändning,
84

 där ämbetsuppdraget gäller hela den kallades liv, både när ämbetsbäraren är i 

tjänst och i dennes privatliv.
85

 Hela prästens trovärdighet hänger på att ord och handling ut-

trycker samma budskap,
86

 där uppdraget är ”en livslång strävan efter att göra allt till Guds 

ära”.
87

 Detta gör prästen genom att uppfylla sina grundläggande uppgifter i ämbetet, vilka är 

att vara förkunnare, liturg, kateket, själavårdare och ledare.
88

 

När det gäller ledarskapet, är detta en ofrånkomlig uppgift som hänger ihop med prästens and-

liga ledarskap och dess olika funktioner, och som tar sig uttryck på olika formella och infor-
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mella sätt.
89

 Det är det andliga ledarskapet som är grundläggande för alla andra funktioner 

som prästen innehar i församlingslivet, där ämbetsbäraren bl.a. ansvarar för planering, delege-

ring och personalvård.
90

 Här är dock biskopsmötet mån om att förespråka delegering.
91

 Enligt 

dem handlar ledarskapet om att kunna ”leda, motivera och förse andra med de befogenheter 

som krävs för att effektivt nå samma gemensamma mål”,
92

 vilket alltså betyder att makten 

inte får koncentreras i prästens person. Tvärtom varnar biskopsmötet: ”Hos en ledare bör fin-

nas förmåga att problematisera maktens möjligheter och frestelser. Inte minst ett andligt le-

darskap, som berör människors inre övertygelser och erfarenheter, kräver en särskild vaksam-

het beträffande risken att utnyttja människor för egna behov och syften”.
93

 

2.4 Prästämbetet i Svenska kyrkan; en sammanfattning 

När man utifrån det ovan redovisade ska sammanfatta den ämbetsteologi som ligger till grund 

för prästämbetet i Svenska kyrkan, blir det tydligt att detta inte är någon enkel uppgift, i och 

med att ämbetsteologin verkar vara mångfacetterad och innehålla tillsynes inbördes motstridi-

ga element. Därför att Svenska kyrkan är ett lutherskt kyrkosamfund och därmed kan antas 

bekänna sig till samt följa Luthers lära, kompliceras bilden av prästämbetet ytterligare av att 

det i vissa hänseenden kan verka som att kyrkan har utvecklat en teologi som kan tolkas som 

avvikande från Luthers ämbetsteologi. 

När biskopsämbetet understryker att prästen blir präst i och med vigningen, är det oklart vad 

som menas med ”blir”; i och med att prästen anses – och förväntas – vara präst i alla livets 

situationer, finns det en risk att ordinationen indirekt tolkas utifrån en ontologisk begrepps-

modell. Detta förstärks av att prästen anses förbli präst även när hen inte jobbar inom yrket; 

enligt gällande praxis kan en ordinerad person fortfarande anses vara präst även om hen job-

bar med helt andra arbetsuppgifter än just förkunnelsen och sakramenten, ja, till och med om 

hen har en annan arbets- eller uppdragsgivare än kyrkan. Om den ordinerade personen skulle 

avsäga sig ämbetet eller förklarats obehörig att utöva det, men sedan önska att återgå till äm-

betet, krävs det dessutom ingen ny vigning.
94

 Därmed öppnas det upp för en ämbetsteologi 

som bygger på vigningen istället för tjänsten. 
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För Luther är prästämbetet till stor del en praktisk funktion i församlingen för att den ska 

kunna leva sitt kristna liv under ordnade former, med förkunnelsen och sakramenten i cent-

rum. Det är därför inom dessa två områdena som prästen förväntas tjäna församlingen, vilket 

bekräftas av Svenska kyrkan. Men kyrkan tar även hjälp av andra begrepp när den ska beskri-

va prästen: Medan Luther refererar till prästen som förkunnare och sakramentsförvaltare, be-

skrivs hen av Svenska kyrkan enligt materialet som redovisats ovan som kallad och avskiljd 

till särskild tjänst och gudomligt uppdrag; församlingens tjänare; innehavare av vissa intellek-

tuella, sociala och empatiska förmågor; förankrad i kyrkan; ledare av församlingens guds-

tjänst; undervisare; själavårdare; herde; Kristi tjänare; öppen för människors behov; vänd till 

Gud och skapelsen; trogen; klok; synliggörare av Guds kärlek i världen; förkunnare; Kristi 

sändebud; aktör på uppdrag från Gud och å Kristi vägnar; Jesu representant i församlingen; 

kyrkans särskilde representant; människa bland medmänniskor; i beroendeförhållande till 

Gud; andlig ledare; medvandrare; liturg, kateket och med ett ämbetsuppdrag som involverar 

hela livet. 

Denna mångfald av begrepp visar på ett rikt tolkningsutrymme – eller om man så vill: en 

otydlig och svag ämbetsteologi – när det gäller att definiera prästämbetets innebörd, inte 

minst därför att många av begreppen kan väcka olika associationer som inte definieras ytterli-

gare. T.ex. kan herdetjänsten associeras till den goda herden som ger sitt liv för hjorden, men 

herden kan också ses som en ledargestalt; dvs. den som känner vägen och kan bestämma åt 

vilket håll hjorden ska gå. Även det att vara Kristi tjänare kan uppfattas på flera sätt: Prästen 

kan tjäna Kristus i församlingen, dvs. i sina medmänniskor, men hen kan också tjäna Kristus i 

sin personliga kallelse, där tjänsten blir till en individuell relation som innefattar ämbetet. Det-

ta kompliceras ytterligare av att prästen å ena sidan förväntas vara kyrkans representant inför 

Gud, men å andra sidan även förväntas representera Kristus inför församlingen. Här kan det 

urskönjas en viss oklarhet i ämbetsteologin beträffande vem eller vad det är som prästen re-

presenterar: Representerar hen församlingen inför Gud eller representerar hen Kristus inför 

församlingen? Eller möjligen båda delarna? 

Det blir här uppenbart att mycket är beroende av vilken tolkning och innebörd församlingens 

aktörer själva ger prästämbetet. Detta får därför bli förförståelsen inför den vidare studien: Att 

många tolkningar är möjliga och att det är denna mångfald som undersöks. 
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3. Ämbetsteologi i förhållande till arbetsmiljö 

I detta kapitel presenterar jag första delen av mitt analysmaterial, dvs. de undersökningar av 

prästämbetet i Svenska kyrkan som även kommer in på arbetsmiljön, där jag redovisar de 

övergripande teman som här har kunnat identifieras. 

3.1 Identifierade teman i materialet 

I samband med en explorativ genomläsning av materialet utifrån den tidigare redovisade för-

förståelsen av prästämbetet, har jag identifierat fyra övergripande teman som kan anses vara 

genomgående och som berör både ämbetet och arbetsmiljön. Temana är delvis ömsesidigt 

överlappande, men det har ändå varit möjligt att urskilja några specifika tyngdpunkter som 

presenteras här i fallande ordning enligt mängden av förekomst: 

- Rollförväntningar 

- Ämbete, person och identitet 

- Prästens yrkesroll, personliga egenskaper, ledarskap och auktoritet 

- Prästen som församlingens centrum 

3.1.1 Rollförväntningar 

Anders Bäckström identifierar det kyrkliga ledarskapet som en inbyggd rollkonflikt mellan 

den institutionsrelaterade och den samhälleliga uppgiften, där det finns olika förväntningar på 

prästen och dennes yrkesroll,
1
 varför det blir av avgörande betydelse vilket innehåll prästen 

själv ger sin yrkesroll.
2
 Detta leder till en kluvenhet i ämbetet, eftersom de motstridiga för-

väntningarna inte går att uppfylla samtidigt, vilket gör att yrkesrollen blir otydlig och påver-

kar prästens identitet.
3
 Även för Åberg och Pettersson är det uppenbart att prästrollen i grun-

den är sammansatt av de förväntningar som andra har på prästen, och som även präglar äm-

betsbärarens identitet.
 4

  Inbyggd i rollen finns det en avgränsning av vad som är socialt ac-

ceptabelt, och det är nästintill omöjligt att förbli präst om inte man lever upp till dessa av om-

givningen styrda förväntningar.
5
 

                                                 

1
 Anders Bäckström, “Auktoritet och ledarskap” i Kyrkligt ledarskap inför 2000-talet: Om prästens yrkesroll och 

religiöst ledarskap, red. May-Inger Frischenfeldt (Uppsala, Svenska kyrkans forskningsråd, Tro & Tanke Supple-
ment 1996:2) 8. 
2
 Bäckström, Auktoritet och ledarskap, 7.  

3
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Oklar roll och motstridiga förväntningar 

Prästens egen rollförväntning kan skilja sig ifrån andras, i och med att den teologiskt motive-

rade rollen inte sällan är avvikande i förhållande till vad församlingen förväntar sig av präs-

ten.
6
 En stor majoritet av prästerna i Åberg och Petterssons studie (95 %) anser att gudstjänst 

och förkunnelse är deras viktigaste arbetsuppgift,
7
 medan majoriteten av lekmännen (75 %) 

uppger att prästernas viktigaste uppgift är förrättningar.
8
 Av Åberg och Petterssons samman-

fattning framgår det att prästerna i första hand vill se sig själva som förkunnare med ett rikt 

trosliv, medan lekmännen snarare ser dem som förrättningsofficianter vars trosliv är av mind-

re betydelse.
9
 En ännu större skillnad framstår när det gäller prästens diakonala arbetsuppgif-

ter, där 59 % av lekmännen anser att prästerna ska syssla mindre med de religiösa och mer 

med de medmänskliga uppgifterna,
 10

 vilket bör ses mot att enbart 16 % av prästerna delar 

denna uppfattning.
 11

 

Det faktum att det i en del församlingar, bl.a. pga. frånvaron av skriftlig målsättning för för-

samlingens verksamhet, råder osäkerhet kring vilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten, bi-

drar till att många präster i någon mån upplever konflikt mellan det de själva anser att de bör 

göra och de förväntningar som finns mer eller mindre outtalade från församlingen.
12

 I Åberg 

och Petterssons studie uppger var fjärde präst att hen egentligen inte vet vad församlingen 

förväntar sig av prästen; var tredje att hen upplever en konflikt mellan vad församlingen för-

väntar sig och vad prästen själv anser ingår i tjänsten och två av tre präster upplever att de har 

oförenliga förväntningar riktade mot sig.
13

 Denna interrollkonflikt kan, som Bäckström påpe-

kar, leda till arbetsotillfredsställelse.
14

 

