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Abstract 

Syftet med studien var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan upplevt ledarskap, 

arbetstillfredsställelse och mental hälsa bland kyrkoherdar i Lunds stift. Ytterligare ett syfte 

med studien var att undersöka huruvida manliga och kvinnliga kyrkoherdar skiljer sig signifi-

kant vad gäller upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa. 41 kyrkoherdar 

från Lunds stift besvarade en enkät. Svarsfrekvensen var 82 %. Upplevt ledarskap, arbetstill-

fredsställelse och mental hälsa mättes med hjälp av COPSOQ (Kristensen, 2001). Resultatet 

visade att samtliga ledarskapsdimensioner korrelerade positivt med både arbetstillfredsstäl-

lelse och mental hälsa. Det fanns även ett positivt samband mellan arbetstillfredsställelse och 

mental hälsa. Manliga och kvinnliga kyrkoherdar skilde sig inte signifikant, varken vad gällde 

upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse eller mental hälsa. Studien visar på behov av ytterli-

gare forskning för att utforska olika aspekter av ledarskap inom Svenska kyrkan. 

 

 

Nyckelord: Ledarskap, arbetstillfredsställelse, mental hälsa, kyrkoherde, kön 
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Inledning 

Forskning kring ledarskap har sedan början av 1900 – talet utvecklats i snabb takt och stude-

rats utifrån olika aspekter. Vad gäller betydelsen av ledarskap som ett inbördes förhållande 

mellan ledare och anställd har man funnit att ledarskap är förankrat vid ledarens och anställ-

das gemensamma värderingar då de båda parterna befinner sig i en gemensam relation och 

därmed också har ett inbördes förhållande med varandra (Dubrin, 2007). Därför har varje an-

ställd också möjlighet att i denna relation reagera på ledarens sätt att utöva sitt ledarskap då 

ledarskap avgör anställdas verklighet (Smircich & Morgan, 1982). Ledarskap kan studeras 

såväl utifrån enskilda anställdas arbetsförhållanden som utifrån organisatoriska mål och visio-

ner och måste även utifrån detta perspektiv utvärderas, utvecklas, speglas och fördjupas i re-

lationen mellan ledare och anställd (Arvonen, 2002). Utöver anställdas upplevelse av ledar-

skap har också deras arbetstillfredsställelse samt mentala hälsa flitigt studerats vilket har lett 

fram till att arbetstillfredsställelse idag anses som en beroendevariabel vad gäller arbetshälsa 

(Kinicki et al. 1996). Såväl ledarskap som arbetssituation har därtill också varit föremål för 

forskning ur ett könsperspektiv både i förhållande till hur män och kvinnor reagerar på sin 

arbetsmiljö (Trocki & Orioli (1994) men också på vilket sätt manliga och kvinnliga arbetsta-

gare anser att olika former av medmänsklig kontakt är av betydelse för deras mentala hälsa 

(Spilman, 1988). Dessa spörsmål är man också intresserad av vad gäller kyrkligt ledarskap, då 

dessas betydelse av ett förtroendeuppdrag både finner sin naturliga plats i ett organisations-

perspektiv men också i relationen mellan de båda parterna där ledaren ser varje enskild ar-

betstagare som sin medarbetare (Stålhammar, 1996).  

 

Perspektiv på ledarskap 

Under 1900-talets första hälft bedrevs forskning kring ledarskap utifrån ledarens relation till 

sina anställda och alltså inte med utgångspunkt i ett omvänt perspektiv. Forskning under 

1940- och 50 talet kom att utmynna i en tvådimensionell ledarskapsmodell tack vare en forsk-

ningsförbindelse mellan Michiganinstitutet för socialforskning och universitetet i Ohio. Båda 

forskarlagen kom fram till en tudelad ledarskapsmodell genom vilken två i förhållandet till 

varandra oberoende ledarstilar uppkom. Den ena ledarstilen kom att benämnas strukturuppta-

gande (även kallad produktionscentrerad) vars motpol var en hänsynstagande (relationell) 

ledare. Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda ledarstilarna var att dessa tog sin ut-

gångspunkt i två i förhållande till varandra olika kontexter där ledarens relation med sina an-

ställda gav uttryck för ett bestämt mål som ledaren genom sitt ledarskap strävade efter (Ekvall 

& Arvonen, 1989). 
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Den strukturupptagande (produktionscentrerade) ledaren avgränsade sin relation till arbets-

gruppen vilket innebar att ledaren genom sitt ledarskap kunde sörja för att organisationsbe-

tingade mål uppnåddes vilka antogs överensstämma med organisationsstruktur. Samtidigt 

innefattade detta avståndstagande beteende ledarens uppgift att bestämma den specifika roll 

som denne förväntade sig att varje gruppmedlem skulle anta. I sin relation med anställda till-

delade den strukturupptagande ledaren uppgifter till de anställda men planerade och etable-

rade också speciella arbetsmetoder (Ekvall & Arvonen, 1989). Som motpol till den produk-

tionsövervakande ledaren skymtade en hänsynstagande (relationell) ledare som i sitt ledarskap 

uppehöll sig vid relationen till sina arbetstagare och därigenom i första hand sörjde för deras 

arbetsförhållanden samt uppmuntrade dem att nå högre positioner. Denna ledare beskrevs 

därför som kamratligt stödjande och tillerkändes även problemlösande egenskaper. Denna 

ledarstil innebar därför också en särskild förbindelse mellan ledare och arbetsgrupp vilken 

kännetecknades av ömsesidig tillit och respekt. Denna ledarstil kom därtill att tydligt fram-

hålla kommunikation och en djupare omsorg om gruppmedlemmars behov samt välkomnade 

sina anställda att delta i beslutsfattande. Senare forskning kunde också bekräfta att denna hän-

synstagande ledarstil också kunde förknippas med arbetstillfredsställelse (Ekvall & Arvonen, 

1989). 

De båda forskarlagens resultat visade att ledarstil var ett hjälpmedel för ledaren att förhålla 

sig till övriga anställda varför de två ledarstilarna inte kunde komplettera varandra utan ansågs 

var åtskilda. De båda forskarlagens resultat nådde vida erkännande och kom att tillämpas i 

organisationsforskning i samband med framtagande av program för ledarskapsutveckling 

(Fleishman & Harris, 1961). 

De båda forskarlagens upptäckter banade väg för fördjupad forskning inom området för le-

darstil och ledarens relation till sina anställda och resulterade i forskarna Hersey och 

Blanchards (1977) teori om ett situationsbetingat ledarskap. Forskning i ledarskap befinner 

sig nu i ett skede då man på allvar börjar intressera sig för den inbördes relationen mellan 

ledare och anställd där varken organisationsbetingade mål eller ledarens avsikter med sitt 

beteende behöver avgöra denna relation. Hersey och Blanchard (1977) var banbrytande på 

detta område då de uppförde sin situationsteori som gick ut på att olika ledarskapsansatser var 

beroende av de underställdas mognadsgrad både vad gällde deras arbete men också i fråga om 

deras psykologiska mognad som innefattade såväl självtillit som självrespekt. Följaktligen 

kom arbetsmognad att definieras av de underställdas arbetsrelaterade förmågor, färdigheter 

och kunskap medan psykologisk mognad definierades av de underställdas självtillit och själv-

respekt (Yukl, 1998). Detta förhållande mellan arbetsrelaterad mognadsgrad och psykologisk 
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mognad antogs av Hersey och Blanchard (1977) vara direkt relaterade till varandra vilket 

också sörjde för att ledaren var tvungen att anpassa sin ledarstil i förhållande till sina anställ-

das mognad. För anställda med en låg mognadsgrad var det viktigt att ledaren enligt Hersey 

och Blanchard (1977) uppehöll sig vid en strukturerad ledarstil, men då mognadsgraden bland 

anställda successivt började stiga, ansåg de att ledaren kunde tona ner sitt strukturerande bete-

ende och istället anta en mer hänsynstagande ledarstil. Vid sidan om denna anpassning ansåg 

Hersey och Blanchard (1977) att också ledarens förhållande till de anställda minskade i bety-

delse till förmån för de anställdas självstyre. Hersey och Blanchard kom enligt Landy och 

Conte (2007) att genom sin såkallade situationsteori ge belägg för att såväl ledarens relation 

till de anställda samt betydelsen av det ledarskap som ledaren genom sitt beteende ger uttryck 

för måste anpassas efter de anställda. Denna anpassning leder enligt Landy och Conte (2007) 

till betydelsen av ledarens förmåga att vara självkritisk vilket innebär att ledaren har möjlighet 

att kritiskt granska sin ledarstil istället för att låta sitt ledarskap utgöra en position som ger 

ledaren möjlighet att mäta ut ett avstånd mellan sig och de anställda. 

