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Förord 
 
Detta är vår magisteruppsats i arbets- och organisationspsykologi. Vi står båda för uppsatsen i 
sin helhet. Vi skulle här vilja tacka vår handledare Magnus Larsson för all tid han har lagt ner 
för att hjälpa oss att göra ett så bra arbete som möjligt, du har varit en mycket tålmodig man. 
Vi vill också tacka samtliga undersökningsdeltagare, ett speciellt tack till Er som ställde upp 
på en intervju! Vi vill även tacka övriga anställda inom Svenska kyrkan som hjälpt oss med 
olika saker, allt från att berätta om prästyrket till att skicka årets matrikel. Utan Er hade 
uppsatsen inte varit möjlig att genomföra.  
 
 
Stort tack till Er alla! 
 
 
Malmö i april 2004 
 
 
C. Alvarsson        J. Jonsson 
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Abstract 
 
This study was performed to investigate the psychosocial work environment for priests in 
Malmö and Lund. The purpose of the study was to identify differences in psychosocial work 
environment for men and women, and to identify most important areas of problem within the 
psychosocial work environment. To measure the work environment Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire, COPSOQ, was distributed to 78 priests in Malmö and Lund. COPSOQ is a 
questionnaire that measures 20 dimensions of the psychosocial work environment, for 
example cognitive demands, social support and feedback. Further, 10 persons were randomly 
chosen to participate in a qualitative interview. For the interviews content analys were used. 
In the questionnaire women scored lower than men. In the interviews the differences between 
men and women were not the most significant. Instead the difference between young and old 
priests and between priests that differs in apprehension of faith, so then between high- and 
low church, are the major ones. The questionnaire and the interviews were analysed together. 
The result indicated that the major areas of concern were leadership, the double line of 
authority, meaning that the leadership of the church is parted between parish council and the 
vicar, fear of conflicts and different apprehensions of faith and the problem for young and old 
priests to cooperate based on the differences in education.   
 
Keywords: psychosocial work environment, fear of conflicts, leadership, the double line of 
authority, priest, Swedish church.  
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Inledning 
 
Intresset för undersökningen väcktes genom att media uppmärksammat problem runt 
kvinnliga präster inom Svenska kyrkan. Över 40 år efter att prästämbetet öppnades för 
kvinnor finns fortfarande starkt motstånd mot kvinnliga präster på flera håll i landet, 
exempelvis i Göteborg och Växjö. Lunds stift är känt för att vara liberalt vad gäller kvinnliga 
präster, där finns exempelvis en av landets två kvinnliga biskopar. Nuvarande ärkebiskopen 
KG Hammar arbetar aktivt mot kvinnoprästmotståndare, vilket han har fått både beröm och 
kritik för. Kritiken har grundats på att många kvinnoprästmotståndare enligt vissa inom 
Svenska kyrkan är mycket duktiga präster med djup teologisk kompetens. Vi reagerade på att 
det överhuvudtaget finns ett vedertaget uttryck som kvinnoprästmotståndare inom en 
yrkeskategori år 2004. Motsvarande existerar inte inom någon annan bransch, exempelvis 
finns inga ”kvinnoläkarmotståndare”. Förutsättningarna, att det finns ett motstånd mot 
kvinnliga präster, gör att vi tror att kvinnor i mindre utsträckning än män har en 
tillfredställande psykosocial arbetsmiljö.  
 
Undersökningen genomfördes inom Lunds stift på alla församlingar i Malmö och Lund med 
undantag av en församling i Malmö. Syftet med studien var att undersöka den psykosociala 
arbetsmiljön för församlingspräster och för att se om den skiljer sig åt mellan kvinnor och 
män. Vidare var syftet att undersöka vad prästers huvudsakliga problem inom den 
psykosociala arbetsmiljön är och vad det i så fall beror på. Undersökningen genomfördes via 
enkäter och intervjuer. Enkäterna utgjorde en bred undersökning av den psykosociala 
arbetsmiljön och gick ut till samtliga församlingspräster i Malmö och Lund. Intervjuerna 
genomfördes på 5 kvinnor och 5 män och var koncentrerad kring stress, gemenskap och 
trivsel. 
 
När kvinnor fick bli präster 
 
Redan i början av 1900-talet diskuterades huruvida kvinnor skulle tillåtas att bli präster 
(Sahlin, 1980). Den förste som tog upp frågan var Ivar Holm, känd kristendomslektor. Han 
publicerade redan 1916 en artikel om ”kvinnan och prästbristen”. Tre år senare ingavs en 
riksdagsmotion om kvinnors tillträde till prästtjänst som inte godtogs.  
 
År 1923 stiftades den så kallade behörighetslagen som öppnade tillträde för kvinnor till vissa 
högre tjänster som tidigare bara varit tillgängliga för män (Lindström, 1978). Det tillsattes en 
kommitté som kom fram till att prästämbetet skulle öppnas för kvinnor, med vissa förbehåll. 
Det skulle alltid finnas manliga präster åt dem som föredrog det så kvinnor kunde inte bli 
präster i pastorat med endast en präst. Tillträdet till prästämbetet skulle endast gälla ogifta 
kvinnor och om de gifte sig skulle de anses ha nedlagt sitt prästämbete. Förslaget avstyrktes 
av samtliga domkapitel och ledde inte till någon lagstiftning. Det var dock endast två av 
domkapitlen som anförde principiella teologiska hinder, det vill säga använde sig av texter i 
bibeln som argument. Detta är intressant för att de som är kvinnoprästmotståndare i Sverige 
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använder sig oftast av bibeltexter som främsta argument, till skillnad från i de flesta andra 
länder som anser tradition vara det tyngst vägande skälet.  
 
I Norge blev det 1938 i viss mån tillåtet för kvinnor att bli präster, då blev frågan aktuell igen 
i Sverige men det blev ingen förändring (Sahlin, 1980). I början av 40-talet försökte 
kvinnoförespråkarna inom kyrkan få in fler kvinnor i kyrkan med olika taktiker: kvinnligt 
prästämbete, ny kvinnlig tjänst inom kyrkan eller endast ett litet antal tjänster, fortfarande 
ingen åtgärd. 1945 antogs den nya lagen om kvinnors behörighet att inneha statstjänster, fast 
med undantag för prästerlig och annan kyrklig tjänst. 1946 lämnade stadsmissionens 
föreståndare pastor J W Johnsson in en motion till riksdagen om en allsidig utredning av 
frågan om kvinnans behörighet till prästämbetet eller inrättande av annat kyrkligt ämbete för 
kvinnor. Det tillsattes en kommitté för att föra en sakkunnig diskussion. 1950 var de färdiga 
med diskussionen: prästämbetet kunde öppnas för kvinnor – dock med förbehållet att en 
kvinna inte skulle vara ensam präst i en församling. Utredningen ledde till många 
diskussioner, men fortfarande ingen åtgärd. Anledningen till att det drog ut på tiden var att det 
inte bara var en skenbart begränsad kyrklig reform som stod på spel. Som Margit Sahlin 
uttryckte det: 

 
Det gällde i verkligheten kyrkans hela människosyn, frågan om kvinnors 
medansvariga delaktighet och medarbetarskap i kyrkolivet, relationen mellan män 
och kvinnor, mellan präster och lekfolk, mellan kyrka och samhälle.  

   Sahlin, 1980, s.17 
                                                                                                     

1951 kom det så kallade exegetuttalandet (Sahlin, 1980). Samtliga professorer och docenter i 
Gamla och Nya testamentets exegetik i Lund och Uppsala, med undantag av en man, Gösta 
Lindeskog, publicerade en kategorisk deklaration, att införandet av kvinnliga präster vore 
oförenligt med Nya Testamentets syn. Detta väckte stor debatt. Många blev positivt 
påverkade av det men det utsattes även för stark kritik. Det bör nämnas att en del av dem som 
undertecknade senare har ändrat uppfattning. På 1957-års kyrkomöte togs frågan om 
kvinnliga präster upp som huvudärende. Resultatet av detta var negativt, prästeämbetet skulle 
förbli stängt för kvinnor och inga andra tjänster skisserades. Avgörande för deras beslut var 
att Nya testamentet lär att prästämbetet inte är avsett för kvinnor. Utöver detta hänvisade de 
till Danmark och Norge där det var tillåtet för kvinnor att bli präster men få eller inga kvinnor 
valde att bli det (Lindström, 1978). Detta väckte på många håll stor besvikelse (Sahlin, 1980). 
Ännu värre blev det när Ester Lutteman 1957 tillkännagav sitt utträde ur Svenska Kyrkan på 
ett stort opinionsmöte. Lutteman var sedan många år något av en profetgestalt inom 
kvinnorörelsen. Detta gjorde ett mycket starkt intryck både inom kvinnorörelsen och i rent 
kyrkliga kretsar. Kort efter detta kallade kyrkoministern till nytt kyrkomöte med endast ett års 
mellantid, vilket var mycket ovanligt. Frågan om kvinnliga präster togs upp igen fast med en 
helt annan behandling och med ett helt nytt allvar, vilket resulterade i att en klar majoritet 
röstade för ett öppnande av prästämbetet för kvinnor. Den 1 januari 1959 trädde lagen i kraft. 
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Varför skulle inte kvinnor få vara präster? 
 
Motståndarna till kvinnliga präster har en rad olika argument, det kanske mest kända är Pauli 
ord i Första Korinthierbrevet 14:33-37, 1981 års översättning:  
 

Gud är icke oordningens Gud, utan fridens. Liksom överallt i de heligas 
församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala 
utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något, 
skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna 
att tala vid sammankomsten. Är det kanske från er som Guds ord har utgått, och är 
det bara till er som det har kommit? Om någon tror sig vara profet eller ha 
andegåvor, skall han veta att vad jag skriver till er är Herrens bud.          
                                                                                                  

Motståndarna har tagit fasta på att tystnadsregeln är ”Herrens bud”, det vill säga kommer 
direkt från Jesus och därför är bindande för alla tider (Holm, 1982). Andra sidan framhåller 
att man inte kan ta fasta på regler för kvinnor som skapades under denna tid eftersom kvinnan 
har en helt annan roll i samhället i nutid. Ett annat argument för motståndarsidan är allmän 
hänvisning till ”skapelseordningen” (Holmström, 1958). Vidare anser motståndarna att vid det 
första nattvardsfirandet gjorde Kristus samma tjänst som en patriarkalisk ”husfader” vid det 
judiska hemmets rituella påskfirande. Vid det fortsatta nattvardsfirandet är därför prästens roll 
att vara en levande representant för Kristus själv i spetsen för det utvalda ”husfolket” i Guds 
hus. Utifrån dessa dogmatiska förutsättningar är det otänkbart att låta en kvinna att tjänstgöra 
som Herrens ställföreträderska. Detta uttalande har senare förklarats vara oförenligt med 
luthersk grundåskådning. Eftersom Jesus inte själv har yttrat något om kvinnliga förkunnare 
så har motståndarna tagit fasta på vad han gjorde istället, han valde endast män till apostlar. 
De anser att eftersom Jesus var en så pass mäktig man hade han kunnat revolutionera och 
välja kvinnor till apostlar om han hade velat. Motargument till detta är att om man ska tolka 
”bevis ur tystnaden” kan man lika väl säga att alla präster måste vara judar eller bära skägg 
(Holm, 1982). Värt att notera är att i Bibeln står ingenting om präster överhuvudtaget. 
 
Samvetsklausulen 
 
På kyrkomötet 1958 godkändes alltså förslaget att det prästerliga ämbetet även skulle öppnas 
för kvinnor, dock med en reservation, den så kallade samvetsklausulen (Lindström, 1978). 
Den lyder som följer: 
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Skulle nu lagförslaget bifallas, finner utskottet det angeläget att hävda, att detta 
icke får medföra skyldighet för biskop att mot sin religiöst grundade övertygelse 
viga kvinna till präst. Likaså vill utskottet som sin samfällda mening framhålla, att 
präst icke bör åläggas att i tjänsten utföra sådant, som uppenbarligen skulle kränka 
hans samvete på grund av den övertygelse han hyser i denna fråga. Inte heller får 
prästlöftena tolkas så att den, som ställer sig avvisande till kvinnliga präster, icke 
skulle kunna avlägga dem.     
                       Lindström, 1978, s. 18   
 

I januari 1960 tillkännagav ärkebiskop Hultgren att de första prästvigningarna av kvinnor 
skulle äga rum palmsöndagen 1960 (Sahlin, 1980). Samma dag som ärkebiskopen gjorde 
detta uttalande publicerade biskop Bo Giertz sina sjutton punkter. Punkterna var riktade till 
”bekännelsetrogna” präster och lekmän som inte kunde erkänna de kvinnliga prästernas 
legitimitet. Den angivna avsikten med punkterna var att ge själavårdande råd till dem som var 
oroade. Som exempel på de sjutton punkterna kan följande redovisas: 
 
3. Får en kyrkoherde sig underställd en kvinnlig präst, torde hans ställning bli ohållbar. Han 
kan utifrån sin övertygelse knappast tilldela henne prästerliga uppgifter i sin församling eller 
upplåta sin kyrka för en gudstjänst, som strider emot nytestamentlig ordning. 
 
7. I övrigt bör en präst undvika att deltaga i allt kyrkligt arbete, legalt eller frivilligt, där en 
kvinna medverkar såsom präst. 
 
10. Från gudstjänst, förrättad av kvinnlig präst, bör kyrkfolket helt utebli. 
 
11. Inga barn bör skickas till konfirmationsundervisning hos kvinnlig präst. 
 
1982 avskaffades samvetsklausulen och numer accepteras kvinnoprästmotståndare inte i 
Svenska kyrkan.  
 
Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att se huruvida den psykosociala arbetsmiljön för 
församlingspräster i Malmö och Lund skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Vidare är syftet 
att undersöka vad prästers huvudsakliga problem inom den psykosociala arbetsmiljön är och 
vad det i så fall beror på. Vi anade att arbetsmiljön var sämre för kvinnor än för män. Tron att 
kvinnliga prästers psykosociala arbetsmiljö är sämre än manliga prästers grundar vi på 
vetskapen att kvinnliga präster funnits i mer än 40 år och att de trots det fortfarande, enligt 
vad vi har läst, inte accepteras av alla inom Svenska kyrkans värld.  
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Psykosocial arbetsmiljö 
 
Det är inte enbart fysiska förhållanden som påverkar hur människor har det på arbetet 
(Håkansson, 1998). Andra individer som arbetar på samma arbetsplats är också en viktig del 
av arbetsmiljön, kanske den viktigaste. Företeelser som social utstötning, mobbning, 
trakasserier, vilka kan leda till stress och utbrändhet, framstår som alltmer allvarliga och 
vanliga problem i arbetslivet (AFS 1993: 17). Problemen är mycket svåra och känsliga. De 
kan dessutom leda till allvarliga skador hos enskilda arbetstagare såsom hos hela 
arbetsgrupper om de behandlas på ett vårdslöst sätt. Skadeverkningar hos de utsatta kan visa 
sig i både fysiska och psykiska sjukdomstillstånd, ibland av kroniskt slag, det kan också i 
vissa fall leda till utslagning ur arbetsliv och gemenskap.  
 
Paula Liukkonen, ekonomie doktor vid Stockholms universitet, påpekar att det finns ett klart 
samband mellan hög sjukfrånvaro och personalomsättning å ena sidan och dålig psykosocial 
arbetsmiljö å den andra (Gedin-Erixon, 1992). Liukkonen framhåller att organisationer årligen 
förlorar miljonbelopp till följd av frånvaro och personalomsättning. Även samhället får ta 
stora kostnader, då det ofta tar lång tid att utreda arbetsskador och rehabiliteringsmöjligheter. 
Dock är det så att den störste kostnadsbäraren är den skadade själv, då hon är den som far illa 
och riskerar att slås ut från arbetslivet. Psykosociala problem är ofta svåra att identifiera och 
därför ägnas ofta mer tid åt de mer lättskötta fysiska arbetsmiljöproblemen. Investeringar på 
den psykosociala arbetsmiljön är dock mycket lönsamma och innebär att organisationen satsar 
på personalen på olika sätt och ser till att det finns en bra kontakt mellan chefer och anställda. 
Liukkonen lyfter också fram att en investering i exempelvis utbildning inom kommunikation, 
arbete i grupp, konflikt- och problemlösning och förändringsarbete är lönsam, då det gynnar 
såväl individ, organisation som samhälle. Företagsledare som lärt sig vad sjukfrånvaro kostar 
företag i form av merkostnader i produktion eller vad företagens personalomsättning kostar, 
vet att det är billigare att satsa på den psykosociala arbetsmiljön än att låta bli. 
 
Krav och kontroll 
 
Karasek och Theorell (1990) anser att störst risk för att må psykiskt dåligt på sin arbetsplats 
löper personen om de psykologiska kraven på jobbet är höga och arbetstagarens förmåga att 
påverka är låg. De har utvecklat en krav/kontroll modell där de har sammanfört två 
dominerande forskningsinriktningar: kvalifikationsperspektivet och stressperspektivet. 
Modellen består av två huvudvariabler: psykologiska arbetskrav och egenkontroll. 
Psykologiska arbetskrav är den ansträngning eller insats som krävs för att arbetet skall bli 
utfört och egenkontroll är den handlingsfrihet eller det beslutsutrymme som den enskilde 
arbetstagaren har i sitt arbete. 
 
Kraven delas in i kvantitativa och kvalitativa krav (a.a.). Kvantitativa krav har att göra med 
mängden krav per tidsenhet och kan vara väldigt olika från arbete till arbete. De kvalitativa 
kraven delas upp i tre undergrupper: kognitiva och emotionella krav samt krav på att dölja 
känslor. Kognitiva krav är kopplade till hur mycket du behöver minnas och hur pass kreativ 

 



Prästers psykosociala arbetsmiljö 11

ditt arbete kräver att du är. Emotionella krav är känslomässiga krav och kan exempelvis vara 
besvärliga kunder. Det tredje kravet är att hålla tillbaka sina känslor, vilket kan vara vanligt 
inom vissa yrkeskategorier, exempelvis ska aldrig ett butiksbiträde visa om han/hon blir 
irriterad på en kund. Kontroll är uppdelad i två undergrupper: uppgiftskontroll och 
kunskapskontroll. Uppgiftskontroll är individens kontroll över hur arbetet skall utföras och 
vem som skall utföra det. Kunskapskontroll är vem som skall bestämma hur individens 
kunskaper skall användas.  
 
Det bästa för välbefinnandet på arbetsplatsen är om kontrollen matchar kraven (a.a.). Höga 
krav och hög grad av kontroll anses utvecklande och påverkar även ens fritid positivt. Om 
personen däremot har låga krav och begränsad handlingsfrihet kan det på lång sikt innebära 
att oanvända förmågor kan tillbakabildas, så kallad inlärd hjälplöshet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Låg stress arbeten Aktiva arbeten 

Hög stress arbeten

Arbetskrav

Kontroll 
(besluts- 
fattande) 

Hög 

Höga Låga 

Låg 

Passiva arbeten 

 

Figur 1. Krav/kontrollmodell (Karasek och Theorell, 1990). 
 
Med tiden har en tredje variabel lagts till modellen, socialt stöd (a.a.
instrumentellt och emotionellt där det instrumentella stödet gäller stöd 
det emotionella stödet avser stöd i stressiga och konfliktfyllda situation
genom frågor om individens förhållande till sina arbetskamrater: i vilken
med varandra på arbetet och om de umgås på fritiden. Det sociala stödets
tredimensionell. 
 
Studier av Karasek och Theorell (1990) visar att samtliga dimensioner u
för sig. De arbetstagare som har arbeten med höga krav, låg egenkontro
löper avsevärt större risk för sjukdom än de med låga krav, hög egenkont
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er. Socialt stöd mäts 
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tgör riskfaktorer var 
ll och låg socialt stöd 
roll och starkt stöd.  
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Stress  
 
Begreppet stress introducerades av forskaren Hans Selye och innebär kroppens reaktion på 
alla de krav den utsätts för, oavsett om det är positiva eller negativa krav, och som 
sammantaget innebär att individen samlar energi för att möta den uppkomna situationen 
(Gedin-Erixon, 1992; Håkansson, 1998). Hur vi upplever och reagerar på stress, både 
kroppsligt och psykiskt, är enligt Gedin-Erixon (1992) högst individuellt och det avgörs av 
våra arvsanlag, uppväxtförhållanden och allmäntillstånd. Håkansson (1998) framhåller att 
stress är en reaktion på den upplevda verkligenheten, snarare än den yttre fysiska miljön. Om 
en situation kommer att upplevas som stressande eller ej beror på individens personliga 
tolkning av situationen samt på vilka möjligheter hon har att hantera den (Angelöw, 2002; 
Lenéer-Axelsson & Thylefors, 1991). För att förstå hur en individ reagerar på en viss miljö är 
det viktigt att se både på hur miljön ser ut samt att se på individen (Håkansson, 1998). Det 
som av en individ upplevs som en utmaning kan av en annan individ upplevas som ett 
oöverstigligt hinder (Gedin-Erixon, 1992; Lenéer-Axelsson & Thylefors, 1991). En individ 
har också olika motståndskraft mot stress under olika perioder i livet beroende på vilka andra 
påfrestningar hon utsätts för (Gedin-Erixon, 1992).   
 