De som upplever en generell rollkonflikt i ämbetet upplever dessutom ofta en mer öppen kon-

flikt mellan församlingens konkreta förväntningar på deras arbete och deras egen föreställning 

om vad de helst vill göra. Denna grupp präster har dessutom visat sig tillhöra dem som – en-

                                                 

6
 Åberg & Pettersson, 68. 
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ligt Bäckströms L-struktur
15

 – är mest biblicistiska och lägger minst tonvikt vid kyrkans öp-

penhet och det allmänna prästadömets betydelse.
16

 

3.1.2 Ämbete, person och identitet 

Fastän Luther var mån om att skilja person och ämbete åt, är det enligt Åberg och Pettersson 

inte alltid möjligt att bevara denna åtskiljning: Ifrågasätts ämbetet, drabbar frågan även präs-

tens person, eftersom ämbete och person är förenade genom ordinationen.
17

 

Ämbete och person 

Enligt vissa präster åstadkommer vigningen at prästen ”aldrig kan bli fri från att vara präst.”
18

 

På frågan om huruvida prästen är som alla andra eller om ämbetsbäraren i kraft av ordinatio-

nen har blivit ”något särskilt”, svarar en majoritet av prästerna i Åberg och Petterssons studie 

dock, att de inte anser att prästen har eller är något som avviker ifrån andra kristna – men fast-

än dessa är i majoritet, är det ändå en femtedel av prästerna som anser att de får eller blir nå-

got särskilt i och med ordinationen, vilket kan ses som en ganska stor andel av den samlade 

prästkåren.
19

 I Bäckströms profilstudier blir denna tendens ännu tydligare: 60 % av prästerna i 

Strängnäs anser att prästordinationen för med sig en särskild nådegåva att använda i ämbets-

utövningen,
20

 medan motsvarande siffra i Härnösand är 52 %, varvid Bäckström konstaterar 

att detta ämbetstänkande i förhållande till prästvigningen numera är en ”betydelsefull del av 

den svenskkyrkliga traditionen och därför en del av prästernas självförståelse”.
21

 Detta bekräf-

tas även av Hansson: 57 % av prästerna i Växjö stift anser att prästen vid vigningen får ett 

character indelebilis, ett uttryck som Hansson medvetet använder utifrån att ”detta mer än 

uttryck som kraft, gåva eller charisma skulle associera till en romersk-katolsk syn på ämbetet 

och vigningen”.
22

 Samtidigt tar dock 25 % av den samlade prästkåren helt avstånd från en 

extra substans i och med ordinationen.
23

 Som motsättning till dessa siffror anser en majoritet 

                                                 

15
 Bäckströms L-struktur: ”Den vertikala linjen i L:et kännetecknas av att den religiösa gruppens trossatser, 

värderingar och normer uppfattas såsom mer eller mindre tydligt givna av Gud medan den horisontella linjen 
markerar trons samhällsrelation och påverkan av de yttre förhållanden som människan står i. Bibelsynen har 
visat sig vara en bra värdemätare på var präster och andra religiöst engagerade befinner sig på denna skala.” 
(Bäckström, I ordets tjänst, 120). 
16

 Bäckström, I ordets tjänst, 149ff. Se även sidan 44 för en utveckling av Bäckströms analys. 
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 Åberg & Pettersson, 13. 
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19
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av lekfolket att prästen inte är något särskilt i kraft av sin vigning.
24

 Därmed kan en betydlig 

skillnad i uppfattning skönjas mellan prästens och lekmannens syn på prästens ämbete och 

person, vilket möjligen kan ge upphov till, om inte konflikter, då åtminstone oklarhet beträf-

fande vilken ställning prästens person intar i det kyrkliga arbetet. 

Prästens identitet 

Ämbetsbärarens identitet präglas av hur den ses och definieras av andra,
25

 där prästens hanter-

ing av sina ämbetsmässiga roller anses vara helt beroende av öppenheten för att låta det hen 

uppfattar som Guds förväntan förverkligas i sitt eget liv; först när prästen vet vem hen är i 

Guds ögon, samt varför hen finns till, kan ämbetsbäraren hitta sin identitet som både med-

människa och präst.
26

 Prästrollen har därmed en speciell religiös dimension, där prästens yr-

kes- och trosliv inte kan kopplas ifrån varandra: Ämbetsbärarens personliga trosliv levs inom 

yrkesfunktionerna och blir till en totalroll. På så sätt låses prästen fast i yrkesrollen. Härtill 

kommer en stark förväntan både utifrån och inifrån prästen själv om att i sin person vara vad 

hen säger. En prästs identitet i förhållande till rollen står och faller alltså med den religiösa 

identifikationen; här kan ämbetsbäraren frestas att identifiera sig så mycket med rollen, att det 

alltid känns på prästen att hen är präst, oavsett om hen är i kyrkan eller på semester med fa-

miljen.
27

 

3.1.3 Prästens yrkesroll, personliga egenskaper, ledarskap och auktoritet 

När det gäller prästens yrkesroll i relation till lekmannarollen refererar Bäckström till den 

amerikanska forskaren Jackson Carrell: 

Han påpekar inledningsvis, att det har skett en förskjutning i synen på prästens professiona-

litet från att vara den teologiskt lärde till att bli den praktiskt kunnige. Denna kunskap om 

prästtjänstens utövning bidrar både utbildning och praktisk erfarenhet med. Idag är det dock 

allt viktigare att framhålla, att prästen är kallad till att reflektera över sin tro offentligt och 

att tillsammans med församlingen ge uttryck åt den i vardagsliv och samhällstjänst.
28

 

I grunden bekläder prästen två professionella yrkesroller: Den spiritualitetsgrundade, som 

legitimeras av ordinationen eller av personlig fromhet, och den expertgrundade, som legitime-

ras av certifikat, examen eller personlig kompetens.
 29

 Därför spänner prästens professionella 
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arbetsuppgifter över ett stort antal områden som styrs av olika preferenser. När prästerna i 

Hanssons undersökning själva ska beskriva det mest positiva med yrket, framhäver de möten 

med människor, men även att ”få leva i trons värld” eller vara ”budbärare åt den salige Gu-

dens härliga evangelium”. Dessutom nämns gudstjänstfirande och förkunnelse, att ”vara en 

förvaltare av prästämbetet”, ”att få vara ett redskap för förlåtelse och förbön” samt ”att få vara 

Guds lilla sändebud”. Många av svaren handlar om glädjen vid att få jobba utifrån tron, ”att få 

lön för att jobba med sin hobby”, där Hansson låter ett av svaren få stå som sammanfattning: 

”Det bästa är min kallelse.”
30

. 

Den auktoritet som delegeras till prästen i dag identifierar Bäckström som en uppgift enligt 

vilken prästen ska representera och tolka Guds syften med tillvaron; i och med att människan 

inte kan kontrollera tillvarons alla skeenden, blir det prästens uppgift att tolka dem åt andra så 

de upplevs som meningsfulla.
31

 En sådan uppgift kräver dock legitimitet: 

Prästen får auktoritet både genom sin relation till det heliga och sin uppgift att förvalta ett 

specifikt kunskapsområde i samhället. Poängen är dock att dessa båda grunder kan förlänas 

officiellt av kyrka och samhälle samtidigt som prästen förväntas visa upp de andlige och in-

tellektuella kvalitéer som han eller hon besitter så att dessa kan accepteras av omgivningen. 

Det är genom den visade personliga kompetensen som den relationsorienterade auktoriteten 

kan uppstå.
32

 

Detta förklarar varför den personliga kompetensen tydliggörs allt mer vid rekrytering och 

tillsättning av prästtjänster: Auktoriteten grundas ytterst i prästens personliga förmåga och 

kompetens inom andlighet och teologisk kunskap.
33

 Därmed får prästen visserligen sin aukto-

ritet genom ordinationen, men den kompletteras sedan med församlingens konkreta kallelse 

till prästen att utöva ämbetet.
34

 

Fastän prästerna kallas att utöva en viss form av ledarskap, är det bara ett fåtal präster som 

uppger att de prioriterar detta tidsmässigt.
35

 Enbart 2 % av prästerna i Hanssons studie anser 

ledarskap vara en prioriterad arbetsuppgift, samtidigt som – lite motsägelsefullt – mer än hälf-

ten av prästerna dock anser det vara viktigt att fortbilda sig inom just detta område.
36
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3.1.4 Prästen som församlingens centrum 

Ämbetsbäraren inte bara står i, utan ses ofta som församlingens centrum, där den traditionella 

uppdelningen av församlingen i präst och lekman ytterligare befäster föreställningen om en 

prästkyrka. Detta styrks av en lång rad sociologiska undersökningar som visar, att det ofta 

sker en identifikation mellan kyrka och präst.
37

 Därför att prästen i och med sina ämbetsroller 

är insatt i så många frågor, finns det dessutom en risk att prästen skapar ett på honom eller 

henne beroende lekmannaskap. Denna risk kan förstärkas av ”den avskildhet som lätt uppstår 

som en följd av den särskilda uppgift att konsekrera elementen som ingår i prästens ämbe-

te.”
38

 

I detta kapitel har det blivit uppenbart att de beröringspunkter som finns mellan ämbete och 

arbetsmiljö i forskningen kring prästämbetet, till stor grad handlar om prästens person, roll, 

identitet och personlighet. Mycket verkar vara beroende av hur prästen själv ser på sitt ämbete 

samt hur det bör förverkligas, men även andras förväntningar på ämbetet verkar spela stor 

roll. I nästa kapitel ska vi undersöka om det går att identifiera liknande eller ytterligare berör-

ingspunkter i forskningen kring den psykosociala arbetsmiljön på den kyrkliga arbetsplatsen. 
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4. Arbetsmiljö i förhållande till ämbetsteologi 

I detta kapitel presenterar jag andra delen av mitt analysmaterial, dvs. den forskning som 

främst berör psykosocial arbetsmiljö på den kyrkliga arbetsplatsen, men som även kommer in 

på ämbetet, där jag redovisar de övergripande teman som har kunnat identifieras i materialet. 

Eftersom de olika forskningsrapporterna till stor del bygger på eller hänvisar till varandra, har 

jag i analysdelen inte tagit med dubbelhänvisningar eller andra former av upprepningar. 