Förståelsen av ledarskap som ett förhållande mellan ledare och anställd som två likställda 

parter, ansåg man också vara av betydelse utifrån ett omvänt förhållande där anställdas rela-

tion till sin ledare var i fokus. 

År 1984 genomfördes härvidlag en studie (Ekvall & Arvonen, 1989) på ett medelstort 

svenskt kemiföretag som utöver att presentera en ytterligare ledarstil också visade på vilken 

betydelse anställdas relation med sin ledare hade för deras arbetssituation. Den förändrings-

centrerade ledaren kunde beskrivas som en länk mellan de anställdas arbetssituation och den 

organisationskultur som rådde. Denne förändringscentrerade ledare framstod som såväl tillits-

full som förtröstansfull och var både konsekvent och varsam i sitt ledarskap och inte intresse-

rad av självbestämmande utan uppmuntrade befullmäktigande bland anställda och visade ett 

intresse av att ingå ett samarbete med övriga anställda.  

Vid sidan av dessa egenskaper var den förändringscentrerade ledaren också visionär vilket 

enligt Arvonen (1995) är den förändringscentrerade ledarens mest viktiga egenskap då denne 

ledare enligt honom måste besitta en förmåga att kunna författa och formulera en vision för 

den organisation som ledaren är verksam inom. Denna visionära förmåga måste ledaren vara 

förmögen att kunna kommunicera vidare vilket kräver att ledaren också har förmåga att ge 

individer såväl ansvar som autonomi. Dessa egenskaper belyser den förändringscentrerade 

ledarens centrala roll att se till så att visionen i sig är en källa till motivation bland anställda. 

Ledare och anställd deltar i en gemensam strävan att förverkliga denna vision. Därför måste 

också denne ledare ha förmåga att tillsammans med övriga arbetstagare skapa en gemensam 
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kultur som är i linje med den organisationsbetingade visionen, vilket knyter band med leda-

rens förmåga att skapa tillit och förtröstan.  

Den förändringscentrerade ledarprofilen förknippades med ett öppet, konfliktfritt och psy-

kologiskt säkert klimat men var inte någon garant för en tydlig arbetsorganisation och kunde 

därför heller inte vara någon garant för anställdas arbetstillfredsställelse med sitt arbete i stort. 

Dock kunde Arvonen (1995) i en senare studie konstatera att både en relationsinriktad och en 

strukturinriktad ledarstil var garanter för anställdas arbetstillfredsställelse. Den förändrings-

centrerade ledaren kom därför att förknippas med enbart anställdas tillfredsställelse med sin 

ledare (Ekvall & Arvonen, 1989). Studien visade härigenom också på att anställdas tillfreds-

ställelse med sin ledare inte behövde vara någon garant för deras tillfredsställelse med sitt 

arbete i stort.  

 

Ledarskap – en fråga om interaktion ur ett individperspektiv 

Om vi ser till förhållandet mellan enskild individ och ledare utifrån ett individperspektiv, 

bygger ledarskap enligt Dubrin (2007) på individers förväntningar på ledarens beteenden eller 

handlingar vilka härrör från individens arbete. Ur ett ledarperspektiv innebär detta enligt 

Dubrin (2007) att ledaren genom sin styrande funktion både inspirerar och påverkar de indivi-

der som ledaren i sitt ledarskap har kontakt med. 

Denna dynamik mellan ledare och enskild individ ur ett ledarperspektiv, utvecklar 

Smircich och Morgan (1982) som menar att det är varje ledares rättighet men också förplik-

telse att på basis av sitt ledarskap utforma, definiera och bestämma andra individers verklig-

het. Denna förpliktelse får i ett individperspektiv till följd att varje form av ledarskap är bero-

ende av individer som är villiga att till viss del underkasta sig makt för att skapa och definiera 

sin egen verklighet. Enligt Smircich och Morgan (1982) kan därför ledarskap ur ett individ-

perspektiv upplevas som ett resultat av anställdas förväntningar på sin ledare. Därigenom får 

anställdas förväntningar på sin ledare en innebörd av att man överlämnar en makt till ledaren.  

Det är i relationen mellan å ena sidan ledarens uppgift att genom sitt ledarskap utöva makt 

och å andra sidan underställda individers villighet till viss underkastelse som Smircich och 

Morgan (1982) menar att ledarskap är dialektiskt då det skapas i interaktionen mellan ledarens 

plikt att forma och konkretisera sina anställdas verklighetsförhållande och anställdas villighet 

att till viss del underkasta sig ledarens makt över dem. Det finns dock enligt Smircich och 

Morgan (1982) en risk för att detta överlämnande av makt kan medföra att ledaren trots sin 

maktbefogenhet över andra individer inte har möjlighet att utöva fullständig kontroll över 

underställda parter. Ledaren har ingen möjlighet att kontrollera eller utöva makt över det sätt 
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på vilket individer förhåller sig till sin ledare. Det finns enligt dem en betydelse av ledarskap 

som formas i den formellt inbördes relationen mellan ledare och underställd men som enligt 

Smircich och Morgan (1982) är omöjlig för ledaren att kontrollera, då individer har möjlighet 

att reagera på, förkasta eller helt förändra den verklighet som ledaren genom sin makt har 

förpliktats att förmedla till sina underställda  

 
Ledarskap i uttryck av styrning och förvaltning 

Den interaktiva relationen mellan ledare och underställd varigenom ledarskap enligt Smirich 

och Morgan (1982) uppkommer, visar enligt Arvonen (2002) på att ledarskap också påverkar 

såväl enskilda anställdas arbetsförhållanden men också organisationsbetingade mål och visio-

ner. Ledarskap innefattar en dynamik och kräver att ständigt utvärderas, utvecklas, speglas 

och fördjupas i en inbördes och dynamisk relation mellan ledare och underordnad (Arvonen, 

2002).  

Det är enligt Arvonen (2002) förväntningar och krav som formar ledarens plats i organisa-

tionen, då sporrar organisationen att uppfylla de krav är garanter för organisationens chanser 

att överleva och utvecklas. Enligt Arvonen (2002) är det sannolikt att dagens organisations-

förankrade ledare på grund av dessa krav måste utgå från en informell organisationsstruktur. I 

en informell organisationsstruktur har anställda på varje plan i organisationens struktur ett 

befullmäktigande. Därför handlar den grundläggande uppgiften i dagens ledarskap om leda-

rens förmåga att kunna styra och förvalta organisationens struktur och tar alltså inte sin ut-

gångspunkt i ledarens auktoritet i förhållande till sina anställda (Arvonen, 2002).  

Den definition av ledarskapets innebörd som tar sig uttryck i en förmåga att vinna förtro-

ende och stöd hos berörda individer för att uppnå organisatoriska mål går hand i hand med 

ledarskapets betydelse av inspiration och stimulans (Dubrin, 2007). Ledarskap är nödvändigt 

på alla plan i en organisation och är förankrat vid gemensamma värderingar mellan ledare och 

anställd och därför också i anställdas relation till ledaren som person i termer av tillit och 

känslomässig attraktion (Dubrin, 2007). 

 

Abraham Maslows behovsteori 

En teoretiker som har betytt mycket för förståelsen av varje individs enskilda behov är 

Abraham Maslow (1980 – 1970) och dennes intresse av att studera människans upplevda 

verklighet (Tamm, 2002). Trygghetsbehov är av grundläggande betydelse för individen enligt 

Maslow. Det nätverk av mänskliga relationer som varje individ skapar under livets lopp fun-

gerar som ett skyddsnät som ger individen trygghet. Individens behov av trygghet anser han i 
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sin tur leda fram till varje individs behov av att känna att hon ingår i en meningsfull gemen-

skap med andra (Tamm, 2002).  