Positiv och negativ stress 
 
Stress kan delas in i positiv och negativ stress (Angelöw, 2002; Gedin-Erixon, 1992). Positiv 
stress innebär att individen samlar energi för en meningsfull och lustfylld aktivitet eller 
passivitet. Medan en olustbetonad aktivitet eller passivitet innebär att individen upplever 
negativ stress. Negativ stress som förekommer under en betydande tid kan resultera i 
utbrändhet. Utbrändhet kan sägas vara en form av långvarig och allvarlig stress som 
framförallt drabbar människor som har till yrke att hjälpa andra människor och där de 
använder sina egna känslor som verktyg i sitt arbete (Angelöw, 2002). Utbrändhet är ett 
samspel mellan individuella, mellanmänskliga och organisatoriska faktorer och uppstår i en 
alltför intensiv kontakt mellan människor. På arbetsplatsen kan den visa sig genom 
försämrade arbetsprestationer, opersonlig och rutinmässig behandling av klienter, undvikande 
av kontakt, hög frånvaro och arbetsbyte. Utanför arbetsplatsen kan utbrändhet exempelvis 
leda till ökade konflikter mellan familjemedlemmarna, inget engagemang för familjen, vägran 
att diskutera arbetet och svårigheter att släppa sin yrkesroll på fritiden.  
 
Negativ stress innebär att individen upplever stora skillnader mellan vad individen förmår 
eller behöver och vad miljön kräver eller bjuder (Gedin-Erixon, 1992; Håkansson, 1998). Det 
uppstår alltså en konflikt mellan krav och förmåga, där kraven känns större än förmågan. 
Håkansson (1998) framhåller att det är den upplevda förmågan, och inte den faktiska, som har 
den avgörande betydelsen för om kraven kommer att leda till stress eller ej. Håkansson 
påpekar också att underskattning eller överskattning av den egna förmågan nästan alltid leder 
till stress, antingen på lång eller kort sikt. Däremot så är en korrekt och realistisk uppfattning 
av den egna förmågan stressförebyggande. Stress uppkommer inte endast när individen 
upplever att hennes förmåga inte klarar av kraven som ställs på henne, utan även alltför små 
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krav kan göra att en individ drabbas av stressliknande symtom. Bäst är alltså arbetsuppgifter 
som är utvecklande och stimulerande, men som ändå inte leder till att kraven blir större än 
vad individen klarar av.  
 
 

Upplevda krav Upplevd förmåga 

Faktiska krav Faktisk förmåga 

STRESS

Psykologiska 
konsekvenser 

Fysiologiska 
konsekvenser 

obalans?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figur 2. Modell som visar att stress är ett resultat av obalans mellan krav och förmåga (Håkansson, 
1998, s. 124). 
 
Många sjukdomar är stressrelaterade (Angelöw, 2002). Om en individ är utsatt för negativ 
stress under en längre tid medför det ökad förslitningshastighet i kroppen, vilket kan leda till 
olika typer av sjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt, högt blodtryck och migrän. Angelöw 
framhåller att det är viktigt att lära sig känna igen sina egna signaler rörande negativ stress, så 
att individen kan ta itu med sin situation innan det har gått för långt. Varningssignaler på 
negativ stress kan exempelvis vara värk i muskler, huvudvärk, att gnissla tänder, svårighet att 
sova/sover för mycket, ständigt trött, att inte kunna koppla bort vissa tankar, glömsk, 
svårighet att koncentrera sig och att fatta beslut. Det finns också tecken inom organisationen 
som är signaler på negativ stress, exempelvis ökad sjukfrånvaro, minskad arbetsglädje, 
missnöje, kommunikationsproblem, samarbetssvårigheter, mobbning och konflikter.   
 
Återhämtning 
 
Människan har ett behov av både aktivitet och återhämtning (Angelöw, 2002). 
Återhämtningsperioderna lindrar stressymtomen och ger tillfällen till fysisk och psykisk 
uppladdning. Under denna fas inriktar sig kroppens och själens system på läkning och 
energipåfyllning inför nya uppgifter. Dessa perioder gör det möjligt för kroppen och själen att 
orka med de ständigt skiftande förändringar och utmaningar som tillvaron innehåller. När 
kropp och själ inte får återhämta sig under en längre tid uppstår stressymtom. En lagom 
arbetsbelastning innebär alltså att det finns tillräcklig plats för återhämtning. Det är också 
viktigt att försöka skapa större återhämtningsmöjligheter, vilket exempelvis kan göras genom 
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begränsad övertid, längre sammanhängande ledighet, klara återhämtningspauser i arbetet, att 
respektera gränsen mellan arbete och fritid och att inte sitta för långa arbetspass.  
   
Delaktighet och inflytande 

 
Angelöw (2002) framhåller att graden av delaktighet har stor betydelse för minimerandet av 
den negativa stressen. Ju mer styrd och kontrollerad en individ är, desto sämre trivs hon på 
arbetsplatsen (Angelöw, 2002; Håkansson, 1998). Båda framhåller vidare att möjligheten att 
kontrollera och påverka sin egen arbetssituation är stimulerande för individen och fungerar 
som en buffert mot den negativa stressens skadeverkningar. God kommunikation är också en 
viktig faktor för att utveckla en hälsosam arbetsplats (Angelöw, 2002). För att främja 
inflytande och delaktighet är det nödvändigt att det finns tillgång till information och att det 
finns en väl utvecklad dialog mellan människor. God kommunikation är även en förutsättning 
för att få feedback och konstruktiv kritik att bli ett givande inslag i arbetssituationen. Ett 
minimikrav gällande delaktighet och inflytande bör vara att individen får bestämma hur hon 
utför sina arbetsuppgifter (Håkansson, 1998). Lagom ansvar i förhållande till individens 
förmåga och ett ansvar som utvidgas i takt med individens kompetens är det idealiska. 
Angelöw (2002) påvisar att det finns flera olika sätt för att skapa ett ökat inflytande och 
delaktighet på arbetsplatsen. En arbetsplats kan exempelvis införa olika former av 
demokratiska beslutsprocesser, stärka personalinflytandet över hela verksamheten, införa 
målstyrning och självstyrande grupper samt öka inflytandet över den egna arbetstiden.  
 
Socialt stöd  
  
Socialt stöd har stor betydelse för hälsa och välbefinnande, framförallt så ger socialt stöd en 
positiv effekt vid stress (Angelöw, 2002; Håkansson, 1998). Individens sociala behov 
tillfredställs först och främst i den konkreta arbetsmiljön och i den närmaste arbetsgruppen 
(Lennéer-Axelson & Thylefors, 1992). Stressen minskar när individen får berätta om den 
besvärliga situationen hon tycker att hon befinner sig i för någon som lyssnar och bryr sig 
(Angelöw, 2002; Håkansson, 1998). Det vill säga stressen minskar om hon upplever 
sammanhållning, kamratskap och ett uppmuntrande klimat på arbetsplatsen. Socialt stöd kan 
leda till att individen får en bättre förmåga att hantera stress, ge henne en buffert inför 
stressituationer samt bidra till att hon blir lugnare och mindre stressad.  
 
Mobbning 
 
Den lilla arbetsgruppen, närmiljön, är den viktigaste delen av arbetsorganisationen när det 
gäller den psykosociala arbetsmiljön (Thylefors, 1987). Därför är det viktigt för psykisk hälsa 
och trivsel på arbetsplatsen att man trivs med dem runt omkring sig. Förmågan att samarbeta 
med andra människor skiljer sig åt från person till person eftersom alla har olika karaktärer 
som de har utformat genom sina erfarenheter i sitt förflutna. Den tidiga barndomen spelar stor 
roll för hur vi uppfattar och bemöter tillvaron. Thylefors påpekar vidare att ju mer 
försummade barn har varit under sina första levnadsår och ju mer avvikande deras 
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uppväxtförhållande har varit, desto större är risken för att det formas en karaktärsstruktur som 
försvårar samvaro och samarbete med människor under mer normala omständigheter. 
Beroende på sin bakgrund har människor mer eller mindre goda resurser att hantera 
påfrestningar som hon ställs inför i arbets- och privatliv. Även i väldigt homogena grupper 
finns personliga olikheter som framförallt framträder i stressituationer. För att bemästra 
stressiga situationer används ibland copingresurser. Begreppet kan översättas med 
anpassningsstil och står för individens förmåga att bemästra tillvaron. 
 
Mobbningsforskaren Heinz Leymann har följande definition av mobbning: ”en kränkande 
särbehandling som äger rum minst en gång i veckan under minst ett halvår, är systematisk 
och riktad mot en enda person” (Elworth, 1995). Exempel på kränkande särbehandling kan 
vara: förtal, undanhållande av information, negativt bemötande, omotiverat fråntagande av 
arbetsuppgifter, saboterande av arbetets utförande, utfrysning, hot och sexuella trakasserier. 
Kvinnor blir mer utsatta om de är alltför ambitiösa, särskilt om de avancerar till chef, medan 
män snarare råkar illa ut om de inte räcker till.  
 
Enligt SOU 1999:69 rapport om mobbning och kränkande särbehandling fanns det närmare 
250 000 personer i Sverige som upplevde mobbning av arbetskamrater eller chefer under 
1997. Det motsvarar ungefär 8 % av alla anställda. Mobbning är den vanligaste formen av 
kränkande särbehandling i arbetslivet. Trakasserier och mobbning anmäls i allt större 
utsträckning. Definitionen av mobbning, enligt SOU, är ”upprepade kränkande handlingar 
mot en person som har svårt att försvara sig”. Orsaker till mobbning kan vara dålig 
organisation, svag ledning eller neddragningar och därmed ökad stress. Mobbning är i stort 
sett lika vanlig i den offentliga som i den privata sektorn, den drabbar kvinnor och män lika 
men fler äldre än yngre utsätts. 
 
Mobbning är vanligast i hierarkiska organisationer, exempelvis inom kyrkan, vården och 
polisen (a.a.). Det är lika vanligt att bli mobbad av kollegor som av chefer, alltså är det 
troligen vanligare att chefer mobbar eftersom de är förhållandevis få. En annan följd av detta 
är att det är fler män som mobbar eftersom det är vanligare att män är chefer. Det är vanligast 
att män mobbar män och kvinnor mobbar kvinnor, framförallt på grund av att 
arbetsmarknaden är könsuppdelad. Starka kvinnor kan få problem med svaga chefer. Det är 
ovanligt att kvinnor mobbar män och att underordnade mobbar överordnade.  
 
Mobbning kan ta sig olika uttryck (Schéele, 1993). Man kan dock tala om två olika 
huvudtyper: utstötning och utfrysning. Utstötning består av aktiva, destruktiva handlingar som 
riktas mot en person. Utfrysning består till största delen av beteenden som demonstrerar en 
persons ”icke-betydelse”. Vem som mobbar vem kan ibland vara svårt att avgöra, då ska den 
som är svagast och lider mest skada få hjälp först, oavsett vem som har gjort mest fel. 
Tillfälliga konflikter eller samarbetsstörningar, där individerna är relativt jämbördiga och inte 
har för avsikt att skada varandra, kan inte kallas mobbning eller trakasserier 
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Det är svårt att förstå och hjälpa människor som blivit mobbade men att förstå drivkraften 
bakom mobbning och komma till rätta med dem som mobbar är ännu svårare (a.a.). Detta kan 
vara en orsak till att offren själva får skulden när de drabbas. Det kan tyckas lättare att förmå 
en person att ändra sig än en hel grupp. Ofta blir akuta mobbningsproblem lösta genom att 
offren omplaceras. 
 
Mobbning är också ett problem ur effektivitetssynpunkt (SOU 1999:69). En arbetsplats med 
mobbningsproblem koncentrerar en del av sina resurser på den interna konflikten och det 
uppstår ett ”energiläckage” som drabbar verksamheten. En vanlig uppfattning är att mobbning 
beror på den mobbade själv men vanligare är att det beror på organisationen än på personen. 
Goda arbetsmiljöer har inga mobbningsfall. Det är ofta duktiga och envetna personer som 
engagerar sig hårt i arbetet som är i riskzonen. 
 
Konsekvenserna av mobbning eller kränkande särbehandling kan i allvarligare fall leda till att 
någon stöts ut från arbetsplatsen, ofta med långvarig sjukskrivning och förtidspension som 
följd (a.a.). Enligt en skattning avseende hela landet, gjord av försäkringskassan i Blekinge, 
kan årligen mellan 10 000 och 30 000 långtidssjukskrivningar och 100 till 300 självmord 
förknippas med mobbning. Det är två till fem gånger så många som de som årligen dör genom 
fysiska olycksfall i arbetet. 
 
En grogrund till mobbning är ökad stress och nedskärningar som resulterar i att färre 
medarbetare ska utföra mer (a.a.). Samarbete över gränserna där olika kulturer möts leder till 
ökad stress och toleransen minskar för personer som avviker och har avvikande åsikter.  
 
När en person har stötts ut ur en grupp genom mobbningsmetoder är det vanligt att 
medlemmarna i gruppen fortfarande mår dåligt (a.a.). Sökandet efter en ny syndabock börjar 
efter en kort tid och flera personer stöts ut en efter en, stämplade som omöjliga att samarbeta 
med.  
 
Ledarskap 
 
Angelöw (2002) framhåller att ledarskap har en avgörande betydelse när det gäller att skapa 
en väl fungerande arbetsplats. Det är viktigt att kunna skapa organisatoriska förutsättningar 
för ett konstruktivt ledarskap, där ledning och chefer har möjlighet att främja anställdas hälsa 
och välbefinnande. I det konstruktiva ledarskapet ingår grundläggande delar som 
tillgänglighet, lyhördhet, att vara stödjande, uppmuntrande, delaktighet och insikt om vikten 
att vara en god förebild. 
 
I en studie gjord av Sktf våren 2003, skulle situationen för chefer på olika befattningsnivåer 
inom olika verksamheter kartläggas (Sktf, 2003 a). I resultaten konstaterades att 84 % av 
cheferna ansåg att chefens roll för arbetsmiljön är mycket viktigt och att 16 % svarade att den 
var ganska viktig. I en annan studie genomförd av SIFO, på uppdrag av Sktf våren 2002, 
skulle allmänhetens syn på chefens roll och förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap 
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testas. Resultatet blev att 75 % ansåg att chefens roll för arbetsmiljön är mycket viktig och 22 
% ansåg att den var ganska viktig. Slutsatsen av dessa studier är att arbetsgivare behöver 
skapa rimliga förutsättningar för chefer att utveckla ett konstruktivt ledarskap. Cheferna måste 
kunna hålla utvecklingssamtal, hantera konflikter i personalgruppen, uppmuntra och inspirera 
de anställda samt förbättra verksamheten. Förutsättningarna för att utöva ett bra ledarskap har 
också tydligt samband med antalet medarbetare som chefen ansvarar för. Arbetsgivare som 
organiserar arbetet på ett sådant sätt att chefen har ansvar för mer än 30 medarbetare kan 
knappast förvänta sig en effektiv organisation. I Sifos studie tror 82 % att en chef kan ha 
ansvar för högst 30 direkt underställda. Endast 6 % tror att antalet underställda kan överstiga 
40. 
 
En central faktor i ett framgångsrikt och konstruktivt ledarskap är att stödja och uppmuntra 
sina medarbetare (Angelöw, 2002). Det finns flera olika fördelar med att ge sina medarbetare 
uppskattning, exempelvis så handlar det om att bekräfta och bry sig om, stärka 
självförtroende, skapa motivation och arbetsglädje. Vidare så bidrar det till ökat 
välbefinnande, till utveckling och till bra insatser på arbetet. Olika studier pekar på 
uppskattningens avgörande betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Individer som 
inte får feedback som visar att hon gör ett bra arbete upplever en högre arbetsbelastning och 
kan därför drabbas av stress och ohälsa. Anders Pousette, vid Arbetslivsinstitutet på 
Göteborgs universitet, har undersökt arbetsvillkoren i ”människoyrken” och särskilt tittat på 
återkopplingar på arbetsinsatsen som har stress som följd. Pousettes studier visar att personal i 
människoyrken får dålig feedback från sina chefer. Feedback visar sig ha indirekt betydelse 
för arbetstillfredssällelsen och är en viktig funktion för hur stress utvecklas inom jobb där 
man arbetar med just människor. Därför blir det viktigt att utveckla ett stödjande och 
uppmuntrande ledarskap. Ytterligare faktorer som är viktiga i ett konstruktivt ledarskap är 
tillgänglighet och lyhördhet. En chef som stöttar och är tillgänglig har dörren öppen för den 
som vill prata och ger råd eller vägledning för de medarbetare som blivit delegerade nya 
uppgifter. En lyhörd chef skapar förutsättningar för en dialog där chefen är öppen för 
synpunkter och nya diskussioner. Lyhördhet handlar också om att chefen lär sig vara 
uppmärksam på olika stressreaktioner hos personalen.  
  
Chefer är tongivande och normbildande på en arbetsplats, vilket innebär att ledaren ofta ses 
som en förebild för medarbetarna (a.a.). Ledaren måste kunna fungera som ett gott exempel 
och vara medveten om att handlingar är kraftfullare än ord. Om samstämmigheten mellan 
handling och ord är för stor finns det risk för att ledarens trovärdighet försvinner. I en studie 
gjord av Sktf svarade 56 % av de tillfrågade cheferna som ofta har hög arbetsbelastning att de 
varit på arbetsplatsen trots att de borde ha varit hemma på grund av sjukdom (Sktf, 2003 a). 
Chefens beteende, att gå till arbetet när de egentligen borde vara hemma, kan lätt kan bli 
normgivande för den övriga personalen. Chefens uppförande kan också leda till negativa 
effekter eftersom sjuknärvaro i personalgruppen ofta föregår långtidssjukskrivningar. Chefer 
på olika nivåer som fastnar i ett ohälsosamt arbetssätt, sätter genom sitt sätt att vara en negativ 
prägel på gruppen och organisationen (Angelöw, 2002). Chefer som däremot gör 
medarbetarna delaktiga genom att delegera ansvar och befogenheter har stora förutsättningar 
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att främja hälsan hos sin personal. För att få personalen att känna sig delaktiga behövs ett 
system där alla upplever att det är meningsfullt att försöka påverka och där alla kan komma 
till tals. Gemensamma mål över yrkesgränserna är dessutom viktiga, så att alla drar åt samma 
håll. Medarbetarna måste också känna till organisationsstrukturen för att veta hur beslut tas 
och för att kunna känna ansvar för besluten.   
 
Mänskliga behov  
 
Hansson (1999) framhåller att arbetslivsforskning visat på olika teorier om förhållanden i 
arbetslivet som leder till upplevelse av välbefinnande och tillfredsställelse i arbetslivet. En av 
de första motivationsteorierna är att människans behov är hierarkiskt uppbyggda och innebär 
att vi strävar efter att tillfredsställa ett behov i taget mot självförverkligande (Maslow, 1970). 
Maslow utvecklade sin teori som en generell motivationsmodell, alltså inte specifikt för 
arbetsmotivation. Maslow delar upp behoven i överlevnads- och tillväxtbehov, där det 
sistnämnda är människans starkaste motivationsfaktor. De lägre behoven måste bli uppfyllda 
för att de högre behoven överhuvudtaget ska uppkomma. Första nivån i hierarkin handlar om 
grundläggande fysiologiska behov, såsom mat och dryck. Nivå två är kopplat till att individen 
kräver att omgivningen ska vara säker och framträda konsekvent. På tredje nivån finns 
behovet av att tillhöra och bli accepterad i en grupp samt att ha kontakt med andra människor. 
Nivå fyra berör behovet av uppskattning och status, det innefattar såväl självaktning som 
respekt från omgivningen. Sista steget innebär självförverkligande, att få utveckla sin 
potential fullt ut. Lennéer-Axelson & Thylefors (1992) påpekar att människans 
levnadsstandard idag är så hög att de grundläggande behoven som att äta och dricka är relativt 
väl tillgodosedda. Istället finns det andra behov som behöver tillfredsställas, exempelvis 
behov av att tillhöra en grupp, känna trygghet och bekräftas tillsammans med andra. Vi har 
också behov av att prestera, skapa, uppleva självkänsla och identitet och att utvecklas och 
vara någon i ens egna och andras ögon. Dessa behov påverkar människans självuppfattning 
och självförtroende.  
 