4.1 Identifierade teman i analysmaterialet 

I samband med en explorativ genomläsning av analysmaterialet utifrån den tidigare redovisa-

de förförståelsen av prästämbetet, har jag identifierat sex övergripande teman som kan anses 

vara genomgående och som på något sätt berör ämbetsförståelsen. Temana är delvis ömsesi-

digt överlappande, men det har ändå varit möjligt att urskilja några specifika tyngdpunkter 

som presenteras här i fallande ordning enligt mängden av förekomst: 

- Ämbete och arbetsmiljö 

- Prästens respektive kyrkoherdens ledarskap och auktoritet 

- Ämbete, kallelse och identitet 

- Prästens professionella yrkesroll och personliga egenskaper 

- Prästen som församlingens centrum 

- ”Den goda arbetsplatsen” 

4.1.1 Ämbete och arbetsmiljö 

Ett viktigt område som går igen i alla de identifierade teman är självfallet arbetsmiljön. För att 

förstå hur denna påverkar eller påverkas av ämbetsuppfattningen, behandlas den kyrkliga ar-

betsmiljön här för sig, som bakgrundsinformation och komplement till de andra teman som 

identifierats i materialet och som redovisas senare. 

Enligt Fredrik Brosché är det största arbetsmiljöproblemet för präster i Svenska kyrkan trött-

het, slitenhet och utbränning.
1
 I samband med detta identifierar han tre riskområden: 

- Förväntningar, krav och visioner: Både ens egna, där man som tjänare i Guds rike vill 

vara äkta ”alltid och igenom” och jobba på att förverkliga den ideala församlingen; 
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och andras, som särskilt prästerna inte kan strunta i pga. deras vigning ”eftersom de 

gått in under förpliktelser från kyrkans Herre.”
2
 

- Församlingsarbetets uppläggning och genomförande: Arbetet förefaller aldrig ta slut; 

den som tjänar Gud har aldrig helt ledigt, utan måste vara tillgänglig och beredd (en-

ligt 2 Tim 4:2); mycket av arbetet anser sig prästerna enbart själva kunna utföra, inte 

minst därför att många arbetsuppgifter handlar om att prästen alltid ska vara den som 

tar initiativ och som ger till andra.
3
 

- Arbetsresultat: Det är sällan att prästen ges inblick i om förkunnelsen bär frukt, varför 

det kan vara svårt att se något resultat av allt arbete. Detta kan i sin tur leda till att 

prästen alieneras inför sin viktigaste uppgift och försöker anpassa den till vad hen tror 

är inne i tiden. Inte blir det bättre av att det tillsynes alltid är samma människor som 

sitter och lyssnar i kyrkbänken, vilket kan inge prästen en känsla av meningslöshet och 

av att Guds folk ”verkar vara ett släkte i utdöende.”
4
 

Psykosocial arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket uppmärksammar några generella brister i kyrkans systematiska arbetsmil-

jöarbete,
5
 bl.a. otydlig ansvarsfördelning och ledarskap,

6
 vilka ses som grunden till övriga 

problem, där ett antal sakförhållanden som kan leda till psykiska påfrestningar och ohälsa 

särskilt uppmärksammas: Arbetsmängd, otydliga förväntningar på arbetsinsats, ensamarbete, 

konflikter, arbetsbelastning, oklarhet kring den egna rollen samt gränslöst arbete, där man 

påtar sig extra arbete pga. ”godhetskulturen”.
7
 

Även från Yrkesinspektionen framförs det kritik som sammanfattningsvis handlar om konflik-

ter och samarbetssvårigheter mellan kyrkoherde och kyrkoråd; oklarhet i arbetsledningsan-

svar; dåligt ledarskap; allvarliga kommunikationsproblem samt att psykosociala problem inte 

åtgärdas tillräckligt snabbt.
8
 Sist nämnda ses som ett stort problem: Konflikterna hinner växa 

sig stora och nästan olösbara, därför att man in i det sista vägrar acceptera deras existens och 

därmed göra något åt dem.
9
 Detta bekräftas även av informanterna i Alvarsson och Jonssons 

studie, där majoriteten av prästerna anser att de största arbetsmiljöproblemen är konflikträdsla 
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och ledarskapsproblem.
10

 Ändå uppger en stor del av prästerna i Karl-Johan Hanssons studie 

att de är nöjda med relationen till församlingens övriga anställda,
 
varför Hansson drar slutsat-

sen att tidningsnotiser om konflikter i den kyrkliga sfären troligen pekar mer på ”sporadiska 

störningar av massmedialt intresse än om allmänt utbredda konflikter och spänningar.”
11

 

Andra rapporter vittnar dock om att problemen kan vara större än bara ”sporadiska störning-

ar”: När man i Kyrkan är nog en lite speciell arbetsplats undersökte förekomsten av mobb-

ning på arbetsplatsen, visade det sig att 25,9 % av de anställda inom Svenska kyrkan hade lagt 

märke till mobbning/trakasserier på arbetsplatsen och att arbetsgivaren i 61,1 % av fallen inte 

hade vidtagit några åtgärder mot detta,
 12

 vilket enligt författarna eventuellt kan hänga ihop 

med, som framskymtat i en del av de genomförda intervjuerna, att det är just chefen som är 

problemet.
13

 En aspekt av detta framgår även av Alvarsson och Jonssons studie: Några av 

informanterna rapporterar att mobbning kan äga rum pga. hög- eller lågkyrkliga åsikter, där 

mobbingen kan gå åt båda hållen.
14

 Även Warg och hans medarbetare är inne på detta: I sin 

rapport konstaterar de att det förelåg från höga till mycket höga överrisker för att personer 

som upplevde sig ha andra värderingar än församlingen även angav svar som indikerade en 

sämre arbetsmiljö. Värderingsfrågan ”visade sig vara den enskilda fråga som hade störst på-

verkan på andra psykosociala faktorer men även på långtidssjukskrivningarna”.
15

 

Samband mellan arbetsmiljö, personligt engagemang och tro 

Att de kyrkliga medarbetarna arbetar utifrån en inre drivkraft kan öka risken för utbrändhet.
16

 

Gränserna mellan jobb och privatliv suddas ut, vilket t.ex. kan leda till utpräglade krav på att 

man även ställer upp ideellt
17

 samt att det härskar en viss gränslöshet mellan jobb och privat-

liv.
18

 I Örebrorapporten ses det som en viktig förklaringsfaktor till arbetsmiljöproblematiken 

i Svenska kyrkan, att den anställde lägger in personliga värderingar i yrkesutövandet,
19

 vilket 

även framgår av Ann-Sophie Hanssons avhandling: När de kyrkligt anställda motiveras av 

känslan av att hjälpa och ”ta hand om” andra, hör det ofta ihop med individuella krav på att 

beredvilligt vara tillgänglig, vilket baseras på grundläggande värderingar och en del av den 
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kristna missionen.
20

 Om en anställd upplever det som att hen alltid måste stå till förfogande, 

är detta dock en stressfaktor i sig.
21

 På samma sätt som att frihet, egenkontroll och kyrkans 

grundläggande värderingar kan främja en god hälsa, kan de därmed även påverka negativt i 

samband med för stor entusiasm och avsaknaden av begränsningar.
22

 Enligt Belfrage finns det 

dock även ett orsakssamband på ett djupare liggande plan: 20 % av prästerna i hans studie 

uppvisar symptom på utbrändhet, där ett signifikant samband kan konstateras mellan å ena 

sidan frågor som relaterar till tvivel på kallelsen och å andra sidan känslomässig utmattning, 

vilket Belfrage tolkar som ett möjligt samband mellan utbränning och meningslöshet. Detta 

hör ihop med att motsägelsefulla krav från olika aktörer i församlingen kan uppfattas som en 

stor psykosocial börda för prästerna, därför att de bidrar till en oklar eller otillräcklig rolldefi-

nition.
23

 Samtidigt som prästen relaterar till de yttre förväntningarna från kollegor och försam-

lingsbor, måste hen även relatera till sina egna inre förväntningar, dvs. vara trogen mot sig 

själv.
24

 Känslan av meningslöshet uppstår då när prästen upplever att det som hen själv anser 

vara sin viktigaste kompetens, dvs. det teologiska området, inte efterfrågas av andra: 

Nobody asks for my service although I am called to be the custodian of the sacraments and 

this is my primary duty and with this follows a number of social things which are consid-

ered more important and then I ask myself what am I doing here?
25

 

I arbetet med Kyrkan är nog en lite speciell arbetsplats blev det tydligt för författarna att 

många anställda inom kyrkan anser att den är en så speciell arbetsplats, att arbetsmiljölagen 

knappast går att tillämpa,
26

 och att bibeln enligt några av informanterna är ett långt bättre rikt-

snöre för arbetsmiljöarbetet.
27

 Detta bekräftas i Ann-Sophie Hanssons avhandling: Många av 

de kyrkligt anställda är av den uppfattningen att den kyrkliga arbetsplatsen är annorlunda i 

förhållande till andra, varför svensk lag inte anses gälla för den kyrkliga organisationen. Istäl-

let upplever många anställda att de arbetar under Guds vägledning.
28

 Att prästerna styrs av sin 

ideologi påverkar sålunda deras syn på arbetsmiljö: Många sätter sig över svensk lag, där flera 

av Hanssons informanter uppger att 
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…regelverket är viktigt att kunna acceptera, … men man sätter sig över det, prästerna har 

lättare för att inte acceptera lagar och förordningar, … man har svårt att acceptera verklig-

heten som den är.
29

 

Hansson understryker detta ytterligare genom att citera olika röster ur sitt material: 

…förhållningssättet till arbetsrättsliga lagar och regler är nonchalant, … ”spelreglerna gäll-

er ej.” […] … många är inkompetenta som ledare, man vill inte se detta, i stället ser man 

sig som en gudomligt inkarnerad varelse, därför kan man ändå.”
30

 

Konflikter 

Flera av informanterna i Kyrkan är nog en lite speciell arbetsplats berättar om förekomsten av 

maktmänniskor i ledningen. Genomgående anses de viktigaste skälen till konflikter i försam-

lingen vara: Bristfälligt ledarskap, dålig kunskap om vad arbetsgivarrollen kräver, konflikter 

löses inte utan ligger och gror, samt otydliga verksamhetsmål.
31

 

Enligt Bäckström är det avståndet från den rådande kulturen i församlingen som utlöser käns-

lan av konflikt, där han stödjer sig på Max Webers distinktion mellan kyrka och sekt när han 

definierar kulturen utifrån begrepp såsom lekmannaorienterad (dvs. öppenhet för lekfolkets 

och det allmänna prästadömets konkreta funktion i församlingen) som till stor del hör ihop 

med kyrkoorienterad (med fokus på församlingen som en levande del av kyrkan och alla tro-

endes gemenskap), vilka Bäckström, fortfarande utifrån Webers distinktion, ser som motsätt-

ningar till sektorienterad (där församlingen ses som en sluten hierarkisk gemenskap, med 

prästen som dess exklusiva ledare): 