 

Arbetstillfredsställelse 

Interaktionen mellan individ och arbete 

Under den tidiga forskningen vad gäller arbetstillfredsställelsens grunder väcktes nyfikenhe-

ten huruvida arbetstillfredsställelse var förankrat vid enkom arbetet eller individen eller om 

arbetstillfredsställelse kunde vara ett resultat av en interaktion mellan arbetande individ och 

dennes arbetsmiljö (Locke, 1969). Så småningom ansåg en betydande teoretiker vid namn 

Locke att varje individ var begåvad med en emotionell förmåga som ledde individen fram till 

en möjlighet att granska sitt arbete både i förhållande till vad individen önskar få ut av detta 

men också i förhållande till huruvida individen faktiskt upplever sitt arbete som något erbju-

dande eller medförande emotionell njutning. Enligt Locke (1969) kunde ett arbete i sig be-

skrivas som en abstraktion då det kunde beskrivas som en kombination av olika uppgifter 

vilka utförs av en individ som befinner sig i en viss fysisk och social kontext i kombination 

med både finansiell och annan belöning. Arbetstillfredsställelse uppkommer enligt honom i 

ett inbördes förhållande mellan individ och arbete och kan definieras som ett angenämt, be-

hagligt och lustbetonat tillstånd varigenom individen uppnår en möjlighet att värdesätta sitt 

arbetes innebörd eller som ett tillstånd som åtminstone förenklar denna möjlighet. En generell 

arbetstillfredsställelse är enligt Locke (1969) summan av individens bedömningar av sitt ar-

bete vilka han ansåg som till varandra oberoende faktorer. På motsvarande sätt var arbetsotill-

fredsställelse det icke angenäma känslomässiga tillstånd som följde på individens uppfattning 

om sitt arbete som frustrerade eller något som inte bidrog med några för individen önskvärda 

värderingar. Lockes uppfattning av arbetstillfredsställelse leder honom till att i forsknings-

sammanhang utgå från introspektion som enligt honom ger möjlighet att både kartlägga men 

också predicera de faktorer som ligger bakom en individs arbetstillfredsställelse. Detta inne-

bär att det är individens medvetande vad gäller hur hon känslomässigt upplever, uppfattar och 

reagerar på sig själv men också på det som finns i hennes omedelbara närhet som är avgö-

rande för individens arbetstillfredsställelse (Locke, 1969). Genom att mäta arbetstillfredsstäl-

lelse med hjälp av introspektion anser Locke (1969) att det finns vetenskapliga belägg för att 

individer erfar olika grader av både tillfredsställelse och otillfredsställelse (Locke, 1969).  
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Herzbergs tvåfaktorteori 

En annan teoretiker som anses förknippas med den tidiga forskningen på området för arbets-

tillfredsställelse är Herzberg. Medan Locke (1969) studerar arbetstillfredsställelse utifrån be-

greppets innebörd både ur ett individperspektiv men också ur ett forskningsperspektiv, uppe-

håller sig Herzberg vid vilken betydelse arbetstillfredsställelse har i relation till individens 

grundläggande behov av trygghet och medmänsklig kontakt. Dock anser Herzberg att då indi-

videns behov av såväl trygghet som behovet av medmänsklig kontakt är tillfredsställda har 

enbart otillfredsställelse eliminerats vilket innebär att dessa behovs tillfredsställelse inte leder 

fram till en för individen positiv tillfredsställelse Landy & Conte, 2007). 

 
Herzbergs teori om arbetsattityder 

Utöver sin behovsteori är Herzberg även känd för sin teori om arbetsattityder. Denna teori är 

inte koncentrerad till individuella behov, utan bygger enbart på Herzbergs uppfattning om vad 

ett arbete kännetecknas av. I denna hans teori om arbetsattityder, hävdar Herzberg (Herzberg, 

Mausner, Peterson & Capwell, 1957) att de faktorer som kan härledas till arbetet i sig som till 

exempel prestation och arbetsinnehåll enbart kan orsaka övergripande arbetstillfredsställelse 

och inte arbetsotillfredsställelse medan yttre faktorer som policy och tillsyn är begränsade till 

att enbart orsaka övergipande arbetsotillfredsställelse och således inte arbetstillfredsställelse. 

Därutöver anser Herzberg (1957) att det finns faktorer i eller konsekvenser av ett arbete som 

varken kan orsaka tillfredsställelse eller otillfredsställelse. De faktorer som kan relateras till 

en individs arbete behöver alltså enligt Herzberg inte vara möjliga determinanter för tillfreds-

ställelse eller otillfredsställelse som Locke (1969) hävdade.  

 

Arbetstillfredsställelse utifrån relationen mellan tidig problematik och forskningsutsik-

ter 

Under den tidiga forskningen kring arbetstillfredsställelse råder mycket olika uppfattningar 

bland forskare angående vad arbetstillfredsställelse innebär. Trots dessa motstridigheter är 

man intresserad av att diskutera hur man kan sammanställa sina bedömningar för att kunna nå 

en gemensam förståelse av vilka faktorer som begreppet egentligen inbegriper men också på 

vilket sätt dessa faktorer samverkar med varandra (Ewen, 1967). 

Enligt Staw som var verksam under 1900-talets andra hälft var arbetstillfredsställelse den 

mest kartlagda beroende variabeln i såväl industriell psykologi som i organisationspsykologi, 

(Staw, 1984), men också i forskning kring arbetshälsa (Kinicki, McKee, & Wade, 1996). En 

överblick i dagens forskning vittnar om att forskare arbetar med flera olika aspekter av ar-
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betstillfredsställelse där termen såväl tolkas som en attityd men också som ett emotionellt 

tillstånd som formas i relationen mellan individ och arbete. Kinicki et al. (2002) går ett steg 

vidare och anser att det inbördes förhållandet mellan ledare och anställd leder fram till inne-

börden av arbetstillfredsställelse. Forskare idag är också intresserade av olika demografiska 

variablers såsom ålder och kön samt genetiska betingelsers inverkan på arbetstillfredsställelse 

(Landy & Conte, 2007).  

Vad gäller det inbördes förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och kön, genomförde 

Konrad et al (2000) en studie där man undersökte mäns och kvinnors preferenser vad gäller 

önskvärda arbetsegenskaper. Deras studie visade på ett signifikant samband mellan arbetstill-

fredsställelse och kön, då män och kvinnor skilde sig åt från varandra vad gällde önskvärda 

arbetspreferenser. De kvinnor som deltog i studien värdesatte i högre grad än sina manliga 

kolleger interpersonella förhållanden samt variation i sitt arbete, medan deras manliga kolle-

ger ansåg att stimulerande arbetsuppgifter samt ledarskap och makt var önskvärda arbetspre-

ferenser. 

 

Mental hälsa 

Psykosociala arbetsbetingelser och mental hälsa med tyngdpunkt på ett kvinnoperspek-

tiv 

Orsakerna till psykisk ohälsa anses ofta uppkomma i en relation mellan de olika stressorer 

som en individ utsätts för och det sätt på vilket individen reagerar på dessa faktorer (Lader, 

1990). I en studie av Trocki och Orioli (1994) vilken kartlägger könsskillnader i stressymtom 

samt i förhållande till stressframkallande miljöer, kunde dessa konstatera att de manliga och 

kvinnliga industriarbetare vilka deltog i studien inte skilde sig signifikant från varandra var-

ken vad gällde typer av upplevda stressorer eller i antalet upplevda stressorer i sin arbetsmiljö. 

Däremot uppgav studiens kvinnliga industriarbetare högre grad av fysiska, emotionella och 

beteendemässiga symtom på stress jämfört med sina manliga kolleger.  

Det är ett konstaterat faktum att olika aspekter av psykosociala arbetsbetingelser på arbets-

platser idag är potentiellt skadliga vad gäller kvinnliga arbetstagares mentala hälsa. Dessa 

inbegriper riskfaktorer såsom förändringar på arbetsmarknaden, ökade krav på flexibilitet, 

temporär personal samt färre påverkansmöjligheter (Bildt & Karlqvist, 2001). Förslag på fö-

rebyggande åtgärder för att reducera mental sjukdom som beror på faktorer i arbetet har pre-

senterats i ett flertal studier. Dessa förslag på förändringar koncentreras främst till ett organi-

sationsbetingat plan såsom till förhållandet mellan arbete och karriärmöjligheter (Bildt 

Thorbjörnsson & Lindelöw, 1998), men det finns även exempel på förebyggande åtgärder 
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som uppehåller sig vid den enskilda individen snarare än vid en objektiv arbetsstruktur 

(Spilman, 1988).  

 

Ett relationsbehov ur ett könsperspektiv 

I en studie som kartlade könsskillnader i fråga om bland annat betydelsen av individers rela-

tionsbehov samt huruvida manliga och kvinnliga arbetstagare skilde sig signifikant åt från 

varandra vad gällde denna aspekt, genomförde ett forskarlag 1988 en studie där män och 

kvinnor från samma arbetsplats testades separat under en tvåårsperiod (Spilman, 1988). 