Psykologisk behovsteori tillämpat på arbetssituationer, byggt på Maslows teori, innebär att 
människan har behov av att kunna utnyttja och utveckla sina psykiska och fysiska resurser, att 
uppleva en mening i arbetsinnehållet och att kunna se dessa i ett större sammanhang (a.a.). 
Vidare betyder det att hon bör få känna en identifikation med arbetsgruppen/organisationen 
och få uppskattning från omgivningen samt ges möjlighet till social kontakt med 
arbetskamrater. Enligt Lennéer-Axelson & Thylefors (1992) ger Hertzberg ett kompletterande 
bidrag till Maslows teori. Hertzberg modell är tvådimensionell, den består delvis av 
hygienfaktorer som är nödvändiga men inte tillräckliga för att uppleva arbetsmotivation. 
Hygienfaktorer är lön eller andra materiella förmåner, arbetsvillkor, fysisk arbetsmiljö och 
personalpolitik. För att ytterligare öka arbetsmotivationen och därmed arbetstillfredsställelsen 
måste arbetet också innehålla det som Hertzberg kallar motivationsfaktorer. De hänger 
samman med individens arbetsuppgifter, prestationer, hennes möjlighet till ansvar, personlig 
utveckling samt med ett gott ledarskap och samarbete.   
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Sigvard Rubenowitz på Arbetarskyddsnämnden har också tagit fram kriterier som, förutom en 
god fysisk arbetsmiljö, måste vara uppfyllda på en arbetsplats för att ett arbete ska upplevas 
som positivt och engagerande:  
 

• Egenkontroll av arbetet 
Har individen inflytande över den egna arbetssituationen, ansvar och befogenhet att själv 
påverka sättet att nå de överenskomna målen, blir hon motiverad.  

 
• Positivt arbetsledningsklimat 
Arbetsledaren måste dra upp klara riktlinjer för arbetet och se till att medarbetarna får de 
resurser som krävs för att självständigt utföra uppgiften. Ledaren behöver också aktivt 
engagera sig i arbetstagarens vidareutveckling.  
 
• Stimulans från själva arbetet 
Arbetet ska kännas stimulerande och utvecklande, vilket det gör med en lagom dos av 
utmaningar som stärker självkänslan och leder till utveckling.  
 
• Bra arbetsgemenskap 
Alla har ett djupt behov av samhörighet, kontakt och gemenskap med andra individer. För 
många individer är det gemenskapen på arbetsplatsen som ger en av de största 
tillfredsställelserna på arbetet.  
 
• En ”lagom” arbetsbelastning 
Största arbetstillfredsställelsen uppkommer genom en lagom arbetsbelastning, som 
innebär hanterbara utmaningar.     
                      Gedin-Erixon, 1992, sid. 14-15 
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Psykosocial arbetsmiljö inom kyrkan 
 
Hansson (1999) påpekar att det finns många signaler som visar att arbetsförhållandena på ett 
stort antal arbetsplatser inom Svenska kyrkan inte är acceptabla. Ann-Sophie Hansson, 
projektledare för utvecklingsprojektet kyrkan som arbetsplats, framhåller att det finns tio 
gånger fler anställda inom kyrkan som har psykiska eller sociala arbetsskador än inom andra 
yrkeskategorier (Gustafsson, 1998). Ändå hävdar majoriteten av de anställda att de trivs 
mycket bra och en majoritet av prästerna säger sig aldrig ha upplevt en konflikt. Caj Bülow på 
yrkesinspektionen i Malmö, har kommit fram till att personal inom Svenska kyrkan, främst 
präster, mobbas tio gånger oftare än andra yrkesgrupper om man ser till antalet anställda 
(Elworth, 1995). Stig Marklund, som arbetar med psykosociala frågor på Yrkesinspektionen i 
Stockholm, framhåller att det största problemet inom kyrkan är konflikträdsla (Boström, 
1998). Bilden av den goda kyrkan och kyrkan som en förlåtande organisation innebär inte att 
problemen och konflikterna tas upp utan istället sopas de under mattan.  

 
Svenska kyrkan är en organisation med tradition långt tillbaka i tiden, vissa församlingar har 
hundraårig tradition medan andra har kortare (Hansson, 1999). Hansson framhåller vidare att 
historia, tradition och kultur har stor betydelse för dagens verksamhet och därmed också för 
arbetslivet. Verksamheten idag har blivit mer komplex och omfattande. Arbetet som präst har 
utvecklats från att innebära i huvudsak prästerliga arbetsuppgifter där var och en skötte sitt, 
till att idag vara ett arbete med arbetslag där samarbete är ett naturligt inslag mellan de olika 
yrkeskategorierna som finns representerade på arbetsplatsen. Detta har lett till nya krav på 
samarbete samt nya krav på ledning av församlingarnas verksamhet. Dagens arbetsliv i 
kyrkan är betydligt svårare, då prästen i högre grad i dag måste skilja sitt arbete från sitt 
privatliv, vilket inte behövdes förr eftersom prästyrket då var ett sätt att leva och prästens 
familj var naturligt involverad i arbetet. Detta är en given förklaring till att kyrkan som 
arbetsplats idag ses som familjär och inte som en ”vanlig arbetsplats”. Idag omfattas dock 
kyrkliga arbetsplatser av lagar och avtal precis som vilken annan organisation som helst. 
Vissa av kyrkans ledare anser dock att kyrkan står över den mänskliga lagen, exempelvis 
genom att de inte gett arbetet tillbaka till en kantor trots att AD och kammarrätten slagit fast 
det (Boström, 1998).  
  
Problem inom kyrkans psykosociala arbetsmiljö 
 
Hansson (1999) påvisar olika förklaringsmodeller till kyrkans psykosociala 
arbetsmiljöproblem. En modell tar upp att det inom kyrkan finns både sagda och osagda 
förväntningar på en god arbetsmiljö, dessa kommer både från kyrkan själv och från dess 
omgivning. Kyrkligt anställda upplever förväntningar både från samhället och 
församlingsbor, några av dem beskrivs som följer: ”kyrkan ska vara som en mamma – hon 
skall finnas tillhands”, ”det skall vara helt och rent och ordnat och kärleksfullt” och 
”människor förväntar sig oegennytta av de kyrkligt anställda” (Lönnroth, 1998). De anställda 
inom kyrkan varken ”ser” eller kan acceptera brister och kan därför heller inte göra något åt 
dem (Hansson, 1999). Självbilden av kyrkan som en föredömlig arbetsplats med bra relationer 
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och god gemenskap leder alltså till att problem inte uppmärksammas i tid. En ytterligare 
modell behandlar dåligt ledarskap och oförmågan att hantera konflikter och andra 
arbetsmiljöproblem, och ser det som en förklaring till den dåliga arbetssituationen (Hansson, 
1999). Många präster framhåller att ett stort problem inom kyrkan är bristen på 
ledarskapsutbildning (Lönnroth, 1998).  (nu mer finns ledarskapsutbildning för kyrkoherdar, 
men än idag finns det många ”gamla” kyrkoherdar som saknar utbildning). Kyrkoherde 
Gunnar Bäckström påpekar att många präster inte förstår att det är en annan typ av arbete, ett 
personalledande jobb. En tredje förklaring till kyrkans dåliga arbetsmiljö är att många 
anställda har upplevt utbrändhet, som bland annat är en reaktion på att det saknas 
meningsfullhet i arbetet (Hansson, 1999). Lennart Belfrage, stiftspsykolog i Visby stift, 
påvisar att bristen på själavård för de anställda är allvarlig och präster löper mycket stor risk 
att drabbas av utbrändhet (Gustafsson, 1998). Belfrage betonar att ”utan gensvar krymper 
människan och många präster lider av existentiell nöd”. Den sista modellen behandlar det 
som kallas den ”dubbla ansvarslinjen” (Hansson, 1999). Det är ett system där både 
kyrkoherde och kyrkoråd är beslutsfattare och ska samverka rörande ledning av 
församlingarna, vilket ofta skapar oklarhet och konflikter. Per Hansson, präst och 
arbetslivsforskare, påpekar att det finns församlingar där de förtroendevalda inte har delegerat 
en enda uppgift till kyrkoherden (Lönnroth, 1998). Till och med personalens semestrar 
beslutas av kyrkorådet. Även managementkonsulten Ann-Beate Barke framhåller att oklara 
roller mellan kyrkoråd och kyrkoherde leder till motsättningar och energiförluster. Hansson 
(1999) poängterar också att det är viktigt för kyrkan att inneha en god och tillfredsställande 
arbetsmiljö för att verka trovärdiga i sin uppgift, att framstå som ett med sitt eget budskap.    
 
Svenska kyrkan – en idéburen organisation 
 
Då Svenska kyrkan är en idéburen organisation skapar ideologin, eller snarare teologin, 
grunden för verksamheten som bedrivs (Hansson, 1999). Dock är det så att denna grund 
tolkas på varierande sätt av olika grupper och individer i olika delar av verksamheten 
beroende på vilken profession individen har. Det kan till och med vara så att flera präster 
inom samma församling kan ha vitt skilda åsikter i teologiska frågor. Frågor som kan ge 
upphov till oenighet är exempelvis frågan om kvinnliga präster, synen på gudsbild, bibelsyn 
och sakrament. Inom kyrkan finns en bild att alla anställda inom församlingarna förutsätts 
dela de grundläggande värderingarna som den kristna tron och etiken utgör. Genom att utgå 
från att det, på förhand, finns en gemensam grund för församlingsarbetet, finns det också en 
förväntning på att denna grundsyn ska ta sig liknande uttryck i arbetet. Utifrån samstämmiga 
åsikter diskuteras dessa grundläggande värderingar i princip aldrig på arbetsplatserna.  
 
Konflikter 
 
Värderingskonflikter är mycket vanliga på kyrkliga arbetsplatser och de visar sig på olika sätt 
på olika nivåer (Hansson, 1999). Gunilla Jansson, som lett ett projekt för kvinnliga präster i 
Härnösandsstift, framhåller att inom kyrkan härskar ”godhetens tyranni” vilket innebär att 
man sopar konflikter under mattan och strävar efter att undvika motsättningar (Boëthius, 
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1995). Värderingsskillnaderna är också det som orsaker flest konflikter inom församlingarna 
och de leder ofta till personkonflikter (Hansson, 1999). Detta beror på att tron ofta är 
drivkraften och engagemanget som gör att människor arbetar inom kyrkan, vilket gör att 
konflikter som rör denna grundläggande värdering hos individen blir oerhört svårhanterliga 
och djupgående. De berör de viktigaste och djupaste frågorna som påverkar personligheten 
och identiteten hos människan. Värderingskonflikter leder också ofta till att de inblandade 
drar in andra individer i konflikten, vilket leder till nya konfliktsituationer på arbetsplatsen.  
 
Förnekandet av trosskillnader, genom att hänvisa till enighet och goda relationer, är 
ytterligare en sak som resulterar i konflikter (Hansson, 1999).  Då det ses som ”förbjudet” att 
uttrycka meningsskiljaktigheter, blir det också svårt att erkänna konflikter som hänför sig till 
det. I dessa fall uppstår de så kallade pseudokonflikterna, de härrör ofta från 
värderingskonflikter. I dessa konflikter förnekas de verkliga orsakerna, som gör att man 
istället förlägger problemet till andra individer eller företeelser, vilket leder till att det skapas 
ett syndabocksbeteende.  
 
Arbetsmiljöproblem bortförklaras alltför ofta med att den enskilde arbetstagaren har 
personliga problem (Ohlsson, 1988). Ohlsson refererar till att Christina Maslach visar i sin 
bok ”Utbränd” hur skuldbeläggande detta kan vara. Mer eller mindre omedvetet ställs frågan: 
vems fel är det när något problem uppkommer. Bättre vore att fråga: vad är orsaken till detta? 
Tonvikten förflyttas då från individen till det totala sammanhanget. Detta kan vara viktigt att 
komma ihåg inom kyrkan, där traditionen ofta betonar det individuella ansvaret och 
syndafördärvet. 
 
Hansson (1999) har konstaterat att det inom kyrkan finns en attityd av att ”här har vi inte 
några konflikter”, därför att konflikter upplevs som en motsägelse till det budskap som 
förkunnas. Skälen till att konflikterna inte hanteras beror exempelvis på förnekande av 
konflikter, brister i kunskap hos kyrkoherde och kyrkoråd, konflikträdsla och en tro att 
konflikter ska lösa sig själva, vilket leder till ett osynliggörande. Hansson har vidare fått fram 
att kyrkan inte skiljer sig åt i förhållande till andra arbetsplatser i frågan om uppkomsten av 
konflikter och andra problem. Det som gör kyrkan särskiljande i jämförelse med andra 
organisationer är att det är vanligt att de inte hanterar sina problem eller konflikter. Detta 
leder till att konflikterna blir mer svårhanterliga och ofta omöjliga att lösa på ett bra sätt. 
Hansson har utifrån sitt intervjumaterial kunnat konstatera att det är vanligt att konflikter 
löses genom att någon individ på arbetsplatsen får flytta på sig.  
 
En annan orsak till kyrkans konflikter är mängden yrken som finns på en 
församlingsexpedition (Boström, 1998). I ett arbetslag på 10-15 personer kan det finnas präst, 
diakon, kyrkomusiker, församlingspedagog, kanslist, förskolelärare, husmor, vaktmästare 
med flera. Alla har olika utbildning, yrkesstolthet, livserfarenhet och personlighetstyper och 
de trampar varandra på tårna utan att veta om det, säger musikdirektören Anders Gustavsson 
efter att ha gjort en jämförelse mellan en privat och en kyrklig arbetsplats. I dessa blandade 
arbetslag har kyrkoherden en nyckelroll, det betyder mycket om han/hon förstår att uppskatta 
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sina medarbetare, inser att han/hon inte alltid kan ha rätt och har förmågan att ta konstruktiv 
kritik. Hans Ulvebrand, kyrkoherde i Sofia församling, framhåller att kyrkoherdens nyckelroll 
blir mycket enklare om det finns en tydlig rollfördelning mellan kyrkoråd och kyrkoherde. 
Hansson (1999) påpekar att klara roller och mål har blivit alltmer betonat allteftersom 
verksamheten har blivit mer varierad och arbetslagen blivit allt större.  
 
Dubbla ansvarslinjen 
 
Den dubbla ansvarslinjen innebär att ledning och styrning av församlingarna är uppdelade på 
det förtroendevalda kyrkorådet och kyrkoherden (Hansson, 1999). Kyrkorådet ska handha de 
så kallade praktiska frågorna medan kyrkoherden har hand om de så kallade andliga frågorna. 
De förtroendevalda i varje församling har formellt sett ett stort inflytande över församlingens 
utformning, då de fastställer budget och skatteuttag. De förtroendevalda ska dock samverka 
med prästerna. Den dubbla ansvarlinjen är enligt Hansson mycket problematisk beroende på 
att rollfördelningarna inte är klargjorda. Att inte kyrkoherde och kyrkoråd vet sina roller leder 
till att det blir oklarheter kring mål och inriktning för verksamheten, vilket leder till konflikter 
och problem. Inte heller kontrolleras att förväntningarna på arbetsledarskapet stämmer 
överens mellan präst och kyrkoråd, vilket är en bidragande orsak till att ett negativt 
arbetsklimat uppstår.  
 
Kvinnor inom Svenska kyrkan upplever genomgående sin psykosociala arbetsmiljö som 
sämre än män (sktf, 2003 b). Exempelvis så är andelen av dem som känner att de inte har 
någon möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter nästan dubbelt så stor bland kvinnor som 
bland män, 11 % för kvinnor och 6 % för män. Vidare är det dubbelt så vanligt att de som bli 
mobbade på kyrkliga arbetsplatser är kvinnor, 9 % av kvinnorna uppger att de blivit mobbade, 
medan knappt 4 % av männen uppger det. Upplevelsen av att få bra information om 
förändringar på den egna arbetsplatsen är en viktig indikator på hur individen upplever sin 
arbetsmiljö. Exempelvis så ska utvecklingssamtal genomföras årligen med alla anställda på ett 
planerat och systematiskt sätt. Av dem som tycker att de får bra information av arbetsgivaren 
har 75 % utvecklingssamtal medan knappt 50 % av dem som tycker att de inte får bra 
information har utvecklingssamtal. Hansson (1999) påpekar att generellt för de kyrkliga 
arbetsplatserna i Sverige är att arbetstidens förläggning ofta påverkar prästernas och andra 
medarbetares möjlighet till återhämtning på ett negativt sätt.  
 
Anders Bäckström har i sin doktorsavhandling, Religion som yrke, som genomfördes i Lunds 
stift undersökt hur präststuderande rangordnar sina kommande arbetsuppgifter utifrån vad de 
själva upplever som viktigast respektive minst viktigt (Ohlsson, 1988). Generellt ansåg de 
blivande prästerna att deras viktigaste uppgifter är enskilda samtal/själavård och 
bön/meditation, vilka är kopplade till den enskilde individen och hans/hennes andliga liv. Till 
och med predikan, som anses vara den lutherska Svenska kyrkans traditionellt mest viktiga 
uppgift, ansågs vara mindre viktig än själavårdsverksamheten. I mitten av prioriteringarna låg 
undervisning och gudstjänst och efter det kom diakonal och social verksamhet. Sist kom 
administrativ och politisk verksamhet, det ansågs som mindre viktiga arbetsuppgifter. 
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Verkligheten blev dock en annan för adjunkterna, framförallt för de som nu har blivit 
kyrkoherdar. Komministrar och adjunkter ägnar sin största del till förberedelse inför 
gudstjänster och annan församlingsverksamhet och minst tid till själavård. Kyrkoherdar ägnar 
1/3 av sin tid till administrativa arbetsuppgifter, såsom personaladministration och 
pastoratsförvaltning, samt ca. 22 % av sin tid till förberedelse inför gudstjänster och 
församlingsverksamhet. Kyrkoherdarna ägnar också minst tid till själavård.  
 
Ledarskap inom kyrkan 
 
Gunnevi Styrström, kyrkoherde i Stockholm, har följande syn på kyrkoherdens roll:  
 

Kyrkoherden motsvarar den verkställande direktören för ett företag, den ytterst 
verksamhetsansvariga, men fungerar oftast även som personalchef och skall 
samtidigt stå på verkstadsgolvet för att utföra själva hantverket, dvs vara präst. 
Dessutom har vi många frivilliga som också skall ledas och inspireras av 
kyrkoherden.                                                                                                                         

                        Ek et al, 1994, s. 110  
 

Inger Lise Olsen, som jobbar som konsulent för kvinnofrågor i Kyrkans Hus i Uppsala, 
berättar om en enkät som gjorts om kvinnliga prästers syn på kyrkoherden och på arbetet som 
kyrkoherde (Boëthius, 1995). För kvinnorna visade sig detta vara en oattraktiv roll. För 
många präster är uppfattningen om vad ledarrollen innebär otydlig och luddig. Enkäten om 
kvinnliga prästers syn på kyrkoherden visar att kvinnorna är medvetna om att kyrkoherden 
har ett arbetsledaransvar för all personal i församlingen, och för att leda arbetet med de många 
frivilliga som arbetar i kyrkan. De manliga prästerna visade sig ha en mycket otydligare bild 
av kravet att kyrkoherden ska bedriva ett aktivt ledarskap. De tänker mer karriärsinriktat och 
ser rollen som kyrkoherde som en del av den kyrkliga karriären. Om man ska gå vidare i 
prästkarriären måste man bli kyrkoherde. Även Per Hansson påpekar att sju av tio 
kyrkoherdar ser sin position som ett led i sin naturliga utveckling (Lönnroth, 1998). Ytterst få 
säger att de sökt arbetet för att de var intresserade av att utöva ledarskap.  
 
Hansson (1999) har utifrån sitt material från Yrkesinspektionen konstaterat att präster ofta 
saknar utbildning för att vara professionella ledare. Yrkesinspektioner runt om i Sverige har 
fått fram från intervjuer med kyrkoherdar att många är chefer mot sin vilja (Boström, 1998). 
De har känt ett tryck att klättra i karriären och enda sättet att göra det på är att bli arbetsledare.   
 
Kvinnoyrke? 
 
Boëthius (1995) framhåller att många påstår att när kvinnorna går in går männen ut. Det säger 
exempelvis David Axelsson Fisk:  
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Situationen i kyrkan är bara en spegel av hur det ser ut överallt i samhället. När 
kvinnorna kommer in i kyrkan så går männen ut. Kyrkan blir mindre intressant för 
männen och de söker sig till andra områden.    
                          Boëthius, 1995 s. 44 
                                                                                       

I tabell 1 redovisas antal kvinnor och män i procent inom kyrkan. Alla stift är uppdelade på ett 
antal kontrakt, mindre enheter som består av ett varierande antal pastorat. Kontraktsprost är en 
församlingspräst som också förestår ett kontrakt. Kyrkoherde är chef för sin församling och 
komminister är församlingspräst. Samtliga siffror i tabellen är ungefärliga och är hämtade ur 
2003 års matrikel. 
 
Tabell 1. Kvinnor och män inom prästyrket i procent. 