Det är således de ’lekmannaorienterade’ prästerna som tydligast ger uttryck för frånvaron 

av konflikt. Det visar att bestämningen av prästtjänstens innehåll enklast och tydligast över-

ensstämmer mellan de kyrkoorienterade prästerna och beslutfattarna i församlingen, medan 

de biblicistiskt orienterade och särskilt de ’sektorienterade’ prästerna, oftare upplever kon-

flikt. Däremot finns det inga samband mellan kvinnliga och manliga präster och inte heller 

mellan yngre och äldre när konfliktproblemet undersöks. Det visar att det är de ovan angiv-

na förhållanden som utlöser denna konfliktkänsla.
32
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Detta bekräftas i hög grad av Warg och hans medarbetares ovan redovisade resultat om värde-

ringsfrågans betydelse för de andra arbetsmiljöfrågorna.
33

 Även Stålhammar konstaterar att 

konflikterna ofta handlar om det som borde vara den gemensamma värdegrunden, dvs. kyr-

kans mål och mening, men som inte alla är överens om,
34

 och som ofta på något sätt kan sät-

tas i relation till kyrkoherdens ledarskap.
35

 Flera informanter i Örebrorapporten vittnar om en 

rädsla för öppen diskussion kring viktiga frågor såsom trosfrågor, vilket kan leda till att even-

tuella motsättningar som berör församlingens grundläggande värden, om de inte kan diskute-

ras öppet, övergår i personmotsättningar som på sikt kan vara förödande för individen.
36

 

Ett uppenbart problem på den kyrkliga arbetsplatsen är benägenheten att undvika konflikter 

utifrån hoppet om att de löser sig av sig självt, där många anställda har liten eller ingen erfa-

renhet av konflikthantering. En informant i Ann-Sophie Hanssons avhandling ansåg att ”kon-

flikter inom kyrkan är mer utmattande; de är djupare och svårare att ta itu med”, medan en 

annan ansåg att det inte finns fler konflikter inom kyrkan, men att man bara inte vet hur man 

ska hantera dem. Det verkar dessutom som att det finns en tendens bland vissa präster att inte 

söka hjälp utifrån för att lösa problem eller få råd. Enligt informanterna kan en grund till detta 

vara att präster som ber om hjälp skulle känna det som att de därmed har misslyckats.
37

 

Även förväntningarna från samhället kan bidra till konflikter på arbetsplatsen, där t.ex. för-

väntningen om alla människors lika värde kan kollidera med den interna hållningen att olikhe-

ter (t.ex. beträffande de kristna värderingarna) inte kan accepteras på arbetsplatsen. Toleran-

sen är låg om någon gör sig skyldig till något som resten av arbetsgruppen inte kan accepte-

ra.
38

 Alla dessa förväntningar från olika håll kan leda till uttalade rollkonflikter och skuldbe-

läggande, samt att syndabockar utses när man inte kan leva upp till förväntningarna.
39

 Detta 

sista ses bl.a. av att man ofta väljer att lösa konflikterna genom att lyfta bort någon enstaka 

person.
40

 Därmed individualiseras problemen istället för att ses som strukturella problem, vil-

ket exemplifieras i Nordkvists studie genom att vissa församlingar har ersatt det systematiska 

arbetsmiljöarbetet med medarbetarsamlingar, dvs. har som grundförutsättning att relationerna 
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på arbetsplatsen är så goda att de inte behöver formaliseras. Här ser Nordkvist ett dolt makt-

perspektiv där eventuella problem automatiskt kopplas till individen som upplever dem.
41

 

Förväntningar på prästen samt rolloklarhet 

Det finns en inbyggd oklarhet i prästrollen som bottnar i olika förväntningar. Ungefär hälften 

av de tillfrågade prästerna i Ohlssons studie anger att de i någon mån upplever rolloklarhet, 

men även att de olika rollerna kan stå i konflikt med varandra, både tidsmässigt och inne-

hållsmässigt.
42

 Fastän förkunnelsen anses vara kyrkans och därmed prästens viktigaste upp-

gift, är det mycket varierande från församling till församling hur detta tolkas. Mycket beror på 

hur kyrkorådet, kyrkoherden, traditionen och förväntningarna formulerar normerna.
43

 Medan 

prästerna i Ohlssons studie själva anser att deras viktigaste uppgift berör andligt ledarskap
44

, 

trosfrågor och förkunnelse, dvs. de ”traditionella” områdena, kan kyrkorådet enligt Belfrage 

ha helt andra prioriteringar och anse att prästens identitet bör vara mer management-styrd.
45

 I 

och med detta avviker förväntningarna från de traditionella prästuppgifterna, dvs. prästen ses 

inte främst som förkunnare och förvaltare av sakramenten, varvid det uppstår en värderings-

konflikt som kan påverka prästens mående.
46

 Även förståelsen av Guds kallelse kan bidra till 

oklarheten: Samtidigt som att den egna tron och upplevelsen av att vara kallad till jobbet kan 

vara en styrka för prästen, kan den även skapa konflikter, ifall upplevelsen av Guds förväntan 

står i motsättningsförhållande till andras förväntningar.
47

 

Förväntningar på kyrkoherden 

Kyrkoherdens roll är en balansgång mellan det målrationella och det religiösa,
48

 där kyrko-

herdens roll som chef i församlingen ibland ifrågasättas av andra aktörer som undrar om det 

verkligen är en prästutbildning som krävs för detta jobb.
49

 Det finns många förväntningar på 

kyrkoherden både som bra chef och som präst och herde för församlingen,
50

 varför de olika 
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rollförväntningarna kan leda till både intra- och interrollkonflikt.
51

 Detta blir särskilt tydligt i 

Per Hanssons sammanställning av de faktorer som förväntningarna på kyrkoherden enligt 

honom bygger på:
 52

 

1. Den traditionella prästfaktorn som bygger på moral, ofta utifrån pietistiska moralreg-

ler. 

2. Opinionsbildarfaktorn som bygger på att kyrkoherden bör ta ställning i samhällsfrågor 

samt vara med och bilda opinion mot orättvisor. 

3. Problemlösningsfaktorn som bygger på att kyrkoherden bör prata med de anställda, ta 

tag i konflikter och vara beredd att lösa problem, både egna och andras. 

4. Chefsfaktorn, dvs. att kyrkoherden bör planera och leda församlingens verksamhet 

samt hävda sin uppfattning i trosfrågor, även om det skulle leda till konflikt i försam-

lingen. 

5. Ekonomifaktorn där kyrkoherden förväntas ha ett överordnat ansvar för församlingens 

ekonomi. 

6. Diakonifaktorn som bygger på att kyrkoherden bör ägna sig åt de sämre ställda i sam-

hället, besöka sjuka och ta hand om ungdomar med problem – istället för exempelvis 

gudstjänster och syföreningar. 

Att leva upp till alla dessa förväntningar samtidigt är nästintill omöjligt. Om kyrkoherden t.ex. 

förväntas hävda sin uppfattning i trosfrågor, även om det skulle leda till konflikter i försam-

lingen, kan hen å andra sidan inte också vara den som tar tag i församlingens konflikter och 

löser dem. Och att vara både chef, ekonomiansvarig och ta hand om ungdomar med problem 

kräver tre olika professionella utbildningar, förutom den som kyrkoherden redan har. Det blir 

alltså här tydligt att oavsett vad kyrkoherden väljer att prioritera, kommer denna aldrig att 

kunna leva upp till allas förväntningar. 

4.1.2 Prästens respektive kyrkoherdens ledarskap och auktoritet 

Av Per Hanssons studie framgår det att prästerna i Svenska kyrkan alltid har haft en viss auk-

toritet, där alla församlingens medarbetare förväntas acceptera kyrkans starka hierarkiska sy-

stem. Detta ger upphov till en dubbelhet i arbetet: Å ena sidan behövs medarbetarnas kreativi-

tet, men å andra sidan har man bättre chans att klara sig på den kyrkliga arbetsplatsen om man 

bara gör som man blir tillsagd. Detta kan vara svårt, särskilt för yngre präster, som vill göra 
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det de uppfattar som viktigt, framför att enbart lyda order från kyrkoherden. I studien ses den-

na inställning som en del av en narcissistisk personlighet; att man vill sätta sig själv på aukto-

ritetens plats, varför det är den ”narcissistiska” prästen som är problemet, eller den svaga kyr-

koherden som inte kan utöva sin auktoritet starkt nog och därmed hålla narcissisten på sin 

plats.
53

 

Enligt Stålhammar kan kyrkoherden inte ses som vilken chef som helst, i och med att kyrkan 

har en tradition och ett ledarskap där de existentiella frågorna dominerar och som omfattar 

hela livsspannet.
54

 Den mest uppenbara skillnaden från det profana chefskapet är den överna-

turliga och utomvärldsliga dimensionen som lyfts in när man hänvisar till den kristna ledaren 

med det av Gud givna uppdraget.
55

 Många ser det kristna ledarskapet som ett tjänande, med 

Jesus som förebild, men även som ett förtroendeuppdrag, där den kristna ledaren är satt att ta 

hand om dem som är anförtrodd honom eller henne,
56

 och där förmågan till ett sådant ledar-

skap kan ses som en Guds gåva.
57

 Vissa forskare inom religion och samhälle, såsom J W Car-

rol, anser här att auktoriteten hos den kyrkliga ledaren bygger på dennes speciella relation till 

Gud; hen har en karismatisk auktoritet och är Guds språkrör varigenom Gud talar eller är när-

varande.
58

 

Denna karismatiska auktoritet behöver dock enligt Per Hansson inte vara personlig för att man 

ska kunna utföra ett ledningsuppdrag i Svenska kyrkan.
59

 Hansson laborerar med två sorters 

kyrkligt ledarskap: Det immanenta (dvs. det som riktar sig mot den kyrkliga organisationen) 

och det transcendenta (dvs. det som handlar om överförande av kristen tro och värderingar). I 

Svenska kyrkan förenas dessa två i den som vigs till ämbetet, i och med att det formella ledar-

skapet förbehålls de vigda; man kan alltså inte utöva det immanenta ledarskapet om inte man 

har vigts till att utöva det transcendenta.
60

 Hansson hänvisar till Webers legitima auktoritets-

typer när han ska beskriva prästens auktoritet: Den traditionella, den rationellt legala och den 

karismatiska. Av dessa är det den karismatiska som kan anses vara aktuell i kyrkliga sam-

manhang; karisman handlar hos Weber om en ”exceptionell kvalitet hos en person för vars 

skull personen anses utrustad med övernaturliga, övermänskliga eller åtminstone speciellt 
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ovanliga krafter eller egenskaper”.
61