Samtliga deltagare fick i inledningsvis genomgå olika hälsotest som låg till grund för den 

personliga information om hälsorelaterade riskfaktorer. De hälsorelaterade programtyperna 

var alltså anpassade för att behandla olika typer av hälsorelaterade riskfaktorer. Därefter fick 

deltagarna själva välja vilket program de önskade att delta i. Studiens inledande hypotes var 

att eftersom män och kvinnor fick samma hälsorelaterade information i samband med hälso-

undersökningarna, antog man också att män och kvinnor skilde sig signifikant från varandra 

vad gällde anledning att delta i något av de program som erbjöds. Därtill antog man att mäns 

och kvinnors individuella beslut att delta berodde på såväl permanenta som av mer temporära 

personlighetskarakteristika. Dessa personlighetskarakteristika menade man inbegrep såväl ett 

generellt mentalt välbefinnande samt utgjorde en viktig del vad gällde hur deltagarna upp-

levde arbetspress och arbetsentusiasm. En tredje hypotes var antagandet att det fanns ett sam-

band mellan individuell motivation att delta och socialt stöd. Socialt stöd uppmättes genom att 

summera det antal vänner och kolleger som individen upplevde närhet till men man var också 

intresserad av det antal vänner och kolleger som individen enbart hade kontakt med åtmin-

stone en gång per månad. 

Studiens resultat visade på ett övervägande kvinnligt deltagande. Dessutom skattade studi-

ens kvinnliga deltagare lägre psykiskt välbefinnande än sina manliga kolleger vilket ökar ris-

ken för kvinnor att drabbas av ohälsa (Spilman, 1988). Vid sidan av dessa resultat, visade 

också studien på att de kvinnor som var intresserade av att utveckla sina mellanmänskliga 

förmågor uppvisade ett starkt samband med deras lägre bedömning av sin arbetsstandard. De 

kvinnliga deltagarna ansåg alltså att om de utvecklade sin förmåga att skapa social kontakt, 

antog att de därmed också skulle känna sig tillfredsställda med sin arbetsstandard. Vid sidan 

av programtypen för mellanmänskliga förmågor, visade också studien att kvinnor deltog i 

programmet för mellanmänskliga relationer på grund av att de upplevde sig som mer friska 

medan det fanns en tendens bland de manliga kollegerna att välja denna programtyp på grund 

av att de upplevde sig som mindre friska (Spilman, 1988). Utöver det faktum att de manliga 
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och kvinnliga deltagarna som ingick i studien skilde sig åt både vad gällde intresse och motiv 

att delta i de hälsofrämjande program som erbjöds, skilde sig de kvinnliga deltagarnas motiv 

att vilja förbättra sin förmåga att skapa social kontakt från deras motiv att delta i programty-

pen för mellanmänskliga relationer.  

 

Ledarskap inom Svenska kyrkan 

Ledaregenskaper – en fråga om organisatoriska och interpersonella värderingar 

Enligt Persenius (2006), framställs för ett allmänt ledarskap en rad egenskaper som viktiga. 

En ledare ska ha visioner och genom att överföra dem ge energi, inspiration och samhörighet 

till medarbetarna. Ledarens visioner ska vara förankrade i ledarens värdesystem för att tydlig-

göra ledarens och organisationens värderingar.  

För att kunna ge medarbetarna information och möjlighet till personlig utveckling krävs 

också enligt Persenius (2006) att ledaren är en god pedagog. Dessa egenskaper går enligt 

Persenius (2006) också att applicera på ett kyrkligt ledarskap. För att organisationens värdesy-

stem ska kunna nå ut till medarbetarna krävs det att ledarna demonstrerar dessa värden. Den 

roll de därmed tar på sig är avgörande för utfallet av ett värdebaserat ledarskap. Ju starkare 

ledarna visar sitt beteende, desto mer förändrar medarbetarna sitt sätt att agera (Bucho, 2006) 

Rehnström och Westerholm (2007) lyfter fram en god ledares egenskaper att vara ärlig, 

öppen och tydlig gentemot sina medarbetare. Därtill lyfter de fram att det viktigaste i en god 

ledares värdegrund är hederlighet och integritet, rättvisa och omtanke om andra. Dessa egen-

skaper skapar ett tryggt klimat för de anställda med förtroende för ledaren som följd.  

 

En tjänandeuppgift och ett förtroendeuppdrag  

I fråga om den kyrkliga ledarens huvudsakliga uppgift menar Adams (1975) att det åligger 

denne ledares plikt att i sitt ledarskap garantera den kristna identiteten. Enligt Adams (1975) 

är det Kristus som givit kyrkans tjänare uppgiften att vara managers. Därför handlar manage-

ment i kyrkan inte om att regera utan är istället en fråga om att kunna uppmuntra, att planera 

och att organisera. För att dessa huvuduppgifter skall kunna genomföras anser Ford (1995) att 

en kyrklig ledare måste ha förmåga att kunna kommunicera samt förmåga att kunna fördela 

arbete.  

Det finns enligt Stålhammar (1996) två kännetecken på kristet ledarskap där den ena egen-

skapen är dess kärna och substans att vara tjänande. Det bibliska ordet för förvaltare eller 

hushållare kan enligt honom likställas med uppgiften att handha en organisation men också 

med den position som den individ uppbär som är ansvarig handhavare eller förvaltare och 



15 
 

därmed också en manager. Ledarens uppgift att tjäna karakteriserar därför ledarens position 

som ”den position som den slav som hade fått sin ägares förtroende att ta hand om verksam-

heten innehade” (Stålhammar, 1996, sid. 55). 

Den andra aspekten av kyrkligt ledarskap innebär att tolka detta ledarskap som ett förtro-

endeuppdrag, där ledarskapet synliggörs i uppgifter som är personalledande och organisato-

riska. Denna kyrkliga ledarskapsmodell vidareutvecklar Greensdale (1987) som menar att 

kyrkligt ledarskap anammar den modell som Jesus visade på och vars karakteristika var det 

osjälviska tjänandet. Den kyrkliga ledarens uppgift att tjäna i Jesu efterföljd pekar också 

Lönnebo (1979) på som menar att Jesu jordeliv är kyrkoledarens mönster. 

Det kyrkliga ledarskapet är ett förtroendeuppdrag varigenom den kyrkliga ledaren finner 

sin plats både i förhållande till organisation men också i förhållande till sina medarbetare. Det 

kyrkliga ledarskapets tjänande innebörd anser Stålhammar (1996) vara av primär betydelse 

både vad gäller den kyrkliga ledarens maktbas ur ett organisatoriskt perspektiv men också i 

förhållande till dennes personliga inställning till sin ledningsuppgift. Denna divergens mellan 

den kyrkliga ledarens organisatoriska maktbas och sin personliga inställning till sin uppgift, 

anser Wadensjö (1992) medföra en risk då kyrkligt ledarskap huvudsakligen är ett förtroende-

uppdrag. då den kyrkliga ledaren inte kan räkna med att får alla med sig eller tro att han eller 

hon skall få en behaglig social position. 

De beskrivningar som enligt Stålhammar (1996) görs i litteraturen om den kyrkliga leda-

rens egenskaper och hur han eller hon bör arbeta som ledare är enligt honom uteslutande 

hämtade ur Bibeln och oftast belysta med välkända personskildringar från både Gamla och 

Nya Testamentet. Stålhammar (1996) anknyter här till Jörgensen (1991) som anser att det är 

ett situationsbetingat ledarskap som bäst passar in på ledarskap i kyrklig kontext. En effektiv 

kristen ledare bör enligt Jörgensen (1991) uppvisa en bred repertoar av ledarstilar, allt efter-

som de olika situationerna kräver detta. Därtill anser Jörgensen (1991) att den kyrkliga leda-

rens relation med sina anställda är av betydelse för de anställda då dessa har behov av en bra 

relation med sin ledare. 

 
Kyrkligt ledarskap – ett ledningsuppdrag i ett spänningsfält 

Enligt Stålhammar (1996) finns det en inbyggd spänning mellan ett ledarskap som bör vara 

aktivt, inspirerande och uppfordrande samtidigt som det skall uttrycka tjänande. Utöver denna 

problematik menar Stålhammar (1996) att den svenska litteraturen inom området för kristet 

ledarskap är ytterst knapphändig. Samtidigt menar han att det finns en risk med att författare 

för denna genre väljer att ignorera faran med att lyfta fram ett alltför starkt betonande av den 
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tjänande aspekten av kyrkligt ledarskap. Denna tendens kan enligt honom också tolkas som 

ett alibi för att en kristne ledare väljer att undvika det ansvar som enligt Stålhammar (1996) 

ligger i ledningsuppdraget. 