Stift Kontrakts- 
prost 
M 

Kontrakts- 
prost 
K 

Kyrko- 
herde  
M 

Kyrko- 
herde  
K 

Församlings-
präst 
M 

Församlings-
präst 
K 

Uppsala 87% 13% 77% 23% 50% 50% 
Linköping 67% 33% 79% 21% 50% 50% 
Skara 91% 9% 90% 10% 59% 41% 
Strängnäs 86% 14% 88% 12% 63% 37% 
Västerås 82% 18% 76% 24% 52% 48% 
Växjö 75% 25% 84% 16% 77% 23% 
Lund 94% 6% 76% 24% 46% 54% 
Göteborg 95% 5% 94% 6% 80% 20% 
Karlstad 75% 25% 75% 25% 63% 37% 
Härnösand 89% 11% 76% 24% 53% 47% 
Luleå 83% 17% 88% 12% 72% 28% 
Visby 100% 0% 84% 16% 78% 22% 
Stockholm 69% 31% 78% 22% 46% 54% 
Totalt % 84% 16% 82% 18% 58% 42% 
 
Ärkebiskopen är man, 11 av 13 biskopar är män och 11 av 13 domprostar är män. Utifrån 
2003 års matrikel upplevs det vara svårt att påstå att prästyrket är på väg att bli ett 
kvinnoyrke. 
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Metod 
 
Studien består av en enkätundersökning samt ett antal intervjuer där undersökningsdeltagarna 
var församlingspräster inom Svenska Kyrkan i Malmö och Lund. Tillåtelse för genomförandet 
av undersökningen gavs av en kontraktsprost i Malmö och en kontraktsprost i Lund. I Malmö 
erhölls samtliga namn och telefonnummer av en enhetschef inom Svenska kyrkan, och 
kontraktsprosten i Lund skickade en lista på samtligas namn och telefonnummer. Samtliga 
församlingspräster, utom vid en församling i Malmö där de hade förhinder att delta, valdes ut 
för att medverka i enkätundersökningen, vilket resulterade i 78 personer. Utifrån de 78 
enkätdeltagarna valdes 10 individer slumpmässigt ut till att medverka i 
intervjuundersökningen. Målet var att få lika många män som kvinnor och att representera 
både Malmö och Lund. Enkätundersökningen lämnades ut en vecka tidigare än 
genomförandet av intervjuerna.  
 
Procedur 
 
Först skickades ett informationsmeddelande ut till samtliga präster i Malmö och Lund via e-
post, där författarna gjorde en kort presentation av sig själva och vad de studerade samt 
beskrev syfte och omfattning av studien. Vidare nämndes att deltagandet är frivilligt och att 
undersökningen är godkänd av Svenska kyrkan i både Malmö och Lund. Deltagarna 
meddelades också att alla enkäter skulle behandlas konfidentiellt. Enkäterna lämnades 
personligen ut till de olika församlingarna av författarna själva. Undersökningsdeltagarna 
erhöll en enkät samt ett frankerat svarskuvert som var adresserat till författarna på Lunds 
universitet, detta hoppades författarna skulle minska social önskvärdhet i svaren eftersom 
endast respondenten och författarna på det viset har möjlighet att se enkäterna. 
Undersökningsdeltagarna fick under en veckas tid svara på enkäten innan den skulle vara 
författarna tillhanda. Då författarna ansåg att svarsfrekvensen efter första veckan var för låg, 
beslutades att en påminnelse skulle skickas ut. Då deltagandet i undersökningen var anonymt, 
gick det inte att urskilja enskilda individer, vilket medförde att påminnelsen skickades ut till 
samtliga undersökningsdeltagare. De personer som redan svarat på enkäten ombads bortse 
från påminnelsen. Sammanlagt analyserades svar från 62 undersökningsdeltagare, vilket ger 
en svarsfrekvens på 79,5 %. 60 ifyllda enkäter erhölls, varav 39 från män och 21 från kvinnor. 
2 tomma enkäter erhölls också.  
 
Innan intervjuerna genomfördes sågs litteraturen översiktligt igenom för att få uppslag inför 
frågorna. Detta tillvägagångssätt användes för att ta reda på vilken inriktning intervjun skulle 
ha och för att inte låsa fast oss vid litteraturen utan även inrikta oss på vad som upplevdes som 
intressant. Att litteraturen inte lästes fullt ut innan undersökning berodde också på att 
författarna inte ville dra några förhastade slutsatser eller missa vikig information genom att 
omedvetet söka efter svar och mönster som kanske inte finns. 
 
Författarna intervjuade 5 personer vardera, och då båda män och kvinnor. En person var 
ensam intervjuledare, fast båda var alltid närvarande vid samtliga intervjuer. Den person som 
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inte var intervjuledare kunde, precis som intervjuledaren, ställa följdfrågor och personen förde 
också anteckningar om den icke verbala kommunikationen i den mån vederbörande ansåg att 
det gav ett kompletterande bidrag till intervjun. Intervjuerna genomfördes under knappt två 
veckors tid ute på intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjupersonen och författarna var de 
enda som var närvarande vid intervjuerna. Intervjupersonerna försäkrades i början av 
intervjun att deras medverkan var konfidentiell, endast författarna hade tillgång till det 
inspelade materialet och ingen förutom författaren och den enskilde medverkanden känner till 
deltagandet, såvida inte intervjupersonen själv valt att berätta det för någon. Nio av 
intervjuerna spelades in på bandspelare. Denscombe (2000) framhåller att det finns stora 
fördelar med att använda bandspelare. Bandspelaren registrerar intervjun på ett varaktigt sätt 
och ger en objektiv dokumentation av det som händer, den varken tolkar eller lägger 
värderingar i det som sägs under intervjun. Författarna satt sedan tillsammans och lyssnade på 
inspelningarna och skrev ner en sammanfattning på dator. Under en intervju tilläts endast att 
vi förde anteckningar, men även den sammanfattades på dator. 10 intervjuer genomfördes, 7 i 
Malmö och 3 i Lund, varav 5 med män och 5 med kvinnor. I undersökningen har 
triangulering använts, det vill säga vi har använt två olika forskningsmetoder, både intervju 
och enkät (Denscombe, 2000). Anledningen till att triangulering användes var dels att genom 
enkäten få en övergripande bild av prästernas psykosociala arbetsmiljö och för att finna 
eventuella skillnader mellan män och kvinnor. Intervjuerna genomfördes för att få ett djup i 
studien och för att låta prästerna själva berätta om vad de ansåg vara viktiga aspekter av deras 
psykosociala arbetsmiljö.   
 
Kvalitativt och/eller kvantitativt 
 
Det finns olika definitioner på kvalitativ och kvantitativ metod. Trost (2001) framhåller att 
förenklat så kan man säga att så fort det rör sig om siffror är det kvantitet, används ord som 
längre, fler eller mer är forskaren inne på kvantitativt tänkande. Lyckas individen undvika den 
sortens jämförelser är tänkandet kvalitativt. Denscombe (2000) poängterar att det som mer än 
något annat skiljer kvalitativ från kvantitativ forskning är inriktningen på ord snarare än på 
siffror som analysenhet. Trost (2001) påpekar å ena sidan att vill forskaren kunna ange 
frekvenser eller säga att en viss andel av befolkningen tycker på ett visst sätt skall han/hon 
göra en kvantitativ studie. Å andra sidan framhåller Trost att om forskarens syfte är att 
försöka förstå människors sätt att reagera och resonera eller hitta mönster ska han/hon göra en 
kvalitativ studie. Den föreliggande studien är baserad både på kvalitativ och kvantitativ 
ansats. Enkäten för studien är typiskt kvantitativt utformad. Samtliga frågor var kryssfrågor, 
vilket var bra då enkäten lämnades ut i syfte att se på frekvenser och kartlägga eventuella 
skillnader mellan män och kvinnor angående den psykosociala arbetsmiljön. Intervjuerna var 
kvalitativt utformade och syftet med dem var att få en djupare förståelse för prästernas 
upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön och de eventuella skillnaderna mellan könen.  
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Etiska aspekter 
 
Samtliga undersökningsdeltagare, både de som svarat på enkäten och de intervjuade, är över 
18 år gamla och därmed myndiga och kan själv ansvara för sin medverkan. Innan vi skickade 
ut enkäten kontaktades kontraktsprostar i både Malmö och Lund, detta för att få någon form 
av godkännande från Svenska kyrkan. Efter godkännandet var det upp till deltagarna själva att 
välja om de ville delta i undersökningen. Författarna ansåg att det inte fanns någon fysisk risk 
för de präster som valde att delta i studien. Den psykiska risken ansågs liten, alla försäkrades 
konfidentialitet och allt material har behandlats därefter. Även i resultatet har vi gjort vårt 
bästa för att inga identiteter ska gå att utläsa. Det är endast författarna till studien som har haft 
tillgång till intervjuer och enkätsvar.  
 
Enkäter  
 
För att få en övergripande bild av den psykosociala arbetsmiljön inom Svenska kyrkan i 
Malmö och Lund skickades en enkät ut. Meningen var att med enkätens hjälp finna eventuella 
skillnader mellan kvinnor och män. Enkäten som används i undersökningen är Copenhagen 
Psychosocial Questionnaire, COPSOQ (se bilaga 1). En svensk version användes och den 
tillhandahölls av Psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Den har översatts av Åse 
Lindqvist och Carl Wieslander från originalspråket danska. Mätinstrumentet är ett 
frågeformulär utvecklat vid Arbetsmiljöinstitutet i Danmark. Frågeformuläret finns i tre 
versioner. En lång version avsedd för forskning, en mediumversion tänkt att användas av 
specialister inom arbetsmiljöarbete samt en kortare version tänkt att användas av 
arbetsplatserna. I studien användes mediumversionen som är uppbyggd av 20 kategorier. 
Varje kategori är i sin tur uppbyggd av ett antal frågor. I enkäten finns sju bakgrundsfrågor 
som redogör för kön, ålder, utbildning, arbetsuppgifter, anställningstid och arbetstider. De 20 
kategorierna i enkäten är: 
 
Kvantitativa krav – förhållandet mellan arbetets omfång och den tid det tar att utföra det. 
Kognitiva krav – krav att ta beslut, minnesprocesser, få idéer och att överblicka många saker. 
Emotionella krav – krav som omfattar våra känslor, vår förmåga att sätta oss in i någon 
annans situation och att visa förståelse och medkänsla, själv skall man samtidigt undgå att bli 
belastad av situationen så att det inte går ut över ens privatliv. 
Krav på att dölja känslor – innefattar både positiva och negativa känslor, men i praktiken 
gäller det primärt de negativa reaktioner som de drabbade håller tillbaka inför kollegor och 
andra de möter i sitt arbete. 
Sensoriska krav – arbetsmässiga krav rörande våra sinnen och finmotorik. 
Inflytande – möjligheten att påverka sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation. 
Utvecklingsmöjligheter – självutveckling, variation i arbetet och krav på initiativrikedom. 
Frihetsgrader i arbetet – möjlighet att själv bestämma när man exempelvis skall ta rast, ledigt 
eller semester. 
Mening i arbetet – att kunna relatera sitt arbete till några värden eller mål som ligger utöver 
målet att tjäna pengar, att ens arbetsuppgifter känns meningsfulla. 
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Engagemang – den enskildes involvering i sin arbetsplats. 
Framtidsutsikter – att få den information arbetstagaren behöver för att känna sig trygg. 
Rollklarhet – vetskapen om vad som förväntas av en på arbetsplatsen. 
Rollkonflikter – när arbetets yttre krav kommer i konflikt med personens egna normer. 
Kvalitén på ledarskap – ledningens förmåga att behärska ledarrollen på ett tillfredställande 
sätt. 
Socialt stöd – att få den form av hjälp som behövs vid rätt tidpunkt, kan vara både praktiskt 
och psykiskt stöd. 
Feedback – att få konstruktiv kritik från kollegor och överordnande om hur man fungerar på 
sin arbetsplats.  
Sociala relationer - möjlighet till kontakt med kollegor under tiden du arbetar. 
Känsla av tillhörighet – kvalitén på de sociala relationerna till kollegor. 
Otrygghet i arbetet – oro över att förlora jobbet eller mot din vilja bli omplacerad. 
Tillfreds med arbetet – ett generellt mått för kvalitén på arbetsmiljön. 
 
Analys av enkäter 
 
Enkätens kategorier är studiens testvariabler. Varje kategori består av ett antal frågor och 
varje deltagares individuella svar poängsattes med 100, 75, 50, 25 eller 0. Första 
svarsalternativet ger högst poäng och det sista lägst. Förutom på fråga 8w där förhållandet är 
det motsatta. På frågorna där det fanns fyra svarsalternativ togs poängen 50 bort och där det 
endast fanns två svarsalternativ användes 100 och 0. Ett medelvärde räknades ut på var och en 
av de 20 kategorierna. För att ett medelvärde skulle räknas ut var individen tvungen att ha 
svarat på mer än 50 % av frågorna inom den specifika kategorin. t-test genomfördes för att se 
om bakgrundsvariabeln kön hade någon betydelse för våra testvariabler. Medelvärde och 
standardavvikelse redovisas för både män och kvinnor, samt signifikans för skillnaden på 
medelvärdena. På de kategorier där det fanns stora skillnader i medelvärde mellan män och 
kvinnor, men signifikansen inte understeg den valda signifikansnivån 0,05, togs outliers bort. 
Internkonsistensen beräknades med Cronbach´s Alpha. Vidare gjordes en korrelation med 
Pearson, för både män och kvinnor, där medelvärdena för varje deltagare i varje kategori 
användes. Korrelationen genomfördes för att se vilka av de olika kategorierna som har ett 
samband med varandra och för att mäta sambandets styrka. Vidare genomfördes multipla 
regressioner där vi delade upp kvinnor och män och använde de 20 kategorierna i enkäten 
som utfallsvariabler. Prediktorvariabler var de korrelationer som var signifikanta i Pearson. 
Den sista analysen var multipel regression där vi jämförde alla bakgrundsvariablerna (kön, 
ålder, tid med nuvarande arbetsuppgifter, tid på nuvarande arbetsplats) tillsammans med 
testvariablerna var för sig.  
 
Intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes för att bredda resultatet och för att gå på djupet på vissa frågor som 
ansågs intressanta. Det gav även mycket att komma ut och möta prästerna på sina 
arbetsplatser och tala med dem ansikte mot ansikte, vi fick en hel del information som vi inte 
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tror hade varit tillgänglig på annat sätt. Att intervjua präster ansåg vi vara mycket givande då 
de är vana talare och gav mycket av sig själva. Intervjuerna genomfördes utifrån en 
intervjuguide, vilken bygger på fyra teman samt ett antal bakgrundsfrågor (se Bilaga 2). Det 
första temat är arbetsmiljö och redogör generellt för den psykosociala arbetsmiljön inom 
Svenska kyrkan, för Lunds stift samt för intervjupersonens egen psykosociala arbetsmiljö och 
vad som är bra respektive dåligt med den. Andra temat är trivsel och beskriver vad som är 
viktigast för att trivas på arbetsplatsen, trivsel när det gäller arbetskamrater och om trivsel 
prioriteras på arbetsplatsen. Tredje temat benämns stress och redogör för stress på 
arbetsplatsen, hur stress märks, hur det yttrar sig och vilka konsekvenser det får för 
individerna och för arbetet. Fjärde temat är gemenskap och berör vad gemenskap är, om de 
har stött på mobbning, om de har någon att tala med på sin arbetsplats samt om de upplever 
en hjälpsam stämning på arbetsplatsen. Även andra ämnen togs upp under intervjuernas gång 
av intervjupersonerna själva. Då några av dessa ämnen uppfattades som intressanta uppslag 
för studien och att majoriteten av undersökningsdeltagare nämnde dessa ämnen, fördes en 
djupare diskussion även om dessa. Följdfrågor ställdes till samtliga teman under intervjuns 
gång, detta för att följa upp intressanta uppslag.  
  
Analys av intervjuer 
 
Den inledande kodningsprocessen för intervjumaterialet är grundad på processen öppen 
kodning i Grounded Theory. Syftet med öppen kodning är att upptäcka och kategorisera 
företeelser och utveckla kategorier med hänsyn till deras egenskaper och omfattning (Strauss 
och Corbin, 1990). Författarna analyserade och tolkade intervjupersonernas uttalanden och 
kom utifrån det fram till ett antal kategorier. Delvis utgick författarna ifrån de 20 redan 
förutbestämda kategorierna som finns i enkäten, fast till största delen upptäcktes kategorier 
utifrån intervjupersonernas uttalanden. De kategorier som observerades i intervjumaterialet 
var: 

• församlingens/prästens prioriteringar,  
• svenska kyrkans arbetsmiljö, 
• positiva aspekter på arbetsmiljön, 
• negativa aspekter på arbetsmiljön, 
• trivsel,  
• ändrat på för högre trivsel, 
• kyrkoherden och trivsel, 
• stress, 
• släppa taget om arbetsuppgifter, 
• gemenskap/sammanhållning, 
• hierarki, 
• acceptans, 
• mobbning, 
• kvinnoprästmotstånd, 
• socialt stöd, 
• feedback, 

 



Prästers psykosociala arbetsmiljö 31

• utvecklingssamtal, 
• ledarskap, 
• hjälpsamhet, 
• dölja känslor i tjänsten,  
• kommunikation, 
• någon att tala med och 
• hög- och lågkyrklighet. 

 
Då syftet med studien var att se på skillnader mellan män och kvinnor har författarna 
fokuserat på de kategorier där de kunnat finna skillnader mellan könen. Det har också 
fokuserats på kategorierna hög- och lågkyrklighet, ålder, hierarki, ledarskap och krav på att 
dölja känslor. Anledningen till det är att dessa teman är något som intervjupersonerna 
självmant tagit upp kontinuerligt. Dessa teman har därför antagits haft en stark påverkan på 
den psykosociala arbetsmiljön.  
 
När intervjuerna var genomförda lyssnades de igenom och en sammanfattning skrevs ned av 
författarna. Intervjuerna skrevs sedan ut och efter det klipptes de sönder för att sorteras i olika 
högar beroende på innehåll. De sorterades även efter kön, det blev exempelvis två högar med 
temat stress, en med männens och en med kvinnornas svar.  
 
Intervjuareffekten   
 
Intervjuarens personliga identitet har betydelse för intervjun och dess utfall (Denscombe, 
2000). Egentligen är det vad forskarens personliga identitet betyder för intervjupersonen. Det 
är speciellt intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung som påverkar hur mycket 
information intervjupersonen är beredd att dela med sig av och hur uppriktig hon är i sina 
uttalanden. Intervjuarens påverkan har också betydelse för vilket ämne som ska behandlas. 
Vid känsliga ämnen eller ämnen som kan uppfattas som personliga, exempelvis religion, 
inkomst eller personlig hälsa är det mycket troligt att intervjuarens identitet påverkar 
ärligheten och fylligheten i intervjupersonens svar. När man analyserar intervjuer skall man 
även vara medveten om social önskvärdhet. Det innebär att den intervjuade svarar som hon 
tycker är politiskt korrekt istället för så som hon verkligen tycker. Det enda sättet att handskas 
med detta är att vara medveten om det (Shaughnessy, Zechmeister & Shaughnessy, 2000). 
Detta undveks dels genom att försöka få deltagarna helt medvetna om att all medverkan var 
konfidentiell och dels genom att vara medvetna om social önskvärdhet vid tolkningen av 
materialet.  
 
Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär forskningsresultatens tillförlitlighet och konsistens (Kvale, 1997; Trost, 
2001). Hög tillförlitlighet innebär att mätinstrumentet ger samma resultat om undersökningen 
genomförs vid två olika tidpunkter, eventuella variationer i resultatet beror helt och hållet på 
variationer i mätobjektet (Denscombe, 2000). Det finns fyra komponenter inom begreppet 
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reliabilitet: Kongruens är likhet mellan frågor som avses mäta samma sak, precision avser 
intervjuarens sätt att registrera svar eller hur den svarande kryssar i rutorna i en enkät. 
Objektivitet handlar om skilda intervjuares sätt att registrera, om de registrerar samma sak 
likadant innebär det hög reliabilitet och konstans tar upp tidsaspekten och förutsätter att 
svaren inte ändrar sig (Trost, 2001). Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata 
och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra (Denscombe, 2000). 
Trost (2001) påpekar att validitet innebär att undersökningen har mätt det som den avser att 
mäta. 
 
Ett sätt att nå hög reliabilitet vid enkäter är att använda ett lätt språk med begripliga och 
vanliga ord så att i stort sett alla uppfattar frågan på samma sätt (Trost, 2001). Situationen 
kring enkäter ska i alla avseenden vara standardiserad för att man ska kunna tala om hög 
reliabilitet. Den kvalitativa intervjun förutsätter däremot låg grad av standardisering. Hög 
reliabilitet vid intervjuer nås om intervjuaren förstår vad den intervjuade menar med sina svar. 
Kvale (1997) framhåller att även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för 
att motverka godtycklig subjektivitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten motverka 
kreativitet och föränderlighet. 
 
Enkäten som användes i studien är en redan utformad och beprövad enkät, där samtliga 
intervjufrågor var korta och så enkla som möjligt för att stärka validitet och reliabilitet. Vid 
samtliga intervjuer ställdes följdfrågor till alla teman. Detta gjordes för att ytterligare klargöra 
det som intervjupersonen beskrev och för att minimera risken för missförstånd mellan 
intervjuare och intervjuperson, allt för att stärka validitet och reliabilitet.   
 