 Detta passar enligt Hansson in på Jesus, som i sin tur 

valde ut karismatiska personer till sin ledningsstab. Problemet, som uppstår när den ursprung-

liga ledaren försvinner och måste ersättas av en annan, löser man genom att överföra den ur-

sprungliga ledarens karisma till efterträdaren, varvid det blir en ämbetskarisma som ges vidare 

genom t.ex. en vigning.
62

 Alltså har, enligt Hansson, Jesu ursprungliga karismatiska auktoritet 

rutiniserats till en byråkratisk auktoritetstyp, där den kyrkliga ledaren inte nödvändigtvis mås-

te ha en egen karismatisk utstrålning, utan kan agera utifrån en överförd sådan.
63

 Denna ruti-

nisering bekräftas delvis av Bäckström: I sin undersökning av religiöst ledarskap inför det 

21:a århundradet konstaterar han att det finns en tendens hos ”ecklesiologiskt inställda” präs-

ter att i sitt ämbete representera en rutinerad karisma, dvs. en som har sitt ursprung i deras 

ämbetsroll, medan mer socialt och liberalt orienterade präster stödjer sig på en professionell 

kulturell modell, där rationellt vetande och handling är centralt.
64

 

Det uppstår dock enligt Stålhammar problem om kyrkoherden hämtar sin auktoritet från den 

prästerliga sfären, där Stålhammar redovisar att det inte är ovanligt att kyrkoherden bygger sin 

auktoritet på sin teologiska expertis samt på vigningen.
65

 Kyrkoherden får därmed en speciell 

auktoritet som representant för det heliga, varvid hens ledande ställning i den professionella 

sfären blir odiskutabel.
66

 Därmed kan kyrkoherdens auktoritet på alla områden, även de seku-

lära, anses vara ”helig”, fastän auktoriteten som exempelvis arbetsledare inte bygger på sam-

ma grund som den hen fått i samband med prästämbetet.
67

 En ytterligare komplikation som 

Örebrorapporten uppmärksammar är kyrkoherdens dubbla roll som både andlig och administ-

rativ ledare; det kan vara oerhört svårt att framföra kritik mot verksamhetsledaren på det by-

råkratiska planet, om denne samtidigt är en karismatisk personlighet med stark auktoritet på 

det andliga planet – samt tvärtom: Kyrkoherden kan avvisa kritik av sitt byråkratiska ledar-

skap genom att använda sig av sitt andliga ledarskap.
68

 

Även i Ann-Sophie Hanssons avhandling nämns den andliga dimensionen i många intervjuer 

som en aspekt av det dåliga ledarskapet, därför att det kan betyda att Gud är den egentliga 
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ledaren. En informant formulerar att det är som att arbetsmiljölagen är underordnad försam-

lingsverksamheten och att Gud är ”the manager”.
69

 Somliga försöker använda sin andliga auk-

toritet som redskap i samband med ledningsärenden, vilket blir problematiskt: ”Många är in-

kompetenta som ledare, men har ingen självinsikt; istället anser de att de är Guds tjänare, vil-

ket räcker som garant för en kompetens.”
70

 Stålhammar exemplifierar detta när han citerar 

kyrkoherde emeritus Ingvar Örebäck: 

Urval och rekrytering av ledare och personal tillgår i kyrkan alltför ofta efter principen: den 

Gud ger ett ämbete, ger han också förmåga att sköta det. (Det besannas faktiskt ibland)… 

ett företag som gör sitt ledarurval på samma sätt som kyrkan gör nu, skulle inte klara sig 

länge.
71

 

Att hantera kombinationen att vara chef, ledare och andlig ledare borde enligt informanterna i 

Nordkvists studie inte vara svårt, eftersom det är Gud som kallar och utrustar människor, där 

Anden är verksam i hela skapelsen, varför den kyrkliga ledaren bör leva i bön och vara vak-

sam på grundrelationen till Gud, medmänniskan och sig själv.
72

 Kyrkoherden är därför alltid 

en andlig ledare som bör driva sitt ledarskap utifrån både andlig och annan erfarenhet.
73

 Det 

gäller här om att kombinera den egna kallelsen med församlingens mål och intentioner; att 

hitta balansen mellan att vara präst och chef; vara medveten om att ordinationen inte är garant 

för att man är bra på att leda ett team och att prästen ska veta när hen är chef, ledare eller and-

lig ledare, samt bete sig därefter.
74

 

Beträffande kyrkoherdarnas egen självförståelse, visar Per Hanssons undersökning att många 

själva uppfattar sig främst som präster och att kyrkoherdetjänsten inte kan anses vara en egen 

profession; en bild som till stor del delas av medarbetare, förtroendevalda och kyrkfolk.
75

 Och 

enligt informanterna i Alvarsson och Jonssons studie kan de kyrkoherdliga uppgifterna inte 

ses som prästuppgifter.
76

 Eftersom de operativa prästuppgifterna dessutom ger mer omedelbar 
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feedback, t.ex. i form av tacksamhet, kan det enligt Almer och Westergård vara en frestelse 

för kyrkoherden att låta prästuppgifterna ta utrymme på bekostnad av ledningsuppgifterna.
77

 

Ett perspektiv på kyrkoherdeskåpet som det enligt Almer och Westergård ogärna talas om är 

maktperspektivet. Fastän allt chefskap i grunden handlar om makt, kan det anses vara fult och 

okristligt att tala om detta i kyrkliga sammanhang, eftersom det ofta förknippas med att härska 

och styra över andra människor för att bekräfta sin egen position.
78

 Därför kan det vara svårt 

för kyrkoherden att hävda sin auktoritet, framför allt i förhållande till prästkollegorna.
79

 Istäl-

let blir det enligt Örebrorapporten personkemi och individuell förhandlingsstyrka som styr 

fördelningen av ledningsmakten, vilket öppnar upp för konflikter och maktkamp.
80

 Även ålder 

och erfarenhet kan användas som maktmedel för att befästa hierarkin: ”Den prästen som har 

varit här längst har också mest att säga till om. Han kan tydligt komma med förslag som i 

princip är ett beslut. En informell erfarenhetshierarki” och ”nu har jag varit präst i 30 år, jag 

kan med säkerhet uttrycka mig om det och detta för jag har varit med så länge… Nu har ju jag 

varit med ett tag längre än vad du har. Så här brukar vi inte göra.”
81

  

4.1.3 Ämbete, kallelse och identitet 

Att vara präst är inte ett jobb som alla andra. Som det uttrycks i Alvarssons och Jonssons stu-

die: ”Man är alltid präst och man har alltid kallet.”
82

 Kallelsen uppmärksammas också i Öre-

brorapporten: Många anställda ser det som en kallelse att jobba inom kyrkan och därmed 

”föra ut sin tro till andra”, vilket gör det svårare att skilja mellan arbete och fritid,
83

 där det 

uppstår en flytande gräns mellan ”arbete som försörjning” och ”arbete som kall”.
84

 

I samband med ordinationen ges enligt Belfrage ”meningsfullhet” till prästen; därför att detta 

hör ihop med prästens identitetsprocess, ändrar hela världen skepnad från och med den punk-

ten och fortsättningsvis är det enbart människans tjänst åt Gud som blir viktig.
85

 Detta ser 

Belfrage som en viktig faktor i prästens fortsatta mående: Eftersom prästens identitet enligt ett 

sådant synsätt skapas vid ordinationen med dess formulering av prästtjänstens innebörd, är 

prästen beroende av att upprätthålla denna identitet, vilket görs med hjälp av andras bekräftel-
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se. Men eftersom de förväntningar som andra har på prästen (och som de därför är mest be-

nägna att bekräfta) ofta handlar om annat än de traditionella prästerliga uppgifterna, står präs-

ten inför det omöjliga valet att antingen svika den identitet hen iklätts vid ordinationen för att 

få en annan, i prästens ögon falsk, identitet bekräftad, eller att inte bekräftas alls och därmed 

förlora sin identitet på det sättet.
86

 

Inför detta dilemma påminner Brosché om att tron kan användas för att skapa mening, i och 

med att prästen ser sitt liv och sitt arbete som Guds kallelse.
87

 Arbetet handlar nämligen inte 

om personlig vinning eller karriär, utan om att vara Guds redskap utifrån ett evighetsperspek-

tiv: ”Om jag missar målet här, kommer min insats att saknas för evigt i det gudomliga mönst-

ret […] När hans goda vilja får ske i mitt liv inträffar det bästa som kan hända mig. Det är 

mycket bättre än att jag kan få igenom mina egna kortsynta önskningar.”
88

 Det handlar här om 

att lita mer på Gud och mindre på sig själv.
89

 

Prästens kallelse och uppgift bedöms vara både gränssättande och gränslös: I Per Hanssons 

studie anser en intervjuperson från företagshälsovården att 

de teologiska ställningstagandena är väldigt avgörande: var och en menar sig ha ett tolk-

ningsföreträde av den gudomliga uppgiften och får man inte som man vill blir det problem. 