Rehnström och Westerholm (2007) antar ett värderingsförankrat perspektiv på kyrkligt le-

darskap, vilket tar sig i uttryck genom att ledaren genom kärlek och jämlikhet anförtror sina 

medarbetare auktoritet och ansvar. Värdebaserat ledarskap medför delegation från ledaren till 

medarbetaren vilket enligt Russell (2000) medför en positiv delaktighet i arbetet. För att dele-

gering skall vara möjligt att genomföra krävs enligt Yukl (2002) att ledaren har tillräckligt 

handlingsutrymme vilket innebär att ledaren har möjlighet att arbeta med organisationella 

visioner. Dock finns en risk med ett värdebaserat ledarskap eftersom det kan ge tillfälle för en 

dålig ledare att genom detta handlingsutrymme medvetet låta organisationens värderingar 

styras i fel riktning (Russell, 2000).  

Enligt Stanford (1999) innebär den delegeringsuppgift som kyrkligt ledarskap har att an-

svara för också en ovillighet från kyrkliga ledares sida att inte vilja tolka och uttrycka sitt 

ledarskap som ett chefskap. Om kyrkliga ledare hade accepterat innebörden i sitt ledarskap 

som en form av chefskap, hade man enligt Stanford (1999) också haft potential att uppmuntra 

ett mer effektivt, mer ansvarigt men också mer inspirerande ledarskap. Enligt honom spende-

ras det inom kyrkligt ledarskap alltför mycket tid på dogmatiska spörsmål vilket medför att 

såväl organisationsstruktur som personal åsidosätts. 

 

Kyrkoherdens ledarskap – en tvetydig arbetssituation 

Enligt Kyrkoordningens andra kapitels sjätte paragraf innehar kyrkoherden en konstant funk-

tion i sin församling. Detta innebär att det i varje församling skall finnas en kyrkoherde vars 

funktion skall upprätthållas av antingen en ordinarie eller av en vikarierande kyrkoherde. 

Kyrkoherdens konstanta funktion innefattar kyrkoherdens primära uppgift är att utöva ett till-

syns- och samordningsansvar i sin församling. Därmed är det genom sitt tillsyns- och sam-

ordningsansvar som kyrkoherden tilldelas ett ledningsansvar för att församlingens grundläg-

gande uppgift genomförs att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 

mission. I detta ansvar ingår ett direkt arbetsledarskap för den personal som är verksam inom 

det område som innefattar församlingens grundläggande uppgift (Edqvist et al., 2005). 

I sin andra gestaltning, som präst med kyrkoherdeposition, upplever kyrkoherden det om-

vända förhållandet i det att förkunnelse och liturgi utgör de målhävdande aspekterna. Denna 

kluvenhet visar i sig på ett väsentligt problemområde där två kulturer inom det kyrkliga ledar-

skapet står mot varandra. Å ena sidan har kyrkoherden ett formellt förvaltande ledarskap 
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genom sitt ledningsansvar för att de grundläggande uppgifterna genomförs och å andra sidan 

ett ideologiskt målhävdande ledarskap som präst med kyrkoherdeposition (Stålhammar, 

1991). Denna kluvenhet medför enligt Lindqvist (1991) en svårighet för kyrkoherden att axla 

sitt uppdrag då de förvaltande uppgifterna enligt henne är svåra att balansera mot det försam-

lingsinriktade arbetets målhävdande uppgifter. Denna svårighet har också medfört att de för-

valtande och målhävdande aspekterna inte heller anses som förankrade i varandra, utan sna-

rare som separerade från varandra (Lindqvist, 1991). 

 

Biskopen – en del av den juridiska personen stiftet 

Bland biskopens uppgifter som redovisas i Kyrkoordningens åttonde kapitels första paragraf, 

innefattas uppgiften att svara för ledning och tillsyn (Edqvist et al., 2005). Detta belyser bis-

kopens plats som ”insatt bland dem som genom kyrkans historia och i samtiden utövar epis-

kopé, ledning och tillsyn” (sidan 172). Denna uppgift utövas inte av biskopen ensam, även om 

biskopen själv har en sådan uppgift, utan biskopen utövar denna tillsammans med stiftssty-

relse, domkapitel och medarbetare. Biskopens roll som stiftets ledare framhålls genom att 

biskopen skall vara ordförande i stiftsstyrelsen och i domkapitlet. Biskopens tillsynsfunktion 

innebär att utöva en tillsynsfunktion i en församling, vilket biskopen utövar på två delvis helt 

olika sätt (Edqvist et al., 2005). Dels är biskopen ordförande i domkapitlet och har härigenom 

en formell och dömande tillsynsfunktion då det enbart är domkapitlet som kan skilja någon 

från rätten att utöva kyrkans vigningstjänst. Dels har biskopen en självständig tillsynsfunktion 

som innebär att biskopen utövar sin egen tillsyn genom sitt ansvar för kyrklig lära och ord-

ning. Biskopens uppgift att svara för ledning och tillsyn naturligen har sin tyngdpunkt på om-

rådena för lära och kyrklig ordning (Edqvist et al., 2005). Detta ansvar för lära och kyrklig 

ordning innebär ett ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och att sakramenten 

förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning. Denna självständiga tillsyn kan ske genom 

råd och förmaningar, i samtal, brev eller på annat lämpligt sätt (Edqvist et al., 2005). 

 
Biskopen som pastor pastorum 

Utöver biskopens uppgifter utifrån sin befattning, visar kyrkoordningen även på biskopens 

relation till de präster som tillhör det stift biskopen är verksam i. Denna relation beskrivs i 

Kyrkoordningen som ett nära förhållande som grundar sig på en tradition att biskopen är en 

herdarnas herde – pastor pastorum – för prästerna i stiftet. Det är i denna roll som pastor 

pastorum som biskopen enligt Kyrkoordningen kan erfara en svårighet att inneha en roll som 

prästernas själasörjare i förhållande till dennes tillsynsuppgift. Härigenom kan biskopens roll 
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som själasörjare och sina uppgifter utifrån sin befattning vara svåra att förena. Denna proble-

matik mellan roll och uppgift försöker man i Kyrkoordningen överbygga genom att förutsätta 

att biskopen har ett förtroendefullt och nära förhållande till stiftets präster (Edqvist et al., 

2005). Det åligger därigenom biskopen att i så stor utsträckning förena dessa båda aspekter. 

 

Förhållandet mellan chefskap och ledarskap i kyrkligt sammanhang 

Både kyrkoherden och biskopen har alltså både en roll och en identitet som enligt Kyrkoord-

ningen (Edqvist et al., 2005) kan vara svåra att förena. Härom skriver även Hansson (1991) 

som skiljer mellan chefskap och ledarskap i kyrkligt kontext. Som chef går ledaren enligt 

honom in i en särskild roll, medan ledarskap snarare kan liknas vid en identitet. Kyrkligt le-

darskap är enligt Hansson (1991) en identitet, då den kristna ledaren genom sin kallelse att 

vara just kyrklig ledare finner sin trygga identitet. Kyrkligt ledarskap innebär också enligt 

honom att vara troende, trogen, trofast och pålitlig. 

Denna identitet leder i sin tur fram till det kristna ledarskapets huvudinnebörd – att vara 

förtroende värd (Hansson, 1991). Utöver denna identitet, är den kyrkliga ledaren i sitt ledar-

skap beroende av övriga anställda, som i förhållande till den kyrkliga ledaren är dennes med-

arbetare då kyrkligt ledarskap kräver gemensam planering och prioritering, samspel och sam-

verkan. Därutöver måste kyrkliga ledare också ha förmåga att uppmuntra den enskilde medar-

betaren att utveckla sina individuella gåvor. Utöver sin identitet som ledare i förhållande till 

de individer som berörs av den kyrkliga ledarens ledarskap, måste ledaren också granska sitt 

ledarskap utifrån ett rent organisationsbetingat perspektiv, då det åligger honom eller henne 

att se till så att långsiktig planering, klar målsättning och behövliga visioner förverkligas 

(Hansson, 1991). 