Metodproblem       
   
Enkäten som användes i studien var redan översatt till svenska. Nämnas kan dock att 
författarna upplevde att frågorna 10b och 10f hade mindre bra översättningar från engelska. 
10b löd: How often do you talk with your colleagues about how well you carry out your 
work? Och 10f: How often do you talk with your superior about how well you carry out your 
work? Författarna tolkar dessa frågor som att: hur ofta pratar du med dina arbetskamrater/din 
chef om hur det går med ditt arbete? På svenska löd dock dessa frågor: hur ofta pratar du med 
dina arbetskamrater om hur bra du utför ditt arbete? Och hur ofta pratar du med din chef om 
hur bra du utför ditt arbete? Dessa frågor tror vi kan uppfattas som hur ofta individen går runt 
och ”skryter” för sina kollegor/sin chef om hur bra han/hon utför sitt arbete. Författarna 
upplever också att så kan vara fallet då båda könen och framförallt kvinnorna har haft låga 
poäng på dessa frågor.  
 
Då enkäten är utformad för att kunna användas inom alla yrkeskategorier är den inte speciellt 
utformad eller anpassad för prästyrket. Detta har lett till att vissa undersökningsdeltagare låtit 
bli att svara på vissa frågor då de upplevt att frågorna inte är aktuella för deras yrke. 
Majoriteten av kyrkoherdarna har heller inte svarat på frågorna kring chefen och ledningen på 
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arbetsplatsen, då de själva är chefen och menar att de inte har någon chef över sig på 
arbetsplatsen.  
 
En nackdel med att båda författarna satt med under samtliga intervjuer kan vara att 
intervjupersonerna kände sig mer nervösa i en situation med två mot en. Denscombe (2000) 
framhåller också att bandspelarens blotta närvaro kan inverka på själva intervjusituationen 
och göra att vissa personer blir mer nervösa och skygga. Inspelningsprocessen inverkar på 
människors sätt att tala öppet och synen av bandspelaren påminner dem om att de faktiskt 
spelas in. Intervjupersonerna upplevdes dock inte vara nervösa. Detta kan bero på att präster 
ofta är verbala personer som är vana att sitta i samtal och att tala inför andra.    
 
Författarna har i efterhand, utifrån litteraturen, förstått att inom kyrkan är mobbning och 
konflikter ett mycket känsligt ämne och någonting som de inte gärna talar om. Då författarna 
är studenter och personer som står utanför kyrkan som arbetsplats, kan även det ha bidragit till 
att deltagarna inte velat tala om konflikterna. Deltagarna kan möjligtvis ha upplevt att det kan 
vara svårt att förstå det förhållande som finns inom kyrkan och som orsakar konflikterna som 
utomstående individ. Intervjuarnas identiteter i kombination med att konflikter är ett känsligt 
ämne kan ha gjort att intervjupersonerna har försökt att försköna sin arbetsmiljö, det vill säga 
att intervjuarna inte har fått fram hur det egentligen ser ut på de arbetsplatser som de har 
besökt. Nämnas kan att möjligheten finns att majoriteten av de arbetsplatser vi besökt för att 
genomföra intervjuer verkligen är utan konflikter och inte ett resultat av att intervjupersonerna 
inte vill tala om konflikter. 
 
Tillvägagångssättet att endast se över litteraturen innan intervjuerna medförde säkert att vissa 
frågor uteblev som hade visat sig vara relevanta utifrån litteraturen, dock bedömdes 
tillvägagångssättet som positivt då författarna själva såg mönster och samband växa fram och 
som senare i stort sett visade sig finnas förankrade i litteraturen.  
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Resultat 
 
I resultatet redovisas enkäter och intervjuer var för sig. Först redovisas statistiska resultat från 
enkäterna: medelvärden, alfavärden och multipla regressioner. Sedan redovisas resultaten från 
intervjuerna utifrån de mest intressanta kategorier som upptäcktes vid bearbetningen av 
intervjumaterialet. 
 
Enkäter 
 
Medelvärden 
 
I tabell 2 redovisas medelvärden och standardavvikelser för män och kvinnor. Höga värden på 
följande kategorier ger en positiv upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön: 

• inflytande,  
• utvecklingsmöjligheter,  
• frihetsgrader i arbetet,  
• mening i arbetet,  
• engagemang,  
• framtidsutsikter,  
• rollklarhet,  
• kvalitén på ledarskap,  
• socialt stöd,  
• feedback,  
• sociala relationer,  
• känsla av tillhörighet och  
• tillfreds med arbetet. 

 
Höga värden på följande kategorier ger i sin tur en negativ upplevelse av den psykosociala 
arbetsmiljön:  

• kvantitativa krav,  
• kognitiva krav,  
• emotionella krav, 
• sensoriska krav,  
• krav på att dölja känslor,  
• rollkonflikter och  
• otrygghet i arbetet.  
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Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för män respektive kvinnor.             
  Män   Kvinnor   
Kategori M SD n M SD n p 
Kvantitativa krav 53,26 13,83 39 48,41 12,06 21 0,182 
Kognitiva krav 73,24 11,38 39 74,40 14,24 21 0,730 
Emotionella krav 72,22 17,13 39 75,76 16,00 21 0,438 
Krav på att dölja känslor 35,26 17,65 39 44,08 11,31 19 0,052 
Sensoriska krav 53,58 19,58 39 55,36 10,88 21 0,653 
Inflytande 67,77 15,25 39 63,69 13,49 21 0,309 
Utvecklingsmöjligheter 81,71 10,07 39 78,87 13,47 21 0,359 
Frihetsgrader i arbetet 74,12 10,90 39 77,98 10,00 21 0,185 
Mening i arbetet 82,90 13,78 39 79,34 17,99 21 0,396 
Engagemang 65,87 16,28 39 62,80 17,06 21 0,496 
Framtidsutsikter  71,15 14,94 39 58,33 24,47 21 0,037 
Rollklarhet 72,22 13,27 39 68,15 19,25 21 0,339 
Rollkonflikter 45,67 17,10 39 43,75 18,85 21 0,690 
Kvalitén på ledarskap 59,64 17,95 32 44,21 27,41 18 0,042 
Socialt stöd 62,28 19,11 30 62,81 20,22 20 0,925 
Feedback 47,41 17,80 29 33,75 19,91 20 0,015 
Sociala relationer 68,27 18,33 39 68,45 22,58 21 0,973 
Känsla av tillhörighet 79,75 12,74 39 75,78 20,06 21 0,353 
Otrygghet i arbetet 8,33 16,56 39 11,90 21,82 21 0,480 
Tillfreds med arbetet 78,61 14,63 39 73,51 17,11 21 0,230 
 
De medelvärden där det upptäcktes en signifikant skillnad mellan män och kvinnor är: 
framtidsutsikter, kvalitén på ledarskap och feedback. Nämnas kan att även krav på att dölja 
känslor är mycket nära signifikans. Män har bättre värden på samtliga av dessa kategorier. På 
kategorierna krav på att dölja känslor och kvalitén på ledarskap har outliers tagits bort för att 
uppnå högre signifikans.  
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I tabell 3 redovisas jämförande medelvärden från fyra andra arbetsplatser där COPSOQ har 
används: medarbetare på Rexam i Malmö samt flygledare i Malmö, Stockholm och 
Norrköping. Präster upplever att de har betydligt högre kognitiva och emotionella krav än 
personerna på de övriga arbetsplatserna. De upplever även att de har högre inflytande och 
större utvecklingsmöjligheter. Å andra sidan känner de betydligt lägre otrygghet i arbetet. 
Överlag är det större skillnad mellan medelvärdena för Rexam och prästerna än vad det är 
mellan flygledarna och prästerna. 
 
Tabell 3. Jämförande medelvärden 
Kategori Rexam Malmö Sthlm Norrk. Präst M Präst K 
Kvantitativa krav 55,09 40,08 41,04 51,14 53,26 48,41 
Kognitiva krav 38,44 69,29 69,59 62,96 73,24 74,40 
Emotionella krav 54,56 36,21 35,35 39,67 72,22 75,76 
Krav på att dölja känslor 63,20 28,57 27,08 20,91 35,26 44,05 
Sensoriska krav 30,15 68,50 70,35 51,01 53,58 55,36 
Inflytande 44,58 44,20 41,32 60,26 67,77 63,69 
Utvecklingsmöjligheter 60,14 60,64 57,73 67,83 81,71 78,87 
Frihetsgrader i arbetet 59,56 39,85 33,20 77,19 74,12 77,98 
Mening i arbetet 66,82 81,62 80,27 75,78 82,90 79,34 
Engagemang 55,17 62,50 58,25 60,36 65,87 62,80 
Framtidsutsikter  47,40 72,32 63,39 67,31 71,15 58,33 
Rollklarhet 67,43 79,15 76,18 69,94 72,22 68,15 
Rollkonflikter 50,96 36,96 37,00 41,68 45,67 43,75 
Kvalitén på ledarskap 46,70 51,03 47,69 59,94 57,05 48,54 
Socialt stöd 64,27 63,79 64,34 64,18 62,28 62,81 
Feedback 29,96 23,30 20,77 29,67 47,41 33,75 
Sociala relationer 67,70 74,91 74,41 65,46 68,27 68,45 
Känsla av tillhörighet 76,89 78,45 81,94 76,81 79,75 75,78 
Otrygghet i arbetet 68,52 19,15 16,34 13,91 8,33 11,90 
Tillfreds med arbetet 55,97 76,63 71,26 75,46 78,61 73,51 
 
Reliabilitet 
 
För att undersöka den interna homogeniteten beräknades Cronbach´s alpha. Ett test för varje 
kategori utfördes. Alfavärde på 0,70 eller högre visar att alla enskilda items hänger ihop på ett 
tillfredsställande sätt, vilket de bör om de ska mäta samma sak fast utifrån olika perspektiv. I 
tabell 4 redovisas samtliga kategoriers alfavärden.    
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Tabell 4. Alfavärde för samtliga kategorier. 

Kategori Alfavärde Antal frågor 
Kvantitativa krav 0,5105 4 
Kognitiva krav 0,7726 4 
Emotionella krav 0,7901 3 
Krav på att dölja känslor 0,6300 2 
Sensoriska krav 0,5994 4 
Inflytande 0,7416 4 
Utvecklingsmöjligheter 0,6117 4 
Frihetsgrader i arbetet 0,6291 4 
Mening i arbetet 0,7589 3 
Engagemang 0,4684 4 
Framtidsutsikter  0,7886 2 
Rollklarhet 0,7774 4 
Rollkonflikter 0,7264 4 
Kvalitén på ledarskap 0,9072 4 
Socialt stöd 0,8234 4 
Feedback 0,7080 4 
Sociala relationer 0,5935 2 
Känsla av tillhörighet 0,8530 3 
Otrygghet i arbetet 0,5469 4 
Tillfreds med arbetet 0,7926 4 

 
Multipel regression 
 
För att undersöka samband mellan olika dimensioner av arbetssituationen för prästerna, 
genomfördes ett antal multipla regressioner med kategorierna i COPSOQ. Det fanns flera 
signifikanta resultat och följande ansågs intressanta att redovisa: framtidsutsikter ansågs vara 
intressant utifrån att frågorna i den kategorin behandlar tillgång till information på 
arbetsplatsen, som kan kopplas till mobbning, vilket är ett stort problem inom kyrkan. Kvalité 
på ledarskap valdes utifrån att både tidigare forskning och våra intervjupersoner i stor 
utsträckning påpekade betydelsen av ledarskap inom kyrkan. Inflytande valdes genom att det 
kan kopplas till hierarki och ålder som utifrån våra intervjuer verkar vara variabler som 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Utfallsvariablerna som redovisas är där kön och tid 
på nuvarande arbetsplats eller tid med nuvarande arbetsuppgifter påverkar utfallsvariabeln. 
 

Framtidsutsikter 
 
Alfavärdet för denna kategori är 0,7886 (se tabell 4). Frågorna i denna kategori berör om 
individen får information om viktiga beslut och förändringar på arbetsplatsen samt 
information som gör att hon/han kan utföra ett bra arbete. Medelvärdet för män är 71,15 och 
58,33 för kvinnor (se tabell 2), vilket innebär att kvinnor, oberoende av män, upplever att de 
får avsevärt mindre information på arbetsplatsen. Tid med nuvarande arbetsuppgifter påverkar 
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framtidsutsikterna i arbetet negativt, vilket innebär att ju längre tid en person har haft sina 
arbetsuppgifter, desto mindre information upplever individen att hon får(se tabell 5). 
Intressant är att siffrorna för den oberoende variabeln ålder nästan är signifikanta. Det 
indikerar att ju äldre man är, desto mer information upplever man att man får. Här finns alltså 
ett motsatsförhållande mellan tid med nuvarande arbetsuppgifter och ålder.   
 
Tabell 5. Framtidsutsikter i arbetet. N=59 

Variabel B SE B Beta Sig. 
Kön 15,747 5,512 0,386 0,006 
Ålder 6,050 3,213 0,327 0,065 
Tid med nuvarande uppgifter -5,088 2,361 -0,401 0,036 
Tid på nuvarande arbetsplats -1,321 2,377 -0,094 0,581 

Adjusted R square: 0,144 
 
Ledarskap 
 
Alfavärdet för denna kategori är 0,9072 (se tabell 4). Män har angett att de är mer nöjda med 
kvalitén på ledarskapet än kvinnor (se tabell 6). Även medelvärdet som för män är 57,05 och 
48,54 för kvinnor styrker detta förhållande (se tabell 2). Också tid på nuvarande arbetsplats 
påverkar upplevelsen av kvalitén på ledarskap, fast negativt (se tabell 6). De personer som 
varit på arbetsplatsen kortare tid är ofta mer nöjda med kvalitén på ledarskap. Frågorna inom 
kategorin kvalitén på ledarskap rör om ledningen är bra på att lösa konflikter, planera arbetet, 
prioritera trivsel och se till enskilda medarbetares utvecklingsmöjligeter. Frågorna är av det 
slaget att det kan ta ett tag för en medarbetare att känna av och få ett grepp om hur chefen 
hanterar sitt ledarskap och bilda sig en uppfattning om kvalitén på ledarskapet, vilket kan vara 
en anledning till att de som har varit på arbetsplatsen en kortare tid är mer nöjda med kvalitén 
på ledarskapet. 
 
Tabell 6. Kvalitén på ledarskap. N=53 

Variabel B SE B Beta Sig 
Kön 16,140 6,837 0,327 0,022 
Ålder 3,912 4,181 0,172 0,354 
Tid med nuvarande uppgifter -1,846 3,015 -0,119 0,543 
Tid på nuvarande arbetsplats -9,089 3,217 -0,492 0,007 

Adjusted R square: 0,177 
 
Inflytande 
 
Alfavärdet för denna kategori är 0,7416 (se tabell 4). Kön påverkar upplevelsen av inflytande 
(se tabell 7), vilket också framgår av tabell 2, där medelvärdet för män är 67,77 och för 
kvinnor 63,69, vilket innebär att män upplever högre inflytande än kvinnor. Även tid med 
nuvarande arbetsuppgifter påverkar upplevelsen av inflytande, fast negativt (se tabell 7).  
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Tabell 7. Inflytande. N=59 

Variabel B SE B Beta Sig. 
Kön 8,322 4,025 0,273 0,043 
Ålder 3,888 2,346 0,281 0,103 
Tid med nuvarande uppgifter -6,313 1,724 -0,665 0,001 
Tid på nuvarande arbetsplats 0,441 1,736 0,042 0,800 

Adjusted R square: 0,185  
 
Intervjuer 
 
Intervjuerna kommer att redovisas utifrån de mest intressanta kategorier som upptäcktes vid 
bearbetningen av intervjumaterialet. I vissa fall finns även kategorier inom ett tema. I de fall 
vi har velat framhålla en skillnad mellan män och kvinnor har könen redovisats separat. När 
vi ansett att det inte funnits tydliga skillnader i mäns och kvinnors utsagor har de redovisats 
tillsammans.  
 
Församlingarnas och prästernas egna prioriteringar 
 
Kvinnor och män 

Man prioriterar olika beroende på församlingens lokalisering. I församlingar där det bor 
många låginkomsttagare, där människor är fattiga eller utslagna, prioriteras diakoniarbetet. I 
extrema fall handlar det om att hjälpa människor att klara sig från dag till dag, i andra fall om 
att ha mycket verksamhet för barn som har det svårt. I invandrartäta områden försöker de öka 
barns förståelse för olika religioner och hjälpa dem finna en trygghet i den kristna tron. I 
områden där det bor mycket barnfamiljer prioriteras barn- och ungdomsverksamhet medan 
inne i städerna läggs större vikt vid äldreverksamhet. Samtliga församlingar prioriterar 
gudstjänster och förrättningar. I en församling prioriteras allt som syns i massmedia som gör 
att kyrkan blir känd. Föredrag på en skola syns utåt vilket leder till att du blir populär, 
framförallt hos kyrkorådet. Detta har resulterat i att vissa som arbetar på församlingen 
upplever att det är jobbigt att sitta i enskilda samtal eftersom det inte syns i massmedia.  
 
Majoriteten av kvinnorna tycker att möten med människor är deras viktigaste uppgift som 
präst. Det kan vara allt från själavård, att inge människor hopp till de möten de har inför 
förrättningar. Männen är inte lika samstämmiga i sina svar som kvinnorna. De tycker att allt 
från att föra ut det kristna budskapet till barn och ungdomar och att hjälpa dem finna sin 
naturliga plats i kyrkan till de traditionella prästuppgifterna som gudstjänster, begravningar 
och möten med människor är det viktigaste arbetet i församlingen. 
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Svenska kyrkans arbetsmiljö 
 
Kvinnor och män 

De flesta tycker att det är svårt att säga något generellt om arbetsmiljön för det varierar 
mycket mellan olika församlingar. De präster som varit på olika församlingar har både 
positiva och negativa erfarenheter av arbetsmiljön. Majoriteten har dock hört mycket negativt 
om den psykosociala arbetsmiljön inom Svenska kyrkan. En person påpekade:  

 
…generellt inom Svenska kyrkan är vi dåliga på att hantera konflikter, att ta tag i 
det som är känsligt. Det finns mycket eller lite av det överallt där jag har varit, 
konflikträdsla, att sopa under mattan…  
 

En annan präst framhöll att ”… sjukskrivningarna talar för sig själva. Många är utbrända, 
särskilt unga kvinnor…”. Där det är dåligt och inte fungerar beror det ofta på att man inte har 
rollfördelningarna klara mellan kyrkoråd och kyrkoherde:  
 

…där det fungerar, fungerar det utmärkt och där det inte fungerar är det 
katastrof…en konflikt är vad kyrkoherden är ansvarig för och vad kyrkorådet är 
ansvariga för.  
 

Uppdelningen av ledarskap mellan kyrkoråd och kyrkoherde, den dubbla ansvarslinjen, är på 
många arbetsplatser oklar och fördelningen av ansvar skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser.  
 
Flera påpekar att i de församlingar där det finns problem beror det ofta på att kyrkoherden inte 
klarar av chefsrollen: 
 

…de församlingar där det inte funkar, då beror det oftast på kyrkoherden som inte 
riktigt fixar det där med ledarskap. Innan jag kom hit så insåg jag inte riktigt 
vidden av hur viktig kyrkoherden är…  

 
En annan person konstaterar:  
 

…många kyrkoherdar borde inte vara kyrkoherdar. Man måste vara medveten om 
att om man blir kyrkoherde kan man bara vara präst på halvtid, andra halvan måste 
gå till administrativa uppgifter. Det är ganska vanligt att kyrkoherdar inte har det 
så, utan de är fortfarande präster, sen sköter de det administrativa lite med 
vänsterhanden, det funkar inte för det är inte bra för personalen…  

 
Flera av intervjupersonerna framhöll att de upplever ledarskapet som mycket viktigt och 
menade att det har stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. 
Majoriteten av prästerna anser att de största arbetsmiljöproblemen är konflikträdsla och 
ledarskap kopplat till den dubbla ansvarslinjen mellan kyrkoråd och kyrkoherde.    
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Positiva och negativa aspekter på arbetsmiljön 
 
Kvinnor 

De flesta tyckte att de har en kompetent chef ”…jag har dessutom en duktig chef…” och 
”…jag har en chef som jag kan kommunicera med och som jag trivs med…” och 
”…kyrkoherden är mån om att alla ska känna sig sedda, det är de små sakerna han gör…”. 
De har kollegor som de trivs med och ett bra, trevligt och hjälpsamt arbetsklimat ”…många av 
arbetskamraterna trivs jag med så pass att jag hade kunnat tänka mig umgås privat ”, ”…ett 
bra arbetslag som inte är rädda för att hjälpa varandra” och ”…det finns en vilja att hjälpa 
varandra…”. Flera av kvinnorna uttryckte bokstavligen att de var glada och hade haft tur som 
hamnat i just sina församlingar. I motsatts till en kvinna som uttryckte följande om sin 
församling:  
 

…jag kan inte komma på något som är bra med arbetsmiljön här, alla ställen har 
sina saker som är lite sämre, men det är oftast överkomligt. Här är det generellt 
dåligt. 

 
En kvinna framhåller:  
 

…det är lite otydlig arbetsledning och rutiner man antas veta, det kan vara lite dålig 
information till de nya. Jag har heller ingen skriftlig arbetsbeskrivning, vilket kan 
vara stressande.  

 
Detta kan upplevas som indirekt kritik mot kyrkoherden, eftersom detta i första hand är 
uppgifter inom hans/hennes område.  
 