[…] båda tycker att de representerar det rätta och det sanna och kan inte acceptera en kom-

promiss. Det var en märklig upptäckt för mig. Det resulterar ofta i att endera parten söker 

mej för sjukvård. Kanske behöver terapi under lång tid. --- Det kan vara oenighet mellan en 

komminister och en diakonsisa om hur man skall bedriva församlingsarbete som ger en för-

giftande strid och det är inget ovanligt. --- I teologin vänder man sig inåt. Där är man nog 

obeveklig.
90

 

Logiken är enkel: Guds vilja kan inte kompromissas bort.
91

 Därmed sätter den egna teologiska 

uppfattningen om vilka som är de viktigaste uppgifterna i församlingen gränser mot de andra 

anställda, medan det åt andra hållet, mot församlingsmedlemmarna, finns en tydlig gränslös-

het som flera vittnar om: Det förväntas att man även står till förfogande privat under fritid 

eller till och med sjukskrivning.
92

 Denna gränslöshet är en integrerad del av systemet och be-
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roende av den egna uppfattningen av kallelse och uppgift, dvs. den har sin grund i individens 

uppfattning av kallelsen, men blir sedan en del av ”systemet” och svår att leva upp till.
93

 

Per Hanssons sammanfattar denna hållning i ”den kyrkliga arbetsplatsens tio budord”:
 94

 

Å ena sidan: 

1. Församlingsborna först 

2. Mina behov är oviktiga 

3. Relationer är viktigast 

4. Sätt inga gränser utåt 

Å andra sidan: 

1. Arbeta frivilligt på ditt eget arbete 

2. Min teologi gäller alla 

3. Mina gränser gäller alla 

4. Ingå ej kompromissar 

5. Misslyckas inte 

6. Vi visar upp goda relationer 

4.1.4 Prästens professionella yrkesroll och personliga egenskaper 

Den allmänna uppfattningen av hur en präst bör vara kan enligt Stålhammar uttryckas som att 

vara en god själasörjare, uppskattad talare, att leva som man lär och en helgjuten person.
95

 

Men de normer, t.ex. personlig fromhet, som är viktiga för att man kan kvalificera sig för an-

ställning i församlingen, är enligt Öljarstrand egentligen inte adekvata för den roll som man 

sedan förväntas inta,
96

 vilket kan ses som tecken på den spänning som råder mellan försam-

lingen som arbetsplats och församlingen som trosgemenskap.
97

 

För att förklara kyrkans organisation och prästernas uppgift däri, använder Per Hansson sig av 

sekulär managementteori, som han tolkar och överför på de kyrkliga förhållandena: Enligt 

Hansson kan kyrkan då anses ha Kristus som huvudman, eftersom Kristus är den som har 

skapat kyrkan för bestämda syften och har gett den ett gudomligt uppdrag, varför den till sin 
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natur kan anses vara sänd av Gud.
98

 Men eftersom huvudmannens intentioner kan vara mång-

tydiga och i viss mån kräver tolkning, är organisationen beroende av att professionella ledare 

tolkar dessa in i det aktuella sammanhanget enligt huvudmannens intentioner.
99

 Här har präs-

terna en särställning bland de anställda, i och med att de i sin vigning har lovat att hålla sig till 

kyrkans lära.
100

 Detta tolkningsföreträde i trosfrågor påverkar enligt Öljarstrand de andra rela-

tionerna i församlingen,
101

 inte minst genom att tolkningsföreträdet även gäller den grundläg-

gande idén om hur församlingen som begrepp ska tolkas och förmedlas.
102

 

Kyrkoherden 

Kyrkoherdens roller är många: Dels chef och arbetsledare, dels medlem av kyrkorådet och 

dess styrningsarbete, dels ämbetsbärare med, i kraft av ämbetslinjen, tillsynsansvar och rap-

porteringsansvar till domkapitlet, dels församlingens herde och dels en präst bland andra präs-

ter med operativa arbetsuppgifter.
103

 Almer och Westergård ger följande sammanfattning av 

kyrkoherdens uppdrag: 

Alla präster delar genom kyrkans kallelse och i sin vigning det gemensamma grunduppdra-

get att förkunna evangelium och förvalta sakramenten. Den som är kyrkoherde har fått ett 

särskilt prästerligt och pastoralt uppdrag som innebär att leda andra att tillsammans lokalt 

gestalta kyrkan. En kyrkoherde ska utöva tillsyn och leda arbetet. Kyrkan kan förstås som 

en organism, något i sig alldeles egenartat. Den framträder bland annat i yttre gestalt som 

en organisation med arbetsplatser. 

Församlingens identitet ligger i dess relation till Jesus Kristus, en relation som snarare 

handlar om ett varande än ett görande. Om man menar allvar med talet om att vara då måste 

också den som är kyrkoherde av omgivningen uppfattas ha hög grad av närvaro. Arbets-

platsens identitet skapas utifrån hur den lyckas stödja och bidra till församlingslivet.
104

 

De personliga egenskaperna är enligt Stålhammar av avgörande betydelse för kyrkoherden, 

eftersom hen utan dem kan ha svårt att hävda sig i den administrativa sfären, där hen inte kan 

åberopa sig sin prästerliga kompetens eller hänvisa till att hen representerar det heliga. Endast 

om hen kan övertyga de andra aktörerna om att hen förstår och respekterar det som uträttas 

här, får hen möjlighet att påverka. Man kan sammanfattningsvis säga att kyrkoherden bygger 

sitt ledarskap på sin professionalism i den professionella sfären, men på sin förmåga att ta 
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initiativ och visa personlig kompetens i den administrativa sfären. I den idealistiska sfären 

måste kyrkoherden däremot vara en inspirerande och visionär ledare som kan förmedla en 

känsla av meningsfullhet och entusiasm.
105

 

4.1.5 Prästen som församlingens centrum 

För 50 år sedan befann sig prästen i centrum av allt som hände i samhället; prästen deltog i 

alla aktiviteter av betydelse och var på alla sätt en viktig auktoritet.
106

 Inför övergången från 

stats- till folkkyrka beskriver Ann-Sophie Hansson dock en utveckling där prästerna succes-

sivt har gått från att utföra ensamjobb, huvudsakligt i samband med gudstjänster och förrätt-

ningar, till att vara en del av en multidisciplinär arbetsgrupp med varierande arbetsuppgifter 

och där kyrkoherden har fått ta på sig ledningsansvaret för de andra anställda.
107

 Detta bekräf-

tas av en av informanterna i Alvarsson och Jonssons studie: 

Äldre präster är mer skolade i ensamarbete. Det är prästen som vet och gör. Nu utbildas vi 

inte längre så, vi utbildas till att jobba i team och göra saker gemensamt. Alla i församling-

en är lika viktigas. Prästen är inte någon centralperson…
108

 

Ändå finns det inom kyrkan enligt alla intervjupersoner i samma studie en tydlig hierarki, där 

prästerna räknas mest, t.ex. säger en präst: 

Jag kan uppleva att det är som om jag har högre rang än exempelvis diakoner för att jag är 

präst, fastän att jag är helt ny och inte har någon erfarenhet. Min roll i kyrkan är mer själv-

klar. Alla har lite prästkomplex.
109

 

Det finns inbyggda förväntningar i församlingen om att prästen ska vara hjulnavet som tar 

hand om en mängd olika relationer.
110

 Och det finns fortfarande präster som är kvar i den tra-

ditionella synen, t.ex. i Per Hanssons beskrivning av kyrkoherden i ”Matteus”: Av arbetslaget 

vill han gärna uppfattas som en vän, men även behandlas med respekt pga. sin ålder; när han 

ska beskriva sitt ledarskap gör han det som ”patriarken”
111

 och de skriftliga riktlinjerna för 

församlingsarbetet struntar han mer eller mindre i
112

 eftersom han ändå själv vet bäst.
113

 Tidi-

gare har denna kyrkoherde ensam tagit hand om allt viktigt i församlingsarbetet, från inköp av 
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skurmedel till gudstjänster och själavård, men numera har han delegerat vissa uppifter till de 

anställda. Detta betyder dock inte att de har handlingsfrihet; arbetsuppgifterna förväntas bli 

utförda så som kyrkoherden själv skulle ha gjort det.
114

 Även kyrkoherden i ”Markus” gör 

anspråk på inflytande, i och med att hennes godkännande krävs för allt, oavsett hur stort eller 

litet ärendet är, där hon lägger sig i detaljer och ger noggranna direktiv som inkräktar på 

andras ansvarsområden. Fastän kyrkoherden själv anser att hon enbart ger medarbetarna goda 

råd, vittnar deras beskrivning av hennes reaktion om de inte följer ”råden” dock om något 

annat: 

Jag gruvade mej för det för då vet jag att då får jag på skallen så jag skulle gå snyftande ut. 

För att säga emot, att ha en invändning, det är farligt. Som jag har det nu, det är inte bra.
115

 

De anställda har under mycket lång tid stått ut med detta, dvs. har accepterat en maktutövning 

som delvis är illegal, där det gick två år innan två anställda trotsade kyrkoherdens förbud att 

prata med någon annan än henne själv om arbetet, och i hemlighet träffas för att diskutera 

situationen.
116

 Själv anser kyrkoherden att konflikten i församlingen eventuellt kan handla om 

att hon är kvinnlig chef och att vissa av de anställda har svårt att acceptera det. I grunden bör 

hela situationen, anser hon, ses som en aspekt av kvinnoförtryck.
117

 

4.1.6 ”Den goda arbetsplatsen” 

Svenska kyrkan hör i mångas ögon ihop med situationer som relaterar till livets mening, var-

för det inte är så överraskande att det finns särskilda krav och förväntningar på kyrkan som 

arbetsplats.
118

 Många ser kyrkan som ett förkroppsligande av godheten och förväntar sig där-

för att den ska vara en arbetsplats fri från konflikter och spänningar. Dessa förväntningar in-

ternaliseras, vilket innebär att prästerna känner ett inre krav på att leva upp till de yttre för-

väntningarna. Här noteras det en obalans mellan vision och realitet. Det finns troligen inte fler 

problem på den kyrkliga arbetsplatsen än på andra; problemet i kyrkan är att konflikterna ofta 

undertrycks, därför att de uppfattas som oacceptabla utifrån kyrkans grundläggande värde-

ringar och inte passar in i bilden av harmoni och goda relationer.
119

 Därför att det finns för-

väntningar på kyrkan som en god och kärleksfull arbetsplats, kan det hända att medarbetarna 
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blundar för problemen, varför de inte upptäcks i tid.
120

 Istället undertrycker man konflikterna 

eller anser att de löser sig av sig själv.
121

 Detta bekräftas av Yrkesinspektionen: Konflikterna 

på den kyrkliga arbetsplatsen hinner växa sig stora och nästan olösbara, därför att man in i det 

sista vägrar acceptera deras existens och därmed göra något åt dem.
122

 Även Arbetsmiljöver-

ket kommer in på detta problem: ”Godhetskulturen” verkar påverka benägenheten att ta hand 

om konflikter, där man ofta väljer att sopa dem under mattan, eller – i vissa fall – att låta den 

enskilda medarbetaren avgå mot vederlag, istället för att söka efter samt åtgärda eventuella 

brister i de strukturella förhållandena.
123

 Lite paradoxalt präglas arbetskulturen i kyrkan av en 

strävan efter ”goda relationer”, vilket istället tenderar att försämra arbetsmiljön.
124
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5. Explicit ämbetssyn och implicit ämbetsteologi i arbetsmiljö-

forskningen 

Efter att ha identifierat de genomgående temana i analysmaterialet, kommer jag nu att under-

söka hur dessa teman relaterar till Svenska kyrkans ämbetsteologi, så som den redovisats i 

kapitel 2. För att få svar på mina arbetsfrågor undersöker jag dels den explicita ämbetssynen, 

så som den framträder i forskningen, dels den explicita eller implicita ämbetsteologin som går 

att utläsa därav, och ser om de går att koppla till de arbetsmiljömässiga problemområdena 

som beskrivs i materialet. I och med detta får jag svar på mina arbetsfrågor, vilket redovisas i 

slutet av kapitlet, följd av mina personliga reflektioner som växt fram successivt tillsammans 

med studiens resultat. 