 
Dialog – en modell för kommunikation inom ledarskapets ramar 

Hanssons (1991) beskrivning av kyrkligt ledarskap i termer av en inbördes relation mellan 

ledare och berörda parter, utvecklar Koppel (2007) genom att anknyta till dialogens betydelse 

som enligt honom medför ett hälsofrämjande perspektiv på kyrkligt ledarskap. En sann dialog 

uppstår enligt Koppel (2007) ur ett direkt möte mellan individer, förmedlad genom en erfa-

renhet av världen, i ett försök att bestämma denna värld. Dialogens huvudbeståndsdel är ordet 

vilket har en dynamisk kvalitet på grund av att det framkallar möjligheten för en individ att 

både påverka men också att påverkas av andra individer. En dialog kan därför vara komplex 

och mångfasetterad beroende på vilka motsägelser som kan visa sig. Dialog kan härigenom 

enligt Koppel (2007) beskrivas som en modell för kommunikation i ledarskap. I termer av en 
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kreativ aktivitet, respekterar dialogen varje individs tankar och känslor och värdesätter varje 

deltagares röst. Utöver dialogens inneboende betydelse anser Koppel (2007) att varje pastoral 

ledare i sitt ledarskap kan underlätta för berörda parter att både beskriva men också att medge 

de komplexa förhållanden som existerar såväl inom varje enskild individ som mellan indivi-

der i ett samfund. 

 

Syftet med studien 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett signifikant samband mellan å ena 

sidan hur kyrkoherdar i Lunds stift upplever närmaste ledning och å andra sidan deras arbets-

tillfredsställelse samt deras mentala hälsa. Ytterligare ett syfte är att undersöka huruvida man-

liga och kvinnliga kyrkoherdar skiljer sig åt vad gäller upplevt ledarskap, arbetsstillfredsstäl-

lelse och mental hälsa samt huruvida det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och 

mental hälsa bland kyrkoherdar i Lunds stift. 

 
Hypoteser 

1 Det finns ett positivt signifikant samband mellan upplevt ledarskap och arbetstillfredsstäl-

lelse bland kyrkoherdar i Lunds stift. 

2. Det finns ett positivt signifikant samband mellan upplevt ledarskap och mental hälsa bland 

kyrkoherdar i Lunds stift. 

3. Det finns ett positivt signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och mental hälsa 

bland kyrkoherdar i Lunds stift. 

4. Det finns signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga kyrkoherdar vad gäller olika 

aspekter av upplevt ledarskap. 

5. Det finns signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga kyrkoherdar vad gäller ar-

betstillfredsställelse och mental hälsa. 
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Metod 
Deltagare 

Av sammanlagt 50 utsända enkäter inkom totalt 41 stycken enkätsvar från respektive 22 

kvinnliga och 19 manliga kyrkoherdar vilka samtliga härrörde från Lunds stift. Svarsfrekven-

sen var 82 %. Medelåldern var 54.8 år (SD = 5.5). Den yngste kyrkoherden var 38 år och den 

äldste 65 år. 

 

Instrument 

Enkäten bestod av sammanlagt fyra delar (se Appendix) och mättes med hjälp av Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) som utvecklats av Kristensen (2001).  

Upplevt ledarskapsinflytande mättes med hjälp av åtta enskilda frågor angående kyrkoher-

dens relation med den närmaste ledningen. Frågorna relaterades till både arbetsplats såsom 

trivsel, arbetsplanering, arbetsfördelning, konfliktlösning och kommunikation men också till 

individuella aspekter såsom uppskattning och omtanke, utvecklingsmöjligheter, vidareutbild-

ning och personlig utveckling. 

Arbetstillfredsställelse mättes med en skala bestående av tre frågor angående framtidsut-

sikter, kunskapsanvändning samt hur tillfredsställd man är med arbetet som helhet. Skalan, 

vilken har fem svarsalternativ, spänner över 1 (Irrelevant) till 5 (Mycket tillfredsställd). Höga 

poäng indikerar hög arbetstillfredsställelse. (Cronbachs Alpha α = .55). 

Mental hälsa mättes genom fem frågor som tillsammans bildade en skala. Frågorna be-

handlade hur stor del av de senaste fyra veckorna som individen varit mycket nervös, varit 

nedstämd och deprimerad, varit lugn och avslappnad samt varit glad. Denna skala består av 

sex svarsalternativ vilka spänner från 1 (Aldrig/nästan aldrig) till 6 (Hela tiden). Höga poäng 

indikerar hög grad av mental hälsa. (Cronbachs Alpha α = .72). 

 
Procedur 

Ett första steg i materialinsamlingen var att erhålla ett register innefattande kyrkoherdar vilka 

var verksamma inom Lunds stift. Därför tog jag per telefon kontakt med aktuellt stiftskansli 

och redogjorde för mitt ärende.  

Efter överenskommelse fick jag efter några dagar mig tillsänt ett register över Lunds stifts 

samtliga kyrkoherdar och kunde därefter påbörja arbetet med att göra ett urval. 

Eftersom registret var uppbyggt så att det såväl framkom i vilket kontrakt samt i vilken för-

samling varje kyrkoherde var verksam i, bestämde jag mig för att göra ett så brett urval som 

möjligt. Jag gjorde därför upp en lista på antalet kontrakt samt antalet församlingar i varje 



21 
 

kontrakt för att få en så bra spridning som möjligt. Jag var även noga med könsfördelningen 

med lika antal män och kvinnor i mitt material. Så småningom hade jag fått ihop ett material 

med totalt femtio deltagare från samtliga kontrakt innefattande tjugofem män och tjugofem 

kvinnor. 

Därefter skickade jag ut ett mail till varje deltagare där jag förberedde dem på att de om en 

vecka skulle få tillsänt sig en enkät. Här informerade jag om enkätens relevans och betydelsen 

av deltagarnas personliga insats för min undersöknings genomförande. Avslutningsvis infor-

merade jag om att en påminnelse skickades ut en vecka efter det att enkäten hade skickats ut. 

Efter ytterligare en vecka skickade jag ut min enkätundersökning tillsammans med ett föl-

jebrev (se Appendix) där jag först berättade lite om mig själv och min undersökning och ånyo 

åberopade hur viktigt deras deltagande var för min undersökning. Samtidigt underströk jag ett 

frivilligt deltagande samt deras anonymitet i enlighet med personuppgiftslagen. Avslutnings-

vis angav jag inlämningsdatum samt var studiens resultat kommer att presenteras. Vidare om-

bad jag dem att besvara samtliga frågor samt välja det svarsalternativ som man ansåg passa 

bäst in på sin arbetssituation. Tillsammans med enkät och följebrev sände jag också med ett 

svarskuvert.  

 
Databearbetning 

För att testa huruvida det finns ett signifikant samband mellan olika aspekter av upplevt ledar-

skap och arbetstillfredsställelse, mellan olika aspekter av upplevt ledarskap och mental hälsa 

samt mellan arbetstillfredsställelse och mental hälsa, genomförde jag en korrelationsanalys 

med hjälp av Pearsons korrelationstest. 

För att studera huruvida manliga och kvinnliga kyrkoherdar inbördes skiljer sig signifikant 

åt vad gäller olika aspekter av upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse och mental hälsa, 

genomförde jag en variansanalys med kön som mellangruppsvariabel och jämförde de man-

liga och kvinnliga kyrkoherdarnas medelvärden.  
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Resultat 

Som framgår av tabell 1 finns det ett signifikant positivt samband mellan samtliga aspekter av 

upplevt ledarskap och arbetstillfredsställelse samt mellan samtliga aspekter av upplevt ledar-

skap och mental hälsa bland kyrkoherdar i Lunds stift. Detta indikerar att ju mer positiva 

kyrkoherdar är vad gäller deras relation med den närmaste ledningen, desto högre är också 

deras arbetstillfredsställelse och desto bättre mår de mentalt. Korrelationsanalysen uppvisar 

ett positivt signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och mental hälsa, vilket visar på 

att ju större arbetstillfredsställelse kyrkoherdar i Lunds stift upplever, desto bättre mår de 

också mentalt.  

Det finns inget signifikant samband mellan kön och upplevt ledarskapledarskap, inte heller 

mellan kön och arbetstillfredsställelse eller mellan kön och mental hälsa.  