Majoriteten av kvinnorna upplevde arbetsmiljön i huvudsak positiv på sina arbetsplatser. Å 
ena sidan framhölls att flera ansåg att kyrkoherden var mycket bra och att det resulterade i att 
även den övriga arbetsmiljön upplevdes som positiv. Å andra sidan kan även det negativa som 
upptäcktes i intervjuerna kopplas till ledningen och det gjorde så att även den övriga 
arbetsmiljön uppfattades som sämre, vilket också kan ses under rubriken Svenska kyrkans 
arbetsmiljö. 
 
Män 

Några män uppskattade öppenhet och gemenskap. ”…här är en go stämning, öppna och 
trevliga människor, det är inte svårt att komma in i arbetslaget, här finns en vilja att förnya 
och att prova nytt…”.  En man påpekade:  
 

…det är ett öppet klimat här, inget är tabu, ingen hierarki. Det teologiska samtalet 
förs av de flesta, vi tänker mycket tillsammans hur vi ska föra ut evangeliet… 
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 Andra uppskattade rutin, tillförlitlighet och att kollegorna stöttade varandra. En man 
uttryckte:  
 

…i och med att vi som jobbar här har varit med länge så är det en stor rutin. Man 
kan lita på folk och lämna över arbetsuppgifter till varandra med stor tillförlit… 

 
 En annan man påpekade: 
 

…vi har ett fantastiskt arbetslag varav många har varit här väldigt länge och känner 
alltså varandra väldigt väl. Vi vet var vi har varandra och vi delar varandras 
tankar… 

 
Flera män nämnde sammanträden som en negativ aspekt: 

 
…det tar så väldigt lång tid att besluta om något och ofta beslutas ingenting. Det 
beror nog oftast på att man inte vågar fatta något beslut och det leder till att man 
gör som man alltid har gjort. Man vågar inte prova på nytt, förnyelse får stå tillbaks 
för det gamla. Det beror på det äldre arbetslaget.  
 

De anser att möten kan kännas lite krångliga, långrandiga och att det tar lång tid att ta beslut. 
Även män påpekade att ledarskapet har betydelse för arbetsmiljön. Någon framhåller att en 
negativ aspekt av arbetsmiljön är att de saknar regelbundna enskilda samtal med kyrkoherden. 
Det påpekades också att chefen måste våga gå in och fatta beslut i svåra situationer:  
 

…vi har inte en fungerande organisation när det gäller att prioritera vad som är 
viktigt. Det hade varit bra om någon kunde gå in och ta det ansvaret om vem och 
vad som ska prioriteras och hur man ska agera i svåra prioriteringssituationer. Det 
är jobbigt med den här känslan att aldrig räcka till.   

 
Viktigt verkar vara att kyrkoherden verkligen avsätter tid att vara chef och leder sitt arbetslag. 
Han/hon måste våga ta ansvar i svåra situationer, exempelvis vid prioriteringar och beslut och 
inte låta det tunga ansvaret ligga på den enskilde medarbetaren. Relationen mellan kyrkoråd 
och de anställda på församlingen är ett annat problem som nämns ”…man ser hela tiden 
konflikter mellan präster och kyrkoråd…”. Kyrkorådet har fått mer makt i och med att kyrkan 
skildes från staten och på grund av det har vissa problem uppstått: 
 

…det fanns en teologisk kompetens hos dem som satt i stiftet som ofta saknas i 
kyrkorådet. Det kan sitta folk i kyrkorådet med väldigt mycket makt som kanske 
inte ens går i kyrkan och där har vi ett problem som jag tror kommer att växa i 
framtiden.  

 
Kyrkorådets brist på teologisk kompetens kan även leda till problem vid rekrytering av präster 
”…de kanske väljer någon som är charmig och trevlig snarare än någon som har djup 
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teologisk kompetens”. Biskopen och domkapitlet har fått svagare ställning och har nu ingen 
möjlighet att se om prästerna följer den kristna läran. Här blir den dubbla ansvarslinjen 
påtaglig och skillnaden i prioriteringar mellan präster och kyrkorådet blir tydlig. I vissa fall 
kanske prästerna i högre grad än politikerna i kyrkorådet vill prioritera den teologiska 
kompetensen. Detta kan leda till problem rörande hur församlingarna ska prioritera och hur de 
ska styras.  
 
Männen var inte direkt samstämmiga. Det som framförallt kan framhållas var en skillnad i 
vad yngre och äldre präster uppskattade på sina arbetsplatser. De yngre uppskattade öppenhet 
och gemenskap medan de äldre uppskattade rutin, tillförlitlighet och att kollegor stöttade 
varandra. Däremot var de mer samspelta vad det gäller det negativa. Både de äldre och de 
yngre framhöll den dubbla ansvarslinjen och krångliga möten som de största negativa 
aspekterna.  
 
Både kvinnor och män har tagit upp ledarskap och den dubbla ansvarslinjen som två viktiga 
påverkande faktorer på den psykosociala arbetsmiljön. Kvinnorna har framhållit ledarskapet 
som en positiv aspekt av arbetsmiljön medan männen framförallt har påpekat den dubbla 
ansvarlinjen och i liten utsträckning ledarskapet som en negativ aspekt. Genom att båda könen 
har påpekat det i så stor utsträckning utan att vi har fört frågan på tal, antar vi att chefens roll 
upplevs som mycket viktig och att han/hon påverkar den psykosociala arbetsmiljön i hög 
grad.  
 
Trivsel 
 
Kvinnor 

Kvinnor tycker att trivsel är att ha bra arbetskamrater ”…att ha en bra relation med mina 
arbetskamrater…” som de kan bolla idéer med ”…som man kan vrida och vända på saker 
ihop med…som säger vad som är bra och dåligt…” och:  
 

…som jag kan ha kul ihop med. Ha en god och glad och ärlig stämning och kunna 
skämta och kunna göra saker med glimten i ögat, det är trivsel. Att vilja umgås och 
längta ner till personalfikan och vilja gå ut och käka lunch ihop.  

 
Majoriteten av kvinnorna upplever att de har trivsel på sin arbetsplats medan en kvinna säger 
att de inte har något på arbetsplatsen som hon upplever som trivsamt. 
 
Män 

Majoriteten av män anser att trivsel är att kunna vara sig själv och bli accepterad för den man 
är ”…att jag inte behöver förställa mig hela tiden eller visa upp en yta för arbetskamrater…” 
och ”…att man kan komma till vilken grupp som helst och inte känna sig utanför…”. Vidare 
upplever männen att trivsel kännetecknas av ”…när det känns gott att gå till jobbet på 
morgonen…”. Flera män kopplade samman trivsel med en känsla av bra relationer med 
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församlingsborna ”…när människor vänder sig tillbaks till kyrkan för att de upplevt en fin 
kontakt vid ett tidigare möte” och ”…bra kommunikation mellan anhöriga och präst, det är en 
enorm tillfredsställelse”. Tre av männen trivs mycket bra på sina arbetsplatser medan två av 
dem trivs till viss del.  
 
Kvinnor upplever att trivsel är att ha bra arbetskamrater som de kan diskutera arbetet med och 
som de kan ha roligt och trevligt ihop med. Män framhåller att trivsel för dem är att vara sig 
själva och bli accepterade för det. Män menade också att en bra relation till församlingsbor är 
en form av trivsel, vilket kvinnorna inte nämnde överhuvudtaget.  
 
Kyrkoherden och trivsel 
 
Kvinnor och män 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att deras chef prioriterar trivsel ”…kyrkoherden är 
mån om att finnas med i personalgänget, vi fikar och äter lunch tillsammans…”, ”…vi har 
mycket träffar där man kan ta upp frågor, kyrkoherden lyssnar på oss” och:  
 

…punktinsatser som exempelvis utflykter kanske inte spelar så stor roll, det är 
känslan i vardagen som är det viktiga. Någonstans är det lagledarens uppgift att 
skapa bra stämning och det gör vår kyrkoherde.  

 
Hur kyrkoherden gör för att skapa trivsel varierar mycket i de olika församlingarna. De gör 
allt från att anordna julfest till att prata med sin personal och se till att alla mår bra och inte 
arbetar för mycket. Några intervjupersoner upplever inte att kyrkoherden prioriterar trivsel 
”…kyrkoherden försöker men når inte fram…” och ”…kyrkoherden prioriterar inte trivsel…”. 
Det görs små försök ibland men de anställda väljer ofta att inte delta. Några av 
intervjupersonerna upplever att deras kyrkoherdar ibland försöker sopa konflikter eller andra 
problem under mattan istället för att ta tag i dem ”…ibland kommer kyrkoherden med en tårta 
till personalmötena för att han inte vågar ta tag i konflikterna…”.  
 
Majoriteten av intervjupersonerna upplever att deras kyrkoherdar skapar trivsel, både på 
ytliga och på mer djupgående sätt. Ytliga försök att skapa trivsel, när det som egentligen hade 
behövts är att rensa luften och lösa mer djupgående konflikter, brukar inte leda till trivsel. 
Ytlig trivsel kan oftare uppskattas i redan väl fungerande arbetslag medan den i ett 
konfliktfyllt team kan kännas konstlad. Det kan vara en anledning till att personalen väljer att 
inte delta i trivselarrangemang på arbetsplatser där det saknas trivsel på djupare nivå.     
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Hierarki 
 
Kvinnor och män 

Alla intervjupersoner upplever att det finns mer eller mindre hierarki inom kyrkan. Det finns 
en form av hierarki inom arbetslaget ”…det är prästerna som räknas mest”. En person anser 
att ett av kyrkans stora dilemman är att hierarkin är enorm. En individ framhöll: 
 

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 självklar. Alla har lite prästkomplex. 

 
Den andra typen av hierarki finns präster emellan, där är det erfarenhet som räknas:  
 

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.  

 
En annan tycker att de äldre prästerna använder sig av maktmedel, de kan exempelvis säga:  
 

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… 

 
Flera upplever, att i allmänhetens ögon, har prästerna högre status än de övriga i arbetslaget 
”…allmänheten har ofta en syn att prästen är lite finare…”. 
 
Kyrkan är en hierarkiskt uppbyggd organisation, det finns hierarki både mellan och inom 
olika yrkeskategorier i ett arbetslag. Både människor som arbetar inom kyrkan och som står 
utanför organisationen har ofta en bild av kyrkan som hierarkisk.  
 
Stress 
 
Kvinnor och män 

Samtliga intervjupersoner upplever att stress är när de har för mycket att göra på för kort tid. 
Den mest tydliga stressen inom kyrkan är dock att präster alltid förväntas vara tillgängliga, 
eller som en av intervjupersonerna uttryckte det: 
 

Kyrkan skall komma med frid och så stressar vi själva hela tiden, vi lever inte som 
vi lär. Många tror att det är lyxigt att vara präst, att vi bara jobbar på söndagar 
mellan 11 och 12 men så är det ju inte. Vi jobbar hela tiden… både veckor, kvällar, 
helger och helgdagar… och vi ska finnas tillgängliga när andra folk är lediga. 
Sammanhängande lediga dagar, det finns inte, så det är skitdåligt. 
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En annan person uttalade sig också om problemet med att alltid förväntas vara tillgänglig 
”…ett problem när man jobbar som präst är att alla förväntar sig att man skall vara 
tillgänglig, människor har den synen på präster och kyrkan…”, ”…det finns ett tryck på oss 
präster…att träffa mer människor osv. och vi räcker inte till…”. Fritiden får ibland stå tillbaka 
”… man kan ibland ha svårt att säga nej. Gränsdragning är viktigt att lära sig…”. Många 
upplever att de har svårt att säga att de är på rast, inte har tid eller att ta semester när det är 
människor som behöver hjälp. Periodvis är det också vanligt med övertid. Det vara svårt att 
göra något åt när det uppkommer händelser i verkligheten som inte kan vänta 
 
Generellt påpekar prästerna att psykisk stress är mer betungande än fysisk stress ”…den 
fysiska får man leva med, det kan man ordna till på olika sätt, men den psykiska är mycket 
jobbigare…”. De anser att den fysiska stressen, till skillnad mot den psykiska, är lättare att 
släppa taget om. 
 
Sammanfattningsvis är det tydligt för både män och kvinnor att för mycket att göra på för kort 
tid upplevs som stressande. Den mest betungande stressen, för både män och kvinnor, är dock 
att de upplever att de alltid förväntas vara tillgängliga och att de känner att de inte räcker till. 
 
Hur stressen yttrar sig varierar ”…jag blir ofokuserad och gör lättare misstag…”, ”…det 
nedsätter kreativiteten, jag gör ett sämre resultat…jag kan också få ångest och sova 
sämre…”, ”…jag springer mellan olika platser…” och  ”… jag har kronisk huvudvärk, 
gnisslar tänder och har ont i axlarna…”. Stress yttrar sig olika hos olika individer och det 
finns inget generellt sätt att reagera på stress.  
 
Konsekvenserna på arbetsplatsen varierar också:  
 

…folk glömmer saker, kan vara svåra att få tag i, det finns inte lika mycket tid att 
sätta sig ner och snacka när man kanske egentligen behöver det som mest, folk 
springer omkring. 
 

”…det blir ett otrevligare klimat och lätt missförstånd…” och ”…när det är stressig är man 
inställd på att bara klara uppgiften, inte att göra det där lilla extra, resultatet kan bli 
lidande…”. Generellt kan sägas att när det blir stressigt på arbetsplatsen blir irritationsnivån 
högre och toleransnivån lägre. På vissa arbetsplatser är det nästan alltid stressigt medan på 
andra blir det stressigt i perioder när det är mycket att göra, exempelvis vid påsk och jul.  
 
Släppa taget om arbetsuppgifter  
 
Kvinnor 

Ingen av kvinnorna känner att de har en total förmåga att släppa taget om sina arbetsuppgifter. 
Framförallt kan det vara svårt att släppa taget om saker som rör barn ”…barn och 
konfirmander kan vara svårt att koppla bort, det bär jag med mig även på fritiden”. Ett annat 
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tillfälle när det kan vara svårt att koppla bort arbetet är när det är mycket att göra ”…när jag 
är i full gång så kan jag vakna på natten och ligga och fundera på saker…”. En kvinna 
känner att hon inte alls kan släppa taget om sin arbetsplats. Hon känner att hela hennes fritid 
påverkas av hur hon mår på arbetet:  
 

Jag kommer hem och så pratar jag om det hemma, sen tänker jag ut hur 
morgondagen ska bli, sen drömmer jag om det ibland. När jag är ledig och åker 
iväg så tänker jag på det och pratar med andra, allt från att beklaga mig till att 
diskutera, tänka ut och få bekräftelse. Det är vanligt att jag mår fysiskt dåligt.  

 
Erfarenhet leder till att en person blir bättre på att släppa taget ”… jag blir bättre och bättre 
på att släppa taget om mina arbetsuppgifter”. Förmågan att koppla bort är viktig att lära sig 
för att må bra och för att orka vara en väl fungerande präst.   
 
Män 

Ingen av männen känner att de har en total förmåga att släppa taget om sina arbetsuppgifter. 
Majoriteten påpekar att de har svårt att glömma uppgifter som ligger framför dem och 
personer de har mött i exempelvis samtal ”…ibland får man höra så hemska saker att det kan 
vara svårt att koppla bort”. Två män uppger att de tror att äldre präster har svårare att släppa 
taget ”…det är väldigt svårt att stänga av. Yngre präster gör det nog mer…”. Samtidigt är 
förmågan att släppa taget någonting de lär sig med tiden ”…jag har lärt mig med åren att 
skilja på arbetet och fritiden…”. Även männen påpekar alltså att förmågan att koppla bort har 
med erfarenhet att göra. De nämner också att äldre präster, som varit verksamma under 
mycket lång tid, kan ha svårt att släppa taget, eller som en man uttryckte det: 
 

Man är alltid präst och man har alltid kallet, men man måste lära sig att det finns en 
präst på jour och det är honom folk får vända sig till om man själv är ledig. Det 
måste man lära sig och det har nog äldre präster svårt för. 
 

Varken män eller kvinnor uppger att de har en total förmåga att släppa taget om saker som rör 
deras arbetsuppgifter. Män har framförallt svårt att glömma människor som de träffat i samtal 
medan kvinnor uppger att de har svårast att koppla bort saker som rör barn. Både män och 
kvinnor påpekar att förmågan att koppla bort saker har med erfarenhet att göra och är 
någonting som en präst tvingas lära sig med åren. Männen påpekade också att präster som varit 
verksamma under mycket lång tid har svårt att koppla bort sitt arbete, vilket vi tror beror på att 
personer som blev präster förr är skolade in i att prästrollen är en livsstil och något som de bär 
med sig dygnet runt.  
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Gemenskap/sammanhållning 
 
Kvinnor och män 

Flera associerar gemenskap med en vilja att jobba åt samma håll, att ha ett gemensamt mål 
och att hålla varandra om ryggen. De flesta säger även att det är viktigt att ha roligt 
tillsammans. Andra viktiga saker är tillit och hjälpsamhet. Många finner också gemenskap i 
sin tro. 
 
En tydlig olikhet finns mellan nyblivna och äldre präster. Eller som en yngre präst uttrycker 
det: 
 

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 församlingen är lika viktiga. Prästen är inte någon centralperson… 

 
Här syns en tydlig skillnad i hur en äldre präst upplever situationen: 
 

Arbetet i kyrkan har förändrats mycket, förr jobbade man mer var och en för sig. 
Gemenskap i arbetslag har kommit mer efter hand, det är mer modernt nu att jobba 
i grupp. Förr var man mer ensam om saker, nu kan man kanske få mer stöd när man 
ingår i en grupp. Det är väl bra men det blir också mer tjafs om hur man ska göra 
när alla har olika åsikter. Mycket tid idag går åt till att sammanträda, det tycker jag 
personligen är rätt negativt… 

 
En tydlig uppdelning av olika skolning i ett arbetslag kan även skapa andra problem, en äldre 
präst påpekar: 
 

Det fanns nästan mer gemenskap förr när alla hade samma syn på kyrkans arbete 
och samma syn på tron. Kyrkan var mer enhetlig i sin tro och i sina uppgifter vad 
den skulle göra än vad den är idag när det finns mycket uppkast med ska vi prova 
det, ska vi lägga ner det och prova det istället. Det var mer stabilt förr, man hade 
vad man hade och det fungerade… Vi är väl rätt så toleranta här, vill dom prova 
nytt så får dom det… vi låser inte varandra utan det är rätt stor frihet… Här är 
ingen påtaglig uppdelning men visst finns det en uppdelning. Det är nog inte så 
mycket manligt/kvinnligt, då är det möjligen mer så att det är ålder… 

 
De flesta anser att de har bra gemenskap på sin arbetsplats och trivs med sina arbetskamrater. 
Det är först när det finns en tydlig uppdelning mellan äldre och yngre i ett arbetslag som 
problem kan uppstå, det kan vara en tillgång men i vissa fall kan det enligt våra 
intervjupersoner vara svårt att mötas.  
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Socialt stöd 
 
Kvinnor 

Alla har någon inom arbetslaget de känner att de kan tala med ”…jag har någon jag kan prata 
med, jag kan nog prata med alla…”. Det varierar dock från att vara endast en person till att 
vara samtliga personer på arbetsplatsen, en kvinna påpekar:  
 

Det beror på vad det gäller, jag har flera olika jag kan prata med. Fast vissa saker 
vill jag inte prata med någon om. Allvarliga saker vill jag tala med min själavårdare 
om eftersom dom har tystnadsplikt.  

 
En del känner att de endast kan fråga om råd rörande deras arbetsuppgifter medan andra 
känner att de även upplever stöd i svåra frågor och kan visa sina känslor öppet. Majoriteten av 
kvinnorna känner att de kan prata om både arbetsrelaterade och personliga problem med sina 
arbetskamrater. Ingen av kvinnorna nämnde att de talade med sin chef. 
 
Män 

Alla män känner att de har någon i arbetslaget som de kan tala med om de har behov av det 
eller upplever att de har problem i sitt arbete. Majoriteten av män uppger att de talar med 
chefen ”…min chef känner jag verkligen att jag kan prata med i alla lägen som har dykt upp 
hittills i alla fall”.  
 
Personliga problem och mer djupa ämnen talar de med sin själasörjare om. En man menar att 
det är mycket sällan han talar med någon om sitt arbete: 

 
Som präst ska man hellre säga för lite än för mycket, det är ofta andra människor 
involverade. Man har också tystnadsplikt och jag menar att den går väldigt, väldigt 
långt så jag talar nog i allmänhet väldigt lite om mitt arbete. Om det är så att det är 
ett verkligt problem som jag skulle vilja dryfta, då skulle jag göra det med 
kyrkoherden. 

 
Män pratar i större utsträckning med sin chef än med sina kollegor. De pratar om 
arbetsrelaterade problem snarare än privata. När det gäller personliga frågor talar de hellre 
med sin själasörjare eller någon närstående. 
 
Utifrån intervjuerna verkar kvinnor tala med sina kolleger medan männen väljer att tala med 
sin chef. 
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Acceptans 
 
Kvinnor och män 

Majoriteten hoppas och tror att det finns acceptans på arbetsplatsen, eller som en person 
uttryckte det:  
 

…jag tycker att alla är accepterade men jag har lärt mig det att det är lätt att förbise 
andra. När man själv känner sig accepterad så antar man att alla gör det, det är lätt 
att göra sin egen roll till norm för alla.  