I kapitel 3 om forskningen kring prästämbetet identifierades fyra teman: 

- Rollförväntningar 

- Ämbete, person och identitet 

- Prästens yrkesroll, personliga egenskaper, ledarskap och auktoritet 

- Prästen som församlingens centrum 

I kapitel 4 om forskningen kring den kyrkliga arbetsmiljön identifierades sex teman: 

- Ämbete och arbetsmiljö 

- Prästens respektive kyrkoherdens ledarskap och auktoritet 

- Ämbete, kallelse och identitet 

- Prästens professionella yrkesroll och personliga egenskaper 

- Prästen som församlingens centrum 

- ”Den goda arbetsplatsen” 

Alla dessa tio teman, varav flera är överlappande, relaterar på något sätt till ämbetsteologin, 

men den enda tydliga kopplingen som kan identifieras i analysmaterialet mellan ett enskilt 

tema och en viss ämbetsteologi, är relationen mellan prästens auktoritet och det andliga ledar-

skapet. Detta relateras dessutom till vissa arbetsmiljöproblem, i och med att andligt ledarskap 

av somliga ses som en aspekt av det dåliga ledarskapet.
1
 Förutom denna koppling, som kom-

mer att behandlas nedan, har det inte varit möjligt att koppla en specifik ämbetsteologi till 
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vare sig ett visst tema eller en viss arbetsmiljöproblematik. Däremot tecknar de identifierade 

temana tillsammans en bild av prästen som kan kopplas till Svenska kyrkans ämbetsteologi, 

vilket knappast kan vara förvånande. Eftersom det dock finns faktorer i denna ämbetsteolo-

giska bild som jag anser är anmärkningsvärda, vill jag här presentera den sammantagna äm-

betsbilden, som en sorts stereotyp, så som den framgår av analysmaterialets olika teman, och i 

samband med detta uppmärksamma de ämbetsteologiska indikatorerna som finns implicita 

häri. 

5.1 Prästämbetet och ämbetsteologin 

Svenska kyrkan understryker med all önskvärd är tydlighet att prästen har kallats att tjäna 

församlingen,
2
 men den är mindre tydlig när det gäller att konkret formulera vad detta tjänan-

de innebär. Eftersom prästens yrkesroll därmed kan anses vara diffus,
 3

  måste prästen själv se 

till att definiera den,
4
 vilket ofta görs utifrån kyrkans, Guds och andras förväntningar.

5
 Präs-

tens identitet i Svenska kyrkan präglas därmed av olika rollförväntningar, där drivkraften i 

prästens arbete kan anses vara den teologiskt motiverade rollen som bidrar till att jobbet upp-

levs som meningsfullt.
6
 Därför är det huvudsakligen i förhållande till Gud att prästen upplever 

sin arbetstillfredsställelse; det väl utförda jobbet mäts utifrån om det kan anses ha utförts så 

som Gud vill ha det
7
 och det är tjänsten åt Gud och de arbetsuppgifter som en sådan för med 

sig, som ses som viktiga.
8
 Här anses det vara av stor vikt att prästen tar hand om sitt privata 

tros- och böneliv och låter det ingå i, samt bli en del av, yrkesrollen.
9
 För att prästen ska kän-

na att kallelsen är relevant och ger resultat, behövs det dock även en upplevelse av att leva 

upp till andras förväntningar, vilket kan leda till stress och till en ständig känsla av otillräck-

lighet, därför att andras förväntningar inte är statiska och dessutom aldrig tar slut.
10

 Om präs-

ten försöker ta hänsyn till både den teologiskt motiverade och den av andra förväntade yrkes-

rollen uppstår dock risken för interrollkonflikter,
11

 eftersom det inte är självklart att dessa två 

stämmer överens. Att koppla bort den teologiskt motiverade rollen ter sig dock som omöjligt, 

eftersom prästen enligt vissa studier i och med ordinationen kan uppleva sig ha blivit ett med 
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prästämbetet,
12

 varvid prästen alltid förblir präst oavsett om hen är i tjänst eller inte.
13

 I denna 

beskrivning av prästen kan flera ämbetsteologiska indikatorer identifieras: Att prästen är kal-

lad att tjäna församlingen; att prästen måste söka meningen med ämbetet i relationen till Gud 

och att prästen i och med ordinationen upplever sig ha blivit ett med ämbetet. Dessa indikato-

rer har, som det framgår av kapitel 2, stöd i Svenska kyrkans ämbetsteologi, men eftersom 

den konkreta definitionen av vad de innebär är otydlig, behöver de tolkas för att kunna omsät-

tas i praktiken, där prästen mer eller mindre själv måste göra denna tolkning samt se till att 

den blir meningsfull. Att prästen tjänar församlingen men har sin arbetstillfredsställelse i för-

hållande till Gud, och därutöver även har ett behov av att få sin kallelse bekräftad genom att 

leva upp till andras förväntningar, kan här vara ett tecken på bristande kontroll över arbetssi-

tuationen, vari tillsynes motstridiga ämbetsteologiska faktorer försöks införlivas. Frågan som 

uppstår i samband med detta är hur förhållandet ser ut mellan å ena sidan att tjäna församling-

en och å andra sidan att leva upp till församlingsbornas förväntningar. Är detta samma sak? 

Kan församlingsbornas förväntningar anses vara uttryck för Guds kallelse till prästen, i och 

med att det är församlingen som kallar prästen, eller är det i prästens personliga Gudsrelation 

att kallelsen bekräftas? Dessa frågor är det upp till prästen själv att försöka besvara. När det 

refereras till församlingen i detta ämbetsteologiska sammanhang är det dessutom inte helt lätt 

att genomskåda vem det är som konkret utgör och representerar den kallande församlingen. 

Enligt demokratisk princip kan det vara de förtroendevalda det syftas till, men det kan även 

vara kyrkans officiella representanter på stiftsnivå, eller helt enkelt församlingsborna. Oavsett 

vem som menas med ”församlingen” verkar det fattas tydlighet i Svenska kyrkans officiella 

ämbetsteologi beträffande relationen mellan Guds kallelse till prästen – både den inre och den 

yttre – och prästens förhållande till den kallande församlingen. Här tvingas prästen orientera 

sig mellan olika inbördes motstridiga förväntningar för att definiera och utfylla sin ämbetsroll. 

Att prästen själv har det teologiska tolkningsföreträdet beträffande dessa frågor är inte nöd-

vändigtvis en fördel, eftersom själva teologin bakom ämbetet är otydlig. Prästens tolkning blir 

därmed individuell och personlig, och riskerar hamna i konflikt med de utifrån kommande 

förväntningarna, både i relation till de andra anställda, men även i förhållande till församling-

ens förtroendevalda, som enligt Kyrkoordningen tillsammans med prästen ansvarar för att 

församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Här finns det en risk att de förtroendevalda, 
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som även de måste tolka vad som hör in under församlingens uppdrag, väljer att tolka präs-

tens ämbete och funktion i församlingen på ett sätt som prästen inte själv kan relatera till. 

Prästens auktoritet lyfts fram i analysmaterialet som en del av den arbetsmiljömässiga pro-

blematiken. Här verkar den teologiska ämbetssynen ha särskilt stor betydelse: När många 

präster utgår ifrån att de i och med vigningen på ett särskilt sätt utväljs att representera Kris-

tus, bekräftas detta av biskopsämbetet;
14

 så även att deras auktoritet på både andliga och seku-

lära områden hör ihop med det andliga ledarskapet;
15

 att de i och med vigningen får vad som 

krävs för att kunna utöva ämbetet
16

 och att det ytterst är Gud som verkar igenom dem.
17

 Den-

na uppfattning kan ta sig uttryck i ytterligheter såsom att prästen anser att hen i kraft av sitt 

andliga ledarskap kan sätta sig över svensk lag,
18

 att hen pga. sin vigning har den nödvändiga 

kompetensen för sitt ledarskap
19

 eller att det räcker med bön och vaksamhet för att kunna upp-

fylla sina plikter som ledare.
20

 Därför att det enbart är de vigda prästerna med deras transcen-

denta ledarskap som kan tillsättas att utöva det immanenta ledarskapet, blir de två auktoritets-

grunderna svåra att hålla isär för både prästen själv och för de andra medarbetarna.
21

 Detta 

kan ses som ett problem, i och med att det vanligtvis förutsätts att man har gått en viss utbild-

ning eller på annat sätt har införskaffat sig personliga kvalifikationer för att kunna utöva ett 

ledarskap i den professionella yrkesrollen. Men faktum är att kyrkans ämbetsteologi uttryckli-

gen påpekar att det är det andliga ledarskapet som ligger till grund för prästens andra funktio-

ner i församlingen,
22

 varvid det kan konstateras att det i denna tydlighet finns en inbyggd 

otydlighet, nämligen bristen på en klar definition av vad det är som hör in under det andliga 

ledarskapet samt – i förlängning av detta – vad det i grunden är som händer med prästen vid 

ordinationen. När biskopsmötet slår fast att prästen är präst i alla livets situationer och repre-

senterar Kristus i dem alla,
23

 förstärks bilden av prästämbetet som annorlunda i förhållande 

till andra yrken, men det fattas en ämbetsteologisk avgränsning och förklaring beträffande hur 

denna Kristus-representation fungerar och tar sig uttryck. Denna otydlighet kan vara förklar-

ingen till att en relativt stor andel präster i Karl-Johan Hanssons studie säger sig tro på ett 
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character indelebilis
24

, fastän en sådan syn inte kan anses vara legitim enligt luthersk ämbets-

teologi.
25

 Bristen på tydlighet bidrar till att det i samband med det andliga ledarskapet går att 

identifiera en arbetsmiljömässig risk: Risken att prästen inte anses behöva tillägna sig den 

professionella kompetens som behövs för att kunna utföra de uppdrag som finns i församling-

en, därför att kompetensen redan anses finnas inbäddad i prästämbetet och därmed i yrkesrol-

len. 