 
Tabell 1 
 
Medelvärden, standardavvikelser och korrelationer för studiens variabler 
 

 Variabler M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kön -            

2. Ålder 54.8 5.51 .14 -           

3. Uppmärksamhet/ 
omtanke 

3.8 1.2 -.23 .03 -          

4. Utvecklingsmöjlig-
heter 

3.7 1.2 -.17 .14 .82** -        

5. Utbildning/personlig 
utveckling 

3.8 1.2 -.09 .06 .73** .92** -        

6. Trivsel 3.8 1.2 -.14 .07 .94** .92** .84** -       

7. Planering 3.7 1.3 -.20 .11 .82** .73** .76** .80** -      

8. Fördelning 3.5 1.3 -.17 .09 .76** .78** .80** .79** .93** -     

9. Konfliktlösning 3.4 1.2 -.21 .06 .84** .70** .62** .82** .82** .77** -    

10. Kommunikation 3.6 1.1 -.11 .11 .79** .76** .78** .83** .86** .85** .88** -   

11. Arbetstillfredsställelse 12.4 1.7 -.03 -.00 .38* .52** .48** .51** .43* .49** .49* .55** -  

12. Mental hälsa 22.5 3.09 .06 .19 .37* .43* .40* .43* .60** .56** .50** .53** .56** - 

Not. N = 29-41. Kön (0 = man; 1 = kvinna). *p < .05 **p < .01 

 
Eftersom korrelationsanalysen inte uppvisade något signifikant samband mellan kön och 

upplevt ledarskap, mellan kön och arbetstillfredsställelse eller mellan kön och mental hälsa, 

visade variansanalysen (se Tabell 2) inte några signifikanta skillnader mellan kvinnor och 

män vad gäller olika aspekter av ledarskap: Närmaste ledningen på arbetsplatsen uppskattar 

personalen och visar omtanke för individen F(1, 29)=0.70, p=.41, huruvida man anser att den 

närmaste ledningen prioriterar trivsel F(1, 29)=0.05, p=.82, huruvida man anser att ledningen 
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är bra på att planera arbetet F(1, 29)=0.50 p=.49, huruvida man anser att den närmaste led-

ningen är bra på att fördela arbetet F(1, 29)=0.25 p=.62, huruvida man anser att den närmaste 

ledningen är bra på att lösa konflikter F(1, 29)=0.50 p=.48, eller huruvida man anser att den 

närmaste ledningen är bra på att kommunicera med personalen F(1, 29)=0.04, p=.84. Inte 

heller uppvisade variansanalysen några signifikanta skillnader ur könsaspekt vad gäller huru-

vida den närmaste ledningen på arbetsplatsen ser till så att de enskilda medarbetarna har bra 

utvecklingsmöjligheter F(1, 29)=0.21, p=.65, eller huruvida den närmaste ledningen på ar-

betsplatsen i hög grad prioriterar vidareutbildning och personlig utveckling F(1, 29)=0.00, 

p=.97. Slutligen uppvisade variansanalysen inte några signifikanta skillnader ur könsaspekt 

vad gäller arbetstillfredsställelse F(1, 29)=0.23 p=.64, eller mental hälsa F(1, 29)=0.65, 

p=.43. 

 
Tabell 2 
 
F-test för skillnader i kön, ledarskapsdimensioner, arbetstillfredsställelse och mental hälsa 

 
 Kvinnliga kyrkoherdar 

(n=13) 
Manliga kyrkoherdar 
(n=16) 

F 

Uppmärksamhet/omtanke 
 M 
 SD 

 
3.61 
1.39 

 
4.00 
1.10 

 
 
0.70 

Utvecklingsmöjligheter 
 M 
 SD 

 
3.54 
1.27 

 
3.75 
1.24 

 
 
0.21 

Utbildning/personlig utveckling 
 M 
 SD 

 
3.77 
1.09 

 
3.75 
1.34 

 
 
0.00 

Trivsel 
 M 
 SD 

 
3.77 
1.36 

 
3.88 
1.09 

 
 
0.05 

Planering 
 M 
 SD 

 
3.46 
1.33 

 
3.81 
1.33 

 
 
0.50 

Fördelning 
 M 
 SD 

 
3.38 
1.26 

 
3.63 
1.31 

 
 
0.25 

Konfliktlösning 
 M 
 SD 

 
3.23 
1.48 

 
3.56 
1.03 

 
 
0.50 

Kommunikation 
 M 
 SD 

 
3.54 
1.13 

 
3.63 
1.15 

 
 
0.04 

Arbetstillfredsställelse 
 M 
 SD 

 
12.62 
1.33 

 
12.31 
1.96 

 
 
0.23 

Mental hälsa 
 M 
 SD 

 
23.00 
2.00 

 
22.06 
3.77 

 
0.65 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka huruvida det fanns ett signifikant samband mellan å ena 

sidan hur kyrkoherdar i Lunds stift upplever närmaste ledning och å andra sidan deras arbets-

tillfredsställelse och mentala hälsa. Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka om det 

fanns ett signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och mental hälsa bland kyrkoher-

dar i Lunds stift. Avslutningsvis var ett tredje syfte med studien att undersöka huruvida de 

manliga och kvinnliga kyrkoherdar som deltog skilde sig signifikant från varandra vad gällde 

relation med den närmaste ledningen men också vad gällde arbetstillfredsställelse och mental 

hälsa. Studiens resultat visade att det fanns ett signifikant samband mellan samtliga aspekter 

av upplevt ledarskap och både arbetstillfredsställelse och mental hälsa bland de kyrkoherdar i 

Lunds stift som deltog i studien. Detta indikerar att ju mer positiva kyrkoherdar i Lunds stift 

är vad gäller deras relation med den närmaste ledningen desto högre är deras arbetstill-

fredsställelse och desto bättre är också deras mentala hälsa. Därtill uppvisade studien ett 

signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och mental hälsa vilket indikerar att ju 

större arbetstillfredsställelse kyrkoherdar i Lunds stift upplever, desto bättre mår de också 

mentalt. Studien uppvisade inte några signifikanta könsskillnader mellan de kyrkoherdar som 

deltog i studien varken vad gällde upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse eller mental hälsa. 

Föreliggande studie gav stöd för hypotesen att det fanns ett positivt signifikant samband 

mellan kyrkoherdars relation med den närmaste ledningen och deras arbetstillfredsställelse. Ju 

bättre kyrkoherdar anser sin relation med den närmaste ledningen är, desto bättre är också 

deras arbetstillfredsställelse. Resultatet är i linje med Rehnström och Westerholm (2007) men 

också med Persenius (2006) som menar att förhållandet mellan ledare och anställd i kyrklig 

kontext har uppkommit i en speciell men ömsesidig arbetsrelation där båda parter är involve-

rade i ett gemensamt organisatoriskt arbete. Det inbördes förhållandet mellan ledare och an-

ställd som en ömsesidig arbetsrelation är enligt Kinicki et al. (2002) att betrakta som en före-

gångare till arbetstillfredsställelse varför också Kinicki et al. (2002) kan sägas vara i linje med 

föreliggande studies resultat. Också Arvonen (2002) är i linje med föreliggande studie då han 

menar att relationen mellan ledare och anställd påverkar anställdas arbetsförhållanden. 

Föreliggande studie bekräftade också hypotesen att ju bättre kyrkoherdar ansåg sin relation 

vara med den närmaste ledningen desto bättre mådde de också mentalt. Detta kan tolkas som 

att kyrkoherdar anser att deras relation med den närmaste ledningen är av betydelse för deras 

mentala hälsa och inte enbart av betydelse för deras tillfredsställelse med sitt arbete i sig. Re-

sultatet är i linje med Maslow (Tamm, 2002) som menar att varje individ har ett behov av den 

trygghet som innebär en visshet om att ingå i en meningsfull gemenskap. Resultatet bekräftar 



25 
 

varje kyrkoherdes behov som individ att vara tillfreds med sin relation med den närmaste 

ledningen. Att kyrkoherdar anser sig vara nöjda med denna relation leder till att de har vet-

skap om att de i sin arbetssituation finner en meningsfull gemenskap med den närmaste led-

ningen. Också Persenius (2006) lyfter fram ett hälsofrämjande perspektiv på kyrkligt ledar-

skap då hon menar att utöver den kyrkliga ledarens plikt att visa samhörighet med sina an-

ställda också skall visa omtanke, vilket enligt henne skapar ett tryggt klimat för de anställda. 

Utöver att uppvisa ett signifikant samband med kyrkoherdars relation med den närmaste 

ledningen, kunde studien även bekräfta hypotesen att kyrkoherdars arbetstillfredsställelse och 

deras mentala hälsa uppvisar ett signifikant samband med varandra. Ju högre grad av arbets-

tillfredsställelse kyrkoherdar upplevde, desto bättre mådde de också mentalt. Detta samband 

är i linje med Kinicki et. al (1996) som bekräftar att arbetstillfredsställelse anses som en bero-

endevariabel vad gäller arbetshälsa vilket även Staw (1984) vidmakthåller. Därtill är resultatet 

i linje med Locke (1969) som menar att arbetstillfredsställelse handlar om individens subjek-

tiva upplevelser av sitt arbete vilka individen har möjlighet att känslomässigt reagera på. 

Detta betyder att kyrkoherdar mentalt kan reagera på både sitt arbete som sådant men också 

på sin relation med den närmaste ledningen. Föreliggande studie uppvisar resultatet att kyrko-

herdar upplever tillfredsställelse med sitt arbete vilket i sin tur leder till att de känslomässigt 

också reagerar positivt på detta och mår därmed också bra mentalt. 

Föreliggande studie uppvisade inte några signifikanta skillnader mellan manliga och 

kvinnliga kyrkoherdar varken vad gäller deras relation med den närmaste ledningen eller vad 

gäller deras arbetstillfredsställelse och mentala hälsa. En tolkning av detta resultat skulle 

kunna vara att de enkätfrågor som omfattar kyrkoherdars relation med den närmaste led-

ningen inte har möjlighet att uppvisa några könsskillnader vad gäller relationen mellan kyrko-

herde och biskop då enkätfrågorna inte på ett direkt sätt är kopplade till kyrkligt ledarskaps 

karakteristika. Enkätfrågorna är av en rent allmän karaktär och avser inte i första hand den 

aktuella målgrupp som föreliggande studie undersöker. En annan anledning till att inga signi-

fikanta könsskillnader kunde bekräftas kan också ha att göra med att de aktuella enkätfrågorna 

till sin utformning är mycket personliga och utlämnande vilket kan leda till att deltagarna är 

försiktiga i sina svar och försöker svara på ett neutralt sätt. 

 

Begränsningar 

Av de totalt 41 inkomna enkätsvaren, bestod 29 % av ofullständiga enkätsvar, vilket motsva-

rar en grupp på totalt 12 kyrkoherdar varav nio kvinnliga och tre manliga deltagare. Studien 
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uppvisar ett tydligt svarsbortfall vad gäller samtliga frågor kring upplevt ledarskap. Bortfallet 

från denna grupp kan ha betydelse för resultatet i studien. 

 

Sammanfattning 

Resultatet visade att samtliga ledarskapsdimensioner korrelerade positivt med både arbetstill-

fredsställelse och mental hälsa. Det fanns även ett signifikant samband mellan arbetstillfreds-

ställelse och mental hälsa. Manliga och kvinnliga kyrkoherdar skilde sig inte signifikant från 

varandra varken vad gällde upplevt ledarskap, arbetstillfredsställelse eller mental hälsa. Stu-

dien visar på behov av ytterligare forskning för att utforska olika aspekter av ledarskap inom 

Svenska kyrkan. Föreliggande studie bekräftar att kyrkoherdars arbetstillfredsställelse och 

mental hälsa både sammanhänger med varandra samt med deras relation med den närmaste 

ledningen. Detta samband ger belägg för ytterligare studier både vad gäller kyrkoherdars till-

fredsställelse med sitt arbete men också vad gäller deras relation med den närmaste ledningen. 
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 Appendix 
 

Nedan följer ett antal frågor som behandlar Ditt dagliga arbete. Ta ställning till varje 

enskild fråga och besvara den genom att sätta ett kryss i den ruta som motsvarar det 

alternativ som Du anser bäst passar in på Din arbetssituation och hur Du mår. Välj endast 

ett svarsalternativ för varje fråga. Det är viktigt att Du besvarar samtliga frågor. 

 
 
 
 
A. Bakgrundsfrågor 
 
 
Ålder  __________  
 
 
Kön  kvinna   man 
 
 
 
B. Arbetstillfredsställelse 
 
 
 Mycket Till- Inte Mycket 
 tillfreds- freds- tillfreds- otillfreds- 
 ställd ställd ställd ställd Irrelevant 
 
 
1. Hur tillfredsställd är Du      
 med Dina framtidsutsikter 
 i allmänhet? 
 
2. Hur tillfredsställd är Du      
 med det sätt Dina kunskaper 
 används på? 
 
3. Hur tillfredsställd är Du      
 med Ditt arbete som  
 helhet, allt inräknat? 
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C. Mental hälsa 
 
 
  Hela Det mesta En del Någon Lite Aldrig/ 
  tiden av tiden av tiden del av av tiden nästan aldrig 
     tiden  
 
 
1. Hur stor del av       
 de senaste fyra veckorna 
 har Du varit mycket nervös? 
 
2. Hur stor del av       
 de senaste fyra veckorna 
 har Du varit så nere att inget 
 har kunnat muntra upp Dig? 
 
3. Hur stor del av        
 de senaste fyra veckorna 
 har Du känt Dig lugn  
 och avslappnad? 
 
4. Hur stor del av        
 de senaste fyra veckorna 
 har Du känt Dig nedstämd 
 och deppig? 
 
5. Hur stor del av       
 de senaste fyra veckorna 
 har Du varit glad? 
 
 
 
D. Ledarskap 
Följande frågor relateras till hur Du som kyrkoherde upplever Din relation med den 
närmaste ledningen på Din arbetsplats. 
 
 
  I mycket  I stor I någon I liten I mycket 
  stor ut- utsträck- utsträck- utsträck- liten ut- 
  sträckning ning ning ning sträckning 
 
 
1. I vilken utsträckning      
 anser Du att den närmaste 
 ledningen på Din arbetsplats 
 uppskattar personalen och 
 visar omtanke för individen? 
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  I mycket I stor I någon I liten I mycket 
  stor ut- utsträck- utsträck- utsträck- liten ut- 
  sträckning ning ning ning sträckning 
 
 
2. I vilken utsträckning      
 anser Du att den närmaste 
 ledningen på Din arbetsplats 
 ser till att de enskilda 
 medarbetarna har bra utvecklings- 
 möjligheter? 
 
3. I vilken utsträckning      
 anser Du att den närmaste 
 ledningen på Din arbetsplats 
 i hög grad prioriterar 
 vidareutbildning och personlig 
 utveckling? 
 
4. I vilken utsträckning      
 anser Du att den närmaste 
 ledningen på Din arbetsplats 
 i hög grad prioriterar 
 trivseln på arbetsplatsen? 
 
5. I vilken utsträckning      
 anser Du att den närmaste 
 ledningen på Din arbetsplats 
 är bra på att planera arbetet? 
 
6. I vilken utsträckning      
 anser Du att den närmaste 
 ledningen på Din arbetsplats 
 är bra på att fördela arbetet? 
 
7. I vilken utsträckning      
 anser Du att den närmaste 
 ledningen på Din arbetsplats 
 är bra på att lösa konflikter? 
 
8. I vilken utsträckning      
 anser Du att den närmaste 
 ledningen på Din arbetsplats 
 är bra på att kommunicera 
 med personalen? 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan!
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Hej! 
 
Jag heter Kristina Svensson och studerar vid Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet där 
jag för närvarande studerar en kandidatkurs. Jag har även sedan tidigare en Teologie 
kandidatexamen. Eftersom mitt intresse för Arbets- och Organisationspsykologi kom att väckas 
tidigt under mina påföljande studier, tedde det sig naturligt för mig att i min kandidatuppsats 
fördjupa mig i kyrkoherdars ledarskap. Tillsammans med min handledare Eva Torkelson baserar jag 
min datainsamling på en enkätundersökning som vänder sig till såväl manliga som till kvinnliga 
kyrkoherdars ledarskap och koncentreras till områdena ledarskap, arbetstillfredsställelse och 
mental hälsa. Syftet med studien är att ta reda på om arbetstillfredsställelse och mental hälsa är 
kopplat till hur Du som kyrkoherde upplever Din relation med den närmaste ledningen på Din 
arbetsplats. 
 
Mitt frågeformulär är lätthanterligt och tar kort tid att besvara. Dina svar är mycket värdefulla och 
det är angeläget att Du svarar på samtliga frågor genom att kryssa för ett passande alternativ. 
Frågeformuläret, vilket Du besvarar anonymt, kommer att behandlas konfidentiellt enligt 
personuppgiftslagen. Resultatet från studien presenteras i en c-betygsuppsats som publiceras på 
http://theses.lub.lu.se/undergrad i juni. 
 
Kontaktperson vid Stiftskansliet i Lund är Karin Stengard tel, 046 – 15 55 96. 
 
Jag är tacksam om Du besvarar enkäten senast den 25 april. Kontakta mig gärna om det är något Du 
undrar över. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Kristina Svensson 
Tel. ********** 
E – post: ********** 
 
 