 
På en arbetsplats där en präst upplevde att alla var accepterade uttrycktes följande om 
arbetslaget: 
 

Alla är utan tvekan accepterade. Det är ingen just nu som står utanför. Det kommer 
alltid någon då och då som kanske inte passar in. Det är inte så att vi stöter ut dom 
men dom ställer sig själva utanför, eller inte trivs och går sina egna vägar och 
kanske slutar rätt fort. Det har varit några stycken då och då, men på det hela taget 
har det varit homogent alltid. 

 
De flesta intervjupersonerna upplevde att alla i deras arbetslag var accepterade, eller hoppades 
åtminstone att så var fallet. Det verkar dock vara svårt att veta om en annan människa känner 
sig accepterad. 
 
Mobbning 
 
Kvinnor 

Ingen av kvinnorna har själva varit utsatta för mobbning i ordets traditionella mening, varken 
under sin utbildning, på nuvarande eller på tidigare arbetsplatser. En kvinna upplever dock att 
det finns en överlägsenhet från vissa äldre präster. Flera har också stött på mobbning 
gentemot andra på arbetsplatsen och menat att den personen ofta har varit avvikande ”…det 
fanns en knäpp människa som gav sig på folk och det ledde till sjukskrivning…hade först 
sopats under mattan länge men till slut gick det inte längre…” och ”…det var en person som 
var utanför, han var ju lite konstig…”. Några kvinnor har stött på en mildare form av 
mobbning under deras utbildning: 
 

Under utbildningen är man väldigt påpassad och kan få underliga frågor. Det finns 
lite konkurrens, alla vill visa sig bra, ett slags yttre tryck… 

 
En kvinna uppger att hon blev respektlöst bemött när hon jobbade långt ner i hierarkin på en 
församling ”…jag kände mig lite som en matta, där var det ingen respekt överhuvudtaget när 
jag jobbade som kyrkguide…”. Här syns tydligt att det är viktigt med position på vissa 
arbetsplatser inom Svenska kyrkan. 
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Samtliga kvinnor har stött på mobbning i någon form, dock oftast på ett annat ställe än där de 
arbetar nu och alltid riktad mot någon annan än dem själva.   
 
Män 

Alla män har stött på mobbning. Majoriteten har stött på det på andra arbetsplatser där 
mobbningen har varit riktad mot andra personer. Ett fåtal av dem i sina nuvarande 
församlingar ”…jag var mot strömmen vilket har lett till öppna konflikter…” och en under 
utbildningen: 
 

När jag pluggade till präst så fanns det någon kurs där studenterna var väldigt 
homogent högkyrkliga, det var väldigt hierarkiskt och stelt, då kan man känna sig 
lite utanför eller dum. Man kan verkligen känna sig dum i kyrkan, det finns ett 
språkbruk och ett speciellt arv som gör att man lätt kan känna sig liten på nåt vis. 

 
Majoriteten uppger att konflikterna har sopats under mattan och kyrkoherden inte har tagit tag 
i dem ”…det sopades under mattan. Det pratades mycket om honom, han var lite konstig, när 
han inte var närvarande, tal bakom ryggen. Det tog inte kyrkoherden tag i…” och ”… här har 
varit mycket motsättningar och mobbning, ingen har tagit tag i det…”.     
  
Även samtliga män har stött på mobbning i någon form. Majoriteten anser att kyrkoherden 
inte har tagit tag i problemen och att konflikterna oftast har sopats under mattan.  
 
Mobbningen har i många fall handlat om kvinnoprästmotstånd. Samtliga kvinnor och ett fåtal 
män har stött på kvinnoprästmotstånd i någon form ”…det finns överallt, här har funnits 
massvis…de använder sig av förföljelse och mobbning…” och ”…jag vet att det finns män 
som undviker att gå på mina gudstjänster…”.  
 
Både män och kvinnor nämnde att det finns många kvinnoprästmotståndare inom 
universitetsvärlden, både bland lärare och studenter: 
 

Många lärare på Universitetet är emot kvinnliga präster… Det som hände 1960, att 
de första kvinnorna blev prästvigda i Sverige, tas aldrig upp på universitetet… Det 
är så lärarna på teologen hanterar det, de pratar inte om det.  
 

Trots att det är 45 år sedan det blev tillåtet för kvinnor att bli präster har samtliga kvinnliga 
intervjupersoner stött på kvinnoprästmotstånd ”…det är dags att ta tag i det eftersom det är 
45 år sen det blev tillåtet…”. Konsekvenserna av kvinnoprästmotstånd verkar ofta drabba hela 
arbetslaget, alltså både män och kvinnor, det är också en grogrund till konflikter: 
  

Vi hade en konflikt här i kyrkan mellan en manlig och en kvinnlig präst. Han var 
kvinnoprästmotståndare och vägrade jobba ihop med henne. Detta tog chefen inte 
tag i utan det sopades under mattan. Det pusslades med scheman för att de aldrig 
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skulle behöva jobba ihop och detta drabbade oss andra. Tillslut bestämde vi oss för 
att det fick vara nog och sa att vi inte längre gick med på att flytta våra lediga dagar 
för att dom inte skulle behöva jobba tillsammans. När vi vägrade så tvingades de ta 
tag i problemet… Det resulterade i att båda flyttade från arbetsplatsen. 

 
Några yngre nämner att ett problem som kan leda till mobbning inom kyrkan är om en präst 
eller en präststuderande är hög- eller lågkyrklig. Det kan finnas en konflikt mellan dem som 
yttrar sig i att det inte finns någon öppenhet, en ung man påpekar: 
 

…dom säger att man har fel helt enkelt. Det kan ju kännas väldigt personligt och 
kränkande när någon säger till dig att du inte tror rätt. Det är hemskt om man är 
osäker, då kanske man inte vågar föra fram det man tror på, och det är hemskt. Det 
kan vara både från hög- och lågkyrkliga. 

  
Finns olika trosuppfattningar kan det vara svårt att kompromissa inom ett arbetslag ”…har 
man inte samma typ av människosyn och samma typ av teologi så är det väldigt svårt att 
arbeta tillsammans…” och ”…det är en källa till frustration att inte få fira nattvard eller 
gudstjänst som man vill…”. Olika teologi kan skapa en hel del problem och det är ofta de 
unga eller nyblivna prästernas trosuppfattning som får stå tillbaka.   
 
Arbetsrelaterade samtal med chefen 
 
Kvinnor och män 

Majoriteten har regelbundna samtal med sin kyrkoherde, det innefattar både 
personalutvecklingssamtal och lönesamtal ”…har regelbundna samtal med chefen…Vi sätter 
oss ner och går igenom…” och ”…vi har utvecklingssamtal enligt reglerna och där finns vissa 
punkter som man ska ta upp och det gör vi…”. 
 
Ett fåtal har inga regelbundna samtal med kyrkoherden, de saknar både formella 
personalutvecklingssamtal och formella lönesamtal ”…det gjordes en omgång när det 
infördes, sen skulle man göra det igen, men det fungerade tyvärr inte…” och ”…det finns 
inget system med avsatt tid för samtal…man får boka in tid själv om man vill träffa chefen…”. 
Endast ett fåtal av intervjupersonerna får regelbunden feedback från sina kollegor och sin 
chef. 
 
På de arbetsplatser där det fungerar har de samtal enligt reglerna både vad det gäller 
utvecklingssamtal och lönesamtal medan där det inte fungerar saknar de oftast alla former av 
formella samtal.  
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Ledarskap 
 
Kvinnor och män 

Kyrkoherdens roll har förändrats i samband med att kyrkan skildes från staten, vilket har lett 
till att de har fått mer att göra. En stor del av deras arbete är administrativt:  
 

…kyrkoherdar har alldeles för mycket att göra, det är för mycket administration 
och ekonomi. Dels har de ofta ingen kompetens för det och dels så tycker de nog 
inte att det är så roligt...  

 
Flera av intervjupersonerna tror att en anledning till de problem som finns på vissa 
arbetsplatser är att kyrkoherden saknar ledarskapsutbildning och att inte alla har en 
personlighet som passar till att leda:  
 

…jag har aldrig haft någon chef som är elak, men däremot kanske inte alla har den 
där totala fingertoppskänslan för arbetsledarskapet…alla passar inte som 
kyrkoherde…  

 
Samtliga män uttryckte att tidigare fanns ett outtalat krav på en präst att bli kyrkoherde, ingen 
av kvinnorna påpekade detta. En man framhöll:  
 

Fram till för några år sedan var man en dålig präst om man inte blivit kyrkoherde 
innan man var 50 år. Alla passar inte till att vara chef. Idag har dom en 
chefsutbildning för kyrkoherdar, det fanns inte förr och det finns fortfarande kvar 
många ”gamla” kyrkoherdar som saknar utbildning. 

  
Flera män påpekade dock att de inte tyckte att det var intressant att bli kyrkoherde: 
 

Är man kyrkoherde så har man inte så mycket tid att vara präst. Det är mycket 
administration och det är det som skulle skrämma mig från att bli kyrkoherde… 

 
Många av de vi talade med har valt att bli präst för att de finner det roligt med fältarbetet 
”…att gå ut i skolor och möta människor…” vilket de kan göra i mindre utsträckning om de 
blir kyrkoherdar.  
 
De som har en kvinnlig chef anser att det är mycket svårare för en kvinna att vara kyrkoherde. 
En av dem berättade ”…vår kvinnliga chef möts ibland med orespekt och det har bara med 
hennes kön att göra, enbart! Orespekten kommer från både kvinnor och män”. 
 
Flera av intervjupersonerna har pekat på att många problem på arbetsplatsen är en konsekvens 
av att många kyrkoherdar inte passar till att vara chefer samt att de saknar 
ledarskapsutbildning. Värt att notera är att inga kvinnor nämnde någonting om kravet på att 
bli kyrkoherde som fanns förr, det gjorde däremot samtliga män.  
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Hjälpsamhet 
 
Kvinnor och män 

Majoriteten av prästerna upplever att det finns en hjälpsam stämning på deras arbetsplatser, 
dock i olika stor utsträckning. Några anser att deras hjälpsamhet sträcker sig så långt att de 
hjälper varandra rent fysiskt över yrkesgränserna ”…det finns en stor vilja att gå över 
gränserna och hjälpa till när det behövs…” eller som en annan uttryckte det: 
 

…vi är inte rädda för att hjälpa varandra, gå in och hjälpa till om det behövs mer 
personer rent fysiskt…det känns inte som om områdena är strikt uppdelade.  

 
En person anser att de hjälper varandra om de ber om det: 
 

Frågar man om hjälp så får man det men här gör alla sina arbetsuppgifter och ingen 
frågar om man behöver hjälp. Det är vattentäta skott. Jag känner mig lite mer 
ensam här än på min förra församling. Jag har en bra chef men det är ingen annan 
som engagerar sig i mina frågor.  

 
En annan person anser att de hjälper varandra om det behövs:  
 

Vi ställer upp för varandra. När det behövs ställer vi upp. Dom flesta här väljer att 
klara sig själva och ta hand om sig själva för andra har ju nog av sitt. Det är inte 
många här som sjukskriver sig för då får ju andra ta hand om ens arbetsuppgifter. 
Vi har rätt mycket solidaritet och kommer hit även om vi är lite skröpliga. 

 
På de övriga församlingarna hjälper de varandra med det rent konkreta arbetet och exempelvis 
om någon behöver vara extra ledig eller byta lediga dagar. 
 
Det finns olika grad av hjälpsamhet på de olika församlingarna. Det som upptäcktes var att på 
de lite mindre församlingarna utanför city var det i allmänhet en hjälpsammare stämning. 
Arbetslagen var generellt mindre och det var vanligare att de hjälpte varandra över 
yrkesgränserna.    
 
Krav på att dölja känslor i tjänsten 
 
Kvinnor och män 

En klar majoritet av både män och kvinnor påpekade att i situationer som kan vara 
känslomässigt svåra, exempelvis vid begravningar eller själavårdssamtal som berör, måste de 
visa sig starka och hålla inne sina egna känslor och åsikter ”…jag kan inte stå och gråta på en 
begravning för där skall jag vara så professionell att jag kan hantera situationen…”, ”…jag 
får inte lov rent yrkesmässigt att visa för mycket känslor vid begravningssituationer eller i 
relationer med människor, då håller man inne sitt eget…” och:  
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Kan även känna en maktlöshetskänsla när jag sitter i samtal med privatpersoner 
som har en livssituation som man inte kan göra något åt, hur samhället fungerar. 
Men begravningar och själavård är en typ av stress som vi är skolade att klara av 
och gå vidare efteråt. 

 
De flesta anser att de kan visa känslor av sorg bland arbetskamrater ”…men i relationen till 
arbetskamrater är det alltid tillåtet att visa sina känslor…” och ”…man får gråta av sig innan 
hos kollegor…”. Att visa glädje är dock tillåtet i alla situationer i arbetet ”…om det är glädje 
så gör det ingenting om man ger utlopp för sina känslor…”. En präst påpekade att ”…jag är 
dålig på att inte visa mina känslor, mitt arbete kräver att jag visar dem. Jag måste visa 
känslor för att arbetet ska fungera bra och vara trovärdigt…”.  
 
Präster utsätts ständigt för känslofyllda situationer. Majoriteten framhåller att de kan visa alla 
former av känslor bland sina arbetskamrater. De flesta upplever också att det i många fall är 
tillåtet att visa sina känslor i arbetet men de får inte ta överhand, de ska utföra sina 
arbetsuppgifter professionellt.  
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Analys och diskussion 
 
Vid inledandet av undersökningen antogs att den psykosociala arbetsmiljön skulle vara 
mindre tillfredsställande för kvinnor än för män. Till viss del skilde sig resultaten åt mellan 
män och kvinnor i enkäten. I intervjuerna var det dock en mer framträdande skillnad mellan 
äldre och yngre präster och mellan präster som skiljde sig åt i trosuppfattning, det vill säga 
mellan hög- och lågkyrkliga. Vidare var syftet att undersöka vilka de största problemen var 
inom den psykosociala arbetsmiljön för präster i Malmö och Lund. Resultaten visar att 
ledarskap och den dubbla ansvarslinjen är två stora problem. Ett annat problem är skillnad i 
trosuppfattning, som ofta resulterar i konflikter. Materialet har också påvisat att konflikter 
ofta sopas under mattan. Ett ytterligare problem är skillnaden mellan äldre och yngre präster, 
de har uppgett att det kan vara svårt att samarbeta när de kommer från så olika skolning.  
 
De medelvärden där det finns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor är: 
framtidsutsikter, kvalité på ledarskap och feedback (se tabell 2). Män har betydligt bättre 
värden än kvinnor på de kategorierna. Utifrån de multipla regressionerna spelar kön roll för 
hur man uppfattar framtidsutsikter, kvalitén på ledarskap och inflytande, även här till fördel 
för män (se tabell 5, 6, 7). I kategorin krav på att dölja känslor finns en stor skillnad mellan 
könen som ligger mycket nära signifikans (se tabell 2). Således kan sägas att mäns upplevelse 
av den psykosociala arbetsmiljön, utifrån dessa kategorier, är lite bättre än kvinnors. I en 
studie gjord av Sktf, där kyrkliga arbetsplatser undersöktes, framkom att kvinnor 
genomgående upplever sin psykosociala arbetsmiljö som sämre än män (Sktf, 2003 b). Detta 
kan vara ett resultat av att kyrkan är en mycket hierarkisk organisation, där de flesta 
chefspositioner innehas av män. Kyrkans organisation är utformad av män för män, vilket kan 
leda till att män trivs bättre inom kyrkan än kvinnor.    
 
Ledarskap 
 
Angelöw (2002) påpekar att ledarskapet har stor betydelse för att arbetsplatsen ska fungera 
bra. Vi har utifrån intervjuerna förstått att kyrkoherden har en viktig roll inom ett arbetslag. 
Han/hon har huvudansvaret för sitt pastorat, både vad gäller personal och verksamhet, 
samtidigt ska vederbörande arbeta som församlingspräst. Enligt intervjupersonerna har 
kyrkoherdens roll förändrats mycket sedan kyrkan skildes från staten år 2000. En större del av 
deras arbete är administrativt och de har exempelvis ingen reglerad arbetstid. I en studie 
genomförd av Sifo år 2002 undersöktes allmänhetens syn på chefens betydelse för 
arbetsmiljön (Sktf, 2003 a). 75 % såg chefens roll som mycket viktig och 22 % ansåg den 
vara ganska viktig. Därför måste arbetsgivare se till att chefen kan bedriva ett tillfredställande 
ledarskap. Cheferna måste kunna hålla utvecklingssamtal, hantera konflikter, uppmuntra och 
inspirera samt förbättra verksamheten. Intervjupersonerna ansåg också att chefens roll var 
viktig för arbetsmiljön. Både män och kvinnor har tagit upp ledarskap som en viktig 
påverkande faktor vad gäller den psykosociala arbetsmiljön. Det finns en tendens att även den 
övriga arbetsmiljön är bra om kyrkoherden är kompetent i sin chefsroll, samma sak gäller om 
kyrkoherden har mindre kompetens att leda, då blir arbetsmiljön mindre tillfredsställande. 
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Inger Lise Olsen, konsulent för kvinnofrågor i Kyrkans Hus i Uppsala, påpekar att rollen som 
kyrkoherde ter sig oattraktiv för många kvinnliga präster (Boëthius, 1995). Kvinnorna har en 
tydligare bild än männen av vad rollen som kyrkoherde innebär vad gäller kraven på 
ledarskap. Kvinnorna är medvetna om att de inte kan fortsätta att ha sina vanliga 
prästuppgifter på heltid om de väljer att bli kyrkoherde, utan de vet att de måste inta en 
arbetsledarroll som tar stor del av deras arbetstid. Kanske är det på grund av det som kvinnor 
anser att rollen är mindre attraktiv och att det endast, utifrån matrikeln år 2003, är 18 % av 
landets kyrkoherdar som är kvinnor. Att kvinnor är mer medvetna om vad rollen som 
kyrkoherde innebär kan vara anledningen till att medelvärdet för kvinnor i kategorin kvalitén 
på ledarskap är 44,21 och för män 59,64, vilket innebär att kvinnor upplever att kvalitén på 
ledarskap är betydligt sämre än vad män upplever. Kanske har kvinnor högre krav på att de 
arbetsuppgifter som ingår i ledarrollen verkligen utförs och när de inte utförs upplever de det 
som dålig kvalité på ledarskapet.   
 
Rollklarhet 
 
För ett stort antal präster är kyrkoherderollen otydlig och luddig (Boëthius, 1995). Många 
förstår inte att det är en annan typ av arbete, att det är ett personalledande jobb (Lönnroth, 
1998). Fram tills för några år sedan fanns heller inte någon ledarskapsutbildning för präster. I 
intervjumaterialet framkom att det fortfarande finns kyrkoherdar som saknar 
ledarskapsutbildning. Förr var steget till kyrkoherde mer ett steg i karriären på grund av att 
den enda karriärmöjligheten inom kyrkan är att bli kyrkoherde. Många präster såg det snarare 
som ett led i sin naturliga utveckling än en vilja att utöva ledarskap (Boëthius, 1995; Boström, 
1998; Lönnroth, 1998). Flera intervjupersoner påpekade också att förr i tiden ansågs man vara 
en ”dålig” präst om man inte blev kyrkoherde. Yrkesinspektioner i Sverige konstaterar också 
att många kyrkoherdar är chefer mot sin vilja (Boström, 1998). De har känt ett tryck att klättra 
i karriären och enda sättet att göra det på är att bli arbetsledare. Kombinationen av att många 
inte vet vad rollen innebär, att de känt ett tryck på sig att göra karriär och att det tidigare har 
saknats ledarskapsutbildning har resulterat i att många som inte passar som ledare ändå sitter i 
chefposition.  
 
Utifrån enkäterna så har både män och kvinnor höga värden på rollklarhet, män har 72,22 och 
kvinnor har 68,15, vilket innebär att de vet vad som förväntas av dem på arbetsplatsen i rollen 
som präst. Eftersom kyrkoherderollen enligt Boëthius (1995) är oklar kan det vara så att de 
präster som är kyrkoherdar har en otydlig uppfattning om vad chefsrollen egentligen innebär, 
fast de har en klar bild av vad rollen som präst innebär. Otydligheten i rollen som kyrkoherde 
kan alltså leda till att kyrkoherden inte förstår vilka arbetsuppgifter som ingår i chefsrollen, 
utan de fortsätter att utföra sina arbetsuppgifter som församlingspräst på heltid. Flera 
intervjupersoner uttryckte också att kyrkoherdar ibland fortsätter att utföra sina sedvanliga 
prästuppgifter i stor utsträckning medan de endast sköter arbetsledarrollen lite vid sidan av, 
vilket inte är bra för personalen. Deltagarna framhåller att arbetsuppgifter som ofta kommer i 
skymundan, när en chef inte lägger tillräckligt mycket tid på ledarskap, är att ha utvecklings- 
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och lönesamtal, tillhandhålla arbetsbeskrivning, lägga scheman och att lösa konflikter inom 
arbetslaget.  
 
I en undersökning som genomfördes av Anders Bäckström 1983 i Lunds stift, skulle 
pastorsadjunkter rangordna kommande arbetsuppgifter på en skala. I studien framkom att de 
blivande prästerna i första hand prioriterar arbetet med människor och det administrativa 
arbetet kommer längst ner på prioriteringslistan (Ohlsson, 1988). Möjligheten finns att flera 
av dem som var pastorsadjunkter 1983 idag är kyrkoherdar. Att de administrativa 
arbetsuppgifterna ansågs vara minst viktiga bland prästens uppgifter kan vara en anledning till 
att några av dagens kyrkoherdar inte prioriterar administrativt arbete. Några av de präster som 
intervjuades påpekade att det är mycket ekonomi och administration inom kyrkoherdens 
arbetsuppgifter, som intervjupersonerna upplever att kyrkoherden dels inte har kompetens för 
och dels inte tycker är speciellt roligt. 
 
Dubbla ansvarslinjen 
 
Ett problem som många präster tog upp i intervjuerna är den så kallade dubbla ansvarslinjen, 
vilket innebär att de ledande uppgifterna på en församling delas upp mellan kyrkoherde och 
kyrkoråd. Vem som är ansvarig för vad skiljer sig dock åt mellan de olika församlingarna. 
Denna skiljelinje kan ofta uppfattas som oklar och att parterna inte vet sina roller leder till att 
det blir oklarheter kring mål och inriktning för verksamheten (Hansson, 1999). Detta kan leda 
till konflikter mellan parterna men även för den övriga personalen på församlingen. 
Kyrkorådet består av politiker som är kommunvalda, de är inte alltid kopplade till kyrkan 
utöver sin roll i kyrkorådet. Vissa intervjupersoner har uppgett att en del som sitter i 
kyrkorådet aldrig går i kyrkan eller engagerar sig i församlingen på annat sätt. En präst 
påpekade att det ofta saknas en teologisk kompetens i kyrkorådet. Det kan exempelvis bli 
problem vid rekrytering av präster där kyrkorådet snarare väljer en trevlig och charmig präst 
än någon som har djup teologisk kompetens. Om kyrkorådet inte är insatt i församlingens 
verksamhet kan de även anställa någon som inte passar in i arbetslaget, antingen 
personlighetsmässigt eller trosmässigt, detta kan leda till konflikter och problem för 
personalen.  
 
Krav och kontroll 
 
Karasek och Theorell (1990) har utvecklat en krav/kontroll modell som består av 
psykologiska arbetskrav och egenkontroll. Krav delas upp i tre kategorier: kognitiva krav, 
emotionella krav och krav på att dölja känslor. De motsvarar i vårt tycke de tre kategorierna 
med samma namn i COPSOQ. Kontroll i sin tur delas upp i två undergrupper: 
uppgiftskontroll och kunskapskontroll. Den förstnämnda motsvarar rollklarhet och den andra 
motsvarar inflytande i COPSOQ. Det finns även en tredje variabel i Karasek och Theorells 
modell: socialt stöd, vilken vi upplever motsvarar socialt stöd och sociala relationer i 
COPSOQ (se bilaga 3 för att se frågor inom kategorierna). Höga krav och hög kontroll anses 
mest utvecklande för individen, det kan även påverka fritiden positivt. Även Angelöw (2002) 
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och Håkansson (1998) menar att möjligheten att kontrollera och påverka sitt arbete är viktigt 
för att kunna stå emot negativ stress och dess påverkan på individen. Har man däremot låga 
krav och låg kontroll kan det leda till att kunskaper som inte används till slut faller tillbaka 
och individen förlorar sin färdighet, så kallad inlärd hjälplöshet (Karasek & Theorell, 1990). 
Störst risk att individen ska må psykiskt dåligt löper hon om kraven är höga och kontrollen är 
låg. Även Angelöw (2002) menar att ju mer kontrollerad och styrd en individ är, desto sämre 
trivs hon på arbetet. Enkäten visar att prästerna upplever att de har höga kognitiva och 
emotionella krav (se tabell 8). Detta upplever vi inte vara förvånande eftersom prästyrket är 
ett intellektuellt krävande arbete och präster ofta är i kontakt med människor som befinner sig 
i starkt känslomässiga situationer. De upplever däremot inte att de har speciellt höga krav på 
att dölja sina känslor. Jämfört med de andra medelvärdena där COPSOQ har genomförts är de 
dock relativt höga. Detta kan förklaras med att de ofta får använda sina känslor som 
instrument i sitt arbete, exempelvis genom att visa medkänsla eller glädje men i samband med 
själavård eller begravning bör de hålla inne sina egna känslor och utföra sina arbetsuppgifter 
professionellt. Deltagarna har höga värden på både rollklarhet och inflytande, dock inte lika 
höga som på kravkategorierna. Även på socialt stöd och sociala relationer har de höga värden.  
 
Tabell 8 Medelvärden för män och kvinnor. 

 M K 
Kognitiva krav 73,24 74,40 
Emotionella krav 72,22 75,76 
Krav på att dölja känslor 35,26 44,08 
Inflytande 67,77 63,69 
Rollklarhet 72,22 68,15 
Socialt stöd 62,28 62,81 
Sociala relationer 68,27 68,45 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att då prästerna har höga värden på samtliga kategorier har de 
utifrån Karasek och Theorells modell gynnsamma förutsättningar för välbefinnande på 
arbetsplatsen.  
 
Emotionella krav   
 
Präster har betydligt högre värden på emotionella krav än de jämförande siffror vi har erhållit 
från andra undersökningar där COPSOQ har använts (se tabell 3). Detta upplevs inte 
förvånande, då präster nästan dagligen befinner sig i starkt känslomässiga situationer och 
möter människor som befinner sig i känslomässiga ytterligheter, både vad gäller glädje och 
sorg. Många människor som lever i fattigdom och elände eller människor som har upplevt 
tragedier söker sig också till kyrkan för att få mat, kläder, trygghet, hopp, husrum eller bara 
för att få värma sig. Utifrån intervjuerna vigs mycket av prästens tid åt själavårdssamtal, som 
ofta påminner om terapeutiska samtal, där prästens roll är att lyssna och ge stöd. Det är i sin 
tur viktigt att präster får sitta i själavårdssamtal och ”prata av sig” och få känna att någon 
lyssnar och ger dem stöd. Lennart Belfrage, stiftspsykolog i Visby stift, anser att bristen på 
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själavård för präster är mycket allvarlig (Gustafsson, 1998). Han påpekar vidare att det kan 
leda till att präster drabbas av utbrändhet. Även Angelöw (2002) framhåller att utbrändhet 
främst drabbar människor som har till yrke att hjälpa andra människor och där de använder 
sina egna känslor som verktyg i arbetet. Intervjupersonerna upplevde att de är skolade att 
hantera själavårdssamtal och den sorg de möter vid begravningar, detta tror vi kan vara en 
anledning till att vissa präster inte använder sig av själavårdssamtal i den utsträckning som de 
egentligen är i behov av.     
 
Angelöw (2002) framhåller att det är viktigt med feedback för att inte drabbas av negativ 
stress och ohälsa. Anders Pousette (Angelöw, 2002) har genomfört en studie som visar att 
personal i ”människoyrken” får dålig feedback från sina chefer och han menar att feedback 
har betydelse för om stress kommer att utvecklas hos personalen i yrken där man arbetar med 
människor. Utifrån enkäten så är medelvärdet i kategorin feedback 33,75 för kvinnor och 
47,41 för män, alltså upplever män att de får betydligt mer feedback än vad kvinnor upplever 
att de får. Medelvärdena tyder på att män i stor utsträckning har svarat att de får feedback 
ibland medan kvinnorna i stor utsträckning har svarat att de får det sällan. Även 
intervjumaterialet indikerar att endast ett fåtal präster får regelbunden feedback. Utifrån 
Pousettes påstående kan alltså prästers brist på feedback göra att de utvecklar negativ stress 
och lättare drabbas av ohälsa.  
 
Trivsel och social kontakt 
 
Vad som kännetecknar trivsel skiljer sig, utifrån intervjuerna, starkt åt mellan kvinnor och 
män. Kvinnor föredrar en tätare socialitet medan män föredrar lösare socialitet. Enligt 
Håkansson (1998) så minskar stressen när en person har någon som bryr sig och som hon kan 
anförtro sig till och berätta om sin svåra situation för. Utifrån intervjuerna uppskattar kvinnor 
goda relationer till sina arbetskamrater, de ska kunna ge varandra yrkesmässig feedback och 
ha kul och roligt ihop, exempelvis tycka att det är trevligt att luncha ihop. Alla kvinnliga 
intervjupersoner talade med sina kollegor om de hade behov av att tala med någon. De kan 
tala om allt från arbetsrelaterade problem till personliga problem, de flesta känner också att de 
kan få stöd i svåra frågor och har möjlighet att visa sina känslor öppet. Ingen av kvinnorna 
uppgav att de talade med sin chef om sina svårigheter. De manliga intervjupersonerna ansåg 
att trivsel kännetecknades av en möjlighet att kunna vara sig själva och bli accepterade för 
det, vidare menade flera män att trivsel är att få fin kontakt vid möten med församlingsbor. 
Majoriteten av män talar hellre med chefen än med sina kollegor och då de talar rör det 
arbetsrelaterade problem. Personliga problem talar de om med sin själasörjare eller någon 
närstående.  
 
Som tidigare nämnts talar kvinnor oftare med sina kollegor än med sin chef. Anledningen till 
det kan vara att de känner att de har en närmare relation till andra i arbetslaget som de, i det 
dagliga arbetet samarbetar med i större utsträckning än med chefen, och då kvinnor 
eftersträvar en tätare socialitet talar de hellre med de kollegorna som står dem närmast än med 
chefen. En annan anledning till att kvinnor hellre talar med sina kollegor än med sin chef kan 
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vara att det är fler män som är kyrkoherdar och då män, utifrån vår undersökning, strävar efter 
lösare socialitet har kvinnor svårt att komma nära sina chefer. De får sällan en så nära relation 
att de känner att de hellre väljer att tala med chefen, än med sina kollegor, om de har behov av 
att tala med någon. Män strävar efter lösare socialitet, vilket kan tolkas som att de inte vill ha 
en nära, personlig relation till sina kollegor och chef. När de vill tala om något rör det oftast 
arbetet och då väljer de att tala med chefen. Enligt Håkansson (1998) minskar stress när en 
person upplever sammanhållning, kamratskap och ett uppmuntrande klimat, vilket är vad 
kvinnor, utifrån intervjuerna, eftersträvar på arbetsplatsen. Kvinnors strävan efter tätare 
socialitet kan alltså, utifrån detta, gynna dem i stressiga klimat.  
 
Enligt enkäten upplever män att det är betydligt bättre kvalité på ledarskapet än vad kvinnor 
anger att de upplever. Medelvärdet är 59,64 för män och 44,21 för kvinnor (se tabell 2). En 
orsak till skillnaden kan vara att det är fler män som är kyrkoherdar och att det då är lättare för 
dem att möta mäns behov av ledarskap än kvinnors behov. En annan orsak till att 
medelvärdena skiljer sig åt kan vara att även de manliga kyrkoherdarna, liksom de män vi har 
talat med, föredrar lösare socialitet. Med så olika preferenser på trivsel och social kontakt som 
kvinnor och män har kan det vara svårt för en ledare att tillfredsställa allas behov. Vi tror att 
det kan vara svårt för en ledare att vara en ”bra ledare” för både kvinnor och män samtidigt då 
de ställer så olika krav.  
 
Svenska kyrkan har en lång tradition, kultur och historia som har betydelse för dess 
verksamhet och därmed också för arbetsklimatet (Hansson, 1999). Verksamheten har 
utvecklats och blivit mer omfattande och komplex. Förr innebar arbetet som präst till största 
delen traditionella prästuppgifter där prästen arbetade ensam och var och en skötte sitt. Idag 
samarbetar alla de olika yrkeskategorierna som finns på en kyrklig arbetsplats. Detta har lett 
till nya krav på samarbete inom arbetslaget samt nya krav på ledning av församlingens 
verksamhet. Vi tror att det var lättare att vara kyrkoherde förr när de som arbetade inom 
kyrkan var en mer homogen grupp och det inte var samma krav på ledning och styrning av 
personal och frivilliga på församlingen. Nu blandas olika grupper av människor: kvinnor, 
män, gamla, unga, hög- och lågkyrkliga och många olika yrkeskategorier på samma 
arbetsplats, vilket har lett till att arbetslaget har blivit betydligt mer heterogent än förr i tiden. 
Vi upplever att det kan vara svårt för en ledare att leva upp till så många olika krav som det 
innebär när ett arbetslag är så heterogent. Dagens roll som kyrkoherde tillika arbetsledare 
ställer också högre krav på ledarskap än förr i tiden.  
 
Hansson (1999) påpekar att arbetet inom kyrkan har förändrats från att tidigare ha varit ett 
ensamarbete till att idag tillämpa samarbete, vilket har försvårat arbetssituationen inom 
kyrkan. Idag måste prästen i hög grad kunna skilja sitt arbete från sitt privatliv. Förr var 
prästyrket ett sätt att leva och prästens familj var en del av det kyrkliga arbetet. 
Intervjupersonerna påpekade att heterogenitet kunde vara ett problem när det gällde 
samarbete. Speciellt de som var unga och de som var äldre, där det fanns en åldersskillnad på 
runt 30 år mellan prästerna på arbetsplatsen, uttryckte att det kunde vara svårt att samarbeta 
och kompromissa. De äldre är skolade i ensamarbete medan de yngre är skolade i 
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grupparbete, vilket försvårar. Dessutom har de ofta olika syn på sin yrkesutövning och som 
tidigare nämnts så anser äldre präster sig vara präst på heltid medan de yngre vill vara civila 
när de är lediga, vilket ytterligare komplicerar förståelsen för varandra. Vi har alltså utifrån 
intervjuerna kunnat skönja en större skillnad mellan yngre och äldre än mellan de övriga 
grupperna. Det är oftast mellan de yngre och äldre som de största svårigheterna att samarbeta 
går att finna. 
 
Mobbning  
 
Mobbning är vanligast i hierarkiska organisationer och kyrkan är en mycket tydlig hierarkisk 
arbetsplats (SOU 1999:69). Ann-Sophie Hansson, projektledare för utvecklingsprojektet 
kyrkan som arbetsplats, uppger att de finns tio gånger fler anställda inom kyrkan som har 
psykiska eller sociala arbetsskador än inom andra yrkeskategorier (Gustafsson, 1998). Ändå 
hävdar majoriteten av personalen att de trivs mycket bra och en majoritet av prästerna säger 
att de aldrig har upplevt en konflikt. Även vi har upplevt att intervjupersonerna många gånger 
har pratat om konflikter de har hört om av andra eller läst om och inte vad de egentligen har 
upplevt. De gånger som de har berättat om en egen upplevelse så har majoriteten av 
intervjupersonerna kallat de mobbade individerna lite ”knäppa” och menat att de har stött ut 
sig själva. En vanlig uppfattning är att mobbning beror på den mobbade själv men det beror 
oftare på organisationen än på personen (SOU 1999:69). Goda arbetsmiljöer har inga 
mobbningsfall. Ofta bortförklaras arbetsmiljöproblem med att den enskilde arbetstagaren har 
problem (Ohlsson, 1988). Detta är mycket vanligt inom kyrkan där man betonar det 
individuella ansvaret, vilket kan vara mycket skuldbeläggande. Istället för att fråga vems fel 
det är borde frågan vara: vad är orsaken till detta? 
 
Enligt Caj Bülow på Yrkesinspektionen i Malmö mobbas personal inom Svenska kyrkan, 
främst präster, tio gånger oftare än andra yrkesgrupper (Elworth, 1995). Vidare är det dubbelt 
så vanligt att de som blir mobbade inom kyrkan är kvinnor (Sktf, 2003 b). 9 % av kvinnorna 
uppger att de har blivit mobbade medan knappt 4 % av männen uppger det. Ett exempel på 
mobbning är undanhållande av information (SOU 1999:69). Upplevelsen av att få bra 
information om förändringar på den egna arbetsplatsen är en viktig indikator på hur individen 
upplever sin arbetsmiljö (Sktf, 2003 b). I kategorin framtidsutsikter i enkäten mäts om 
personen får information om förändringar, viktiga beslut och framtidsplaner i god tid, samt 
om de får är tillräcklig information för att utföra ett bra arbete. Medelvärdet i kategorin är 
71,15 för män och 58,33 för kvinnor, alltså upplever män att de i betydligt större utsträckning 
än kvinnor får den information de behöver när de behöver den. Då kvinnor har så mycket 
sämre värde i kategorin, tolkar vi det som att kvinnor i större utsträckning än män löper risk 
att försättas i mobbningssituationer genom att de undanhålls information på arbetsplatsen.  
 
Vanligt är att akuta mobbningsproblem löses genom att offren omplaceras (SOU 1999:69). 
Även Hansson (1999) har utifrån sitt intervjumaterial kunnat konstatera att det är vanligt att 
konflikter löses genom att någon individ på arbetsplatsen får flytta på sig. Flera av 
intervjupersonerna har berättat om tillfällen när konflikter har lösts genom omplacering. Det 
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har rört konflikter mellan kyrkoherde och kyrkoråd, mellan en präst som var 
kvinnoprästmotståndare och en kvinnlig präst och utstötta personer som har upplevts haft ett 
avvikande beteende.  
 
Konflikter 
 
Det som skiljer kyrkan från andra organisationer är att de inte hanterar sina konflikter och 
problem (Hansson, 1999). Detta leder till att konflikterna blir svårhanterliga och ofta omöjliga 
att lösa på ett bra sätt. Flera intervjupersoner har påpekat att det är vanligt att kyrkoherden inte 
har tagit tag i de konflikter och problem som uppstått utan istället sopat dem under mattan. 
Hansson har vidare kommit fram till att är det vanligt att förneka sina konflikter inom kyrkan, 
därför att konflikter ses som en motsägelse till det budskap som förkunnas. Då det, precis som 
med mobbning, inte ses som accepterat att ha konflikter på den egna arbetsplatsen pratar de 
hellre om problem på tidigare arbetsplatser eller om andra individers problem snarare än om 
sina egna. 
 
I ett arbetslag inom kyrkan finns en mängd vitt skilda yrken och de trampar varandra på tårna 
utan att veta om det (Boström, 1998). Samarbete över yrkesgränserna kan leda till minskad 
tolerans för personer som avviker och som har avvikande åsikter (SOU 1999:69). Då Svenska 
kyrkan är en idéburen organisation skapar ideologin, eller snarare teologin, grunden för 
verksamheten som bedrivs (Hansson, 1999). Dock är det så att denna grund tolkas på 
varierande sätt av olika grupper och individer i olika delar av verksamheten beroende på 
vilken profession individen har. Det kan till och med vara så att flera präster inom samma 
församling kan ha vitt skilda åsikter i teologiska frågor. Hansson uppger vidare att 
värderingsskillnader är det som orsakar flest konflikter inom församlingarna. Anledningen att 
det kan bli känsligt när det handlar om värderingsskillnader är att det ofta är tron som är 
drivkraften till kyrkligt engagemang och om någon kritiserar deras grundläggande värderingar 
blir det djupgående och svårhanterliga konflikter. Intervjupersonerna påpekade att det kan 
vara problematiskt att arbeta ihop om man har olika trosuppfattning, det kan vara svårt att 
kompromissa inom ett arbetslag. Några menar att det ofta finns en konflikt mellan hög- och 
lågkyrkliga som yttrar sig i att det inte finns någon öppenhet inför varandras sätt att 
exempelvis fira nattvard eller gudstjänst. Några yngre säger också att de upplever det som 
mycket kränkande om någon med ett annat teologiskt synsätt säger till dem att det de tror på 
är fel. Vanligast är också att det är de yngre nyblivna prästernas trosuppfattning som tvingas 
stå tillbaka för det traditionella på församlingen.  
 
Generaliserbarhet 
 
Studien genomfördes i Lunds stift som har relativt liberal syn på kvinnliga präster. Det finns 
en möjlighet att vi hade fått liknande resultat på andra församlingar inom Lunds stift eller 
inom ett andra liberala stift, exempelvis Stockholms stift som också har en kvinnlig biskop. 
Om undersökningen hade genomförts i församlingar på landsbygden inom Lunds stift hade vi 
kanske inte fått samma resultat, då det finns en möjlighet att stadsförsamlingar skiljer sig åt 
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från landsbygdsförsamlingar. Hade undersökningen genomförts i exempelvis Göteborgs stift, 
som har en mer konservativ syn på kvinnliga präster, hade förmodligen resultaten sett 
annorlunda ut. I efterhand kan vi konstatera att det var sämre spridning på de kvinnliga än på 
de manliga intervjupersonerna. Majoriteten av kvinnorna hade endast varit präster i ett fåtal år 
och var dessutom relativt unga. Då vår inriktning var att se på skillnader mellan män och 
kvinnor var det viktigaste för oss att få ett jämt urval mellan könen. Då vi