Fastän man från kyrkans sida gärna vill framstå som ”den goda arbetsplatsen”, är konflikter 

inte ovanliga, där det framför allt är trosfrågor, i form av värderingsfrågor, som skapar kon-

flikter på den kyrkliga arbetsplatsen.
26

 Att det är värderingsfrågorna som står i centrum för 

konflikterna är inte förvånande, eftersom det är just värderingarna som berörs av de tolkning-

ar som det enligt det ovan redovisade nödvändigtvis måste göras i församlingsarbetet, exem-

pelvis beträffande församlingens grundläggande uppgift, prästämbetets innebörd och kyrko-

herdens respektive de förtroendevaldas ansvarsområde. Att konflikterna i församlingen inte 

handlar om en viss speciell eller extrem syn som alltid hamnar i konflikt med andras, framgår 

av Kyrkan är nog en lite speciell arbetsplats, där Warg och hans kollegor konstaterar att det 

inte är innehållet i de olika värderingarna som kan bidra till en sämre arbetsmiljö, utan uteslu-

tande ifall de är avvikande från de rådande värderingarna i den aktuella församlingen, där t.ex. 

medarbetare med en ”liberal” inriktning misstrivs på arbetsplatser med ”konservativ” inrikt-

ning samt tvärtom.
27

 Om man ser till ämbetsteologin blir det här uppenbart att prästen med sitt 

teologiska tolkningsföreträde har en given roll att spela när det gäller församlingens värde-

ringar. Men även här saknas det tydlighet beträffande hur långt prästens tolkningsföreträde 

går samt hur det förhåller sig till exempelvis de förtroendevalda samt övriga medlemmar av 

det allmänna prästadömet, som även de uppges ha ansvar för att församlingens grundläggande 

uppgift utförs.
28

 Denna oklara ansvarsfördelning bäddar för konflikter, där det kan gå så långt 

som att de som är av annan åsikt än den som råder i församlingen utsätts för mobbning
29

 eller 

görs till syndabockar, i och med att det inte är ovanligt att värderingskonflikter görs till per-

sonkonflikter som lösas genom att enstaka personer lyftas bort.
30
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Om man ser till den samlade bilden som framstår ur analysmaterialet, blir det tydligt att det 

finns nästintill lika många aspekter av ämbetsteologin formulerade implicit i forskningen, som 

det finns informanter. Oavsett om prästen beskrivs som ”något särskilt” eller ”icke avvikande 

från andra kristna”
31

 har detta ämbetsteologiskt stöd. Och oavsett om prästen grundar sin auk-

toritet på ordinationen eller på sitt personliga trosliv
32

 kan även detta finna stöd i ämbetsteo-

login, vilket även gäller ifall man med auktoriteten syftar till gudomlig delegering via ordina-

tionen eller församlingens konkreta kallelse till prästen att utöva ämbetet.
33

 Prästens ledarskap 

kan enligt ämbetsteologin dessutom ses som både ett tjänande och ett ledande.
34

 Om man till 

detta även lägger de beskrivningar av prästen och prästämbetet som framkommit i kapitel 2,
35

 

blir bilden av en möjligheternas marknad inom ämbetsteologin tydlig. 

Som svar på mina arbetsfrågor kan jag härmed sammanfattande konstatera: 

1. Ämbetssynen som framgår explicit av undersökningarna av den kyrkliga arbetsplatsen 

är mångfaldig. Om man ändå ska våga sig på en sammanfattning, kan man säga att den 

ämbetssyn som framstår tydligast vittnar om dels oklarhet beträffande prästrollen, dels 

oklarhet beträffande hur auktoritet kan och bör utövas. 

2. Ämbetsteologin som framgår implicit eller explicit av undersökningarna av den kyrk-

liga arbetsmiljön är mångsidig. Den kan inte sammanfattas i en enda koherent teolo-

gisk tes, utan är öppen för tolkning och är till och med i starkt behov av en sådan. 

3. Eftersom den identifierade ämbetsteologin är mångsidig, går det inte att fastställa nå-

gon ömsesidig påverkan mellan ämbetsteologin och de problemområden som identifi-

erats inom den psykosociala arbetsmiljön i Svenska kyrkan. Det enda sambandet som 

möjligen går att identifiera handlar om hur prästens utövande av auktoritet kan påver-

ka den psykosociala arbetsmiljön för både prästen själv och de övriga anställda, bl.a. i 

form av konflikter. Det som däremot har framgått med all tydlighet är att hållningen 

till värderingsfrågor spelar stor roll för allas mående på den kyrkliga arbetsplatsen. Ef-
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tersom ämbetsteologin också kan kategoriseras som en sådan värderingsfråga, kan 

även detta ses som ett svar på min arbetsfråga. 

5.2 Avslutande reflektioner 

Ett ord som har visat sig ha stor betydelse i min undersökning är ordet tolkning. Mycket inom 

Svenska kyrkans ämbetsteologi verkar vara beroende av just tolkning, vilket kanske inte är så 

konstigt med tanke på att ämbetet bygger på en 2000 år gammal tradition och har flera olika 

historiska epoker att förhålla sig till. Ämbetet måste helt enkelt ständigt aktualiseras i sitt 

sammanhang. Det kan dock innebära ett problem att tolkningen måste göras av ämbetsbäraren 

själv, i och med att det finns ett mycket stort tolkningsutrymme som kan sägas befinna sig 

mellan två ytterligheter: Ämbetsbäraren kan hårdtolka sitt uppdrag som församlingens tjänare 

så till den grad, att hen bränner ut sig själv genom att i god kristen och självförsakande ande 

ställa sig helt till förfogande för församlingsborna och alla deras förväntningar. Att represen-

tera Kristus inför församlingen tolkas då som att ge sitt liv för församlingen. Men det kan 

även gå till den motsatta ytterligheten, ifall ämbetsbäraren ser sitt herdeansvar och sitt andliga 

ledarskap som ett maktutövande som kan iklädas – och därmed rättfärdigas utifrån – en teolo-

gisk språkdräkt: I och med att all verksamhet på den kyrkliga arbetsplatsen bygger på en teo-

logisk grund, kan det andliga ledarskapet sträckas mycket långt och vidgas till att omfatta 

själv de minsta och tillsynes mest obetydliga detaljerna. Oavsett vilken tolkning som används, 

påverkar detta den psykosociala arbetsmiljön för alla medarbetare: Om inte alla har samma 

syn på den aktuella tolkningen är konflikterna inte långt borta. 

Det kan vara svårt att reglera eller bestämma över vilka förväntningar folk får ha på prästen 

eller på den kyrkliga arbetsplatsen som helhet. Förväntningarna hör ofta ihop med en viss 

tradition eller kultur, och de kan ta lång tid att ändra på. Detta innebär dock inte att en ändring 

inte är eftersträvansvärd; eftersom många av de problem som har beskrivits i forskningen 

kring den kyrkliga arbetsplatsen handlar om just hanteringen av olika förväntningar på exem-

pelvis prästen eller på en viss ”godhetskultur” i församlingen, kan det vara relevant att se över 

hur mycket utrymme dessa förväntningar ges i det dagliga arbetet. Här anser jag dessutom att 

det, för att förebygga framtida konflikter och psykosociala påfrestningar på den kyrkliga ar-

betsplatsen, vore i allas intresse att från kyrkligt håll ytterligare definiera och konkretisera 

prästens teologiska roll och funktion i församlingen, med extra hänsyn till hur det andliga 

ledarskapet bör se ut. 
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5.3 Förslag på framtida forskning 

För att helt kunna förstå – och därmed göra en första ansats för att åtgärda – de problemområ-

den som kan ligga bakom de dokumenterade arbetsmiljöproblemen på den kyrkliga arbets-

platsen, anser jag det vara viktigt att man undersöker den kyrkliga arbetsplatsen utifrån ett 

specifikt teologiskt perspektiv. Hittills har merparten studier nästan uteslutande haft andra 

infallsvinklar, där man ofta endast perifert har hänvisat till exempelvis den teologiska ämbets-

synen, och då ofta utifrån ett antagande om att den är övergripande enhetlig. Detta är dock, 

som det har visat sig, inte fallet, varför det kan vara aktuellt att ytterligare undersöka exem-

pelvis hur det andliga ledarskapet motiveras samt upplevs av prästerna respektive medarbe-

tarna i församlingen. En relevant fråga vore här om det finns ett informellt ledarskap som inte 

har någon officiell teologisk motivering, men kanske en inofficiell, och hur det i så fall ser ut? 

Hur förhåller sig de präster, som inte vill ha någon egen auktoritet, till den delegerade auktori-

tet de ikläds tillsammans med ämbetet? Finns det någon form av symbolisk interaktion i för-

samlingen? Vilket ansvar och vilka möjligheter har de andra medarbetarna i församlingen i 

förhållande till prästens andliga ledarskap och församlingens grundläggande uppgift? Dessa 

frågor bör, tror jag, framför allt söka besvaras genom att man, tillsammans med det teologiska 

perspektivet även undersöker den kyrkliga arbetsplatsen utifrån ett deciderat maktperspektiv, 

där hänsyn tas till de officiella och inofficiella faktorerna som redovisats här.  
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Summary 

The main purpose of this study was to study which theological picture of the priest is offered 

in the research of the psychosocial work environment of the Church of Sweden. After having 

analysed 21 research documents published between 1986 and 2013, all having the psychoso-

cial work environment of the Church of Sweden or the priestly ministry as topic, the most 

obvious result is that there are almost as many theological ways to describe the priest, as there 

are informants. Almost all of the different descriptions can be argued for by referring to the 

official theology of the Church of Sweden, even if they contradict each other, which shows 

that the official theology can be seen as “weak”, having several ways to be interpreted. This 

means that the priest has to make his or her own interpretation of how to be and how to work 

in the parish, whereby the many expectations from the parishioners are considered for as im-

portant for defining the priestly role. Because many priests are of the opinion that they gain a 

special gift by their ordination, which unites their person with their priestly identity, they of-

ten rely on this special gift instead of asking for help or admitting that they cannot manage the 

task. It also makes them feel that they are always priests, no matter if they are in charge at 

work or on vacation, which means that they always feel obligated to regulate their behaviour 

according to the expectations of other people. This is recognized as an important element of 

the bad psychosocial work environment of both the priests and – because of its effects – other 

employees of the Church of Sweden. The main part of the studies relates the psychosocial 

work environment of the church to the priestly ministry, where the priest is seen as a leading 

figure with both immanent and transcendent authority. This can result in severe conflicts be-

tween the employees, including the priest, but also in role-conflicts within the priest, who has 

to relate to differing expectations from both the in- and the outside. The main problem in the 

psychosocial social work environment in the parish seems to relate to the churchly values, 

whereby the specific content of the values doesn’t matter. What matters is if the employees 

share in the common Christian values of the parish, whereby they often feel less comfortable 

at work if they have personal opinions which differ from the official theology of the parish. 

Key Words: Church of Sweden, priest, psychosocial work environment, priestly ministry, 

priestly power, priestly role. 
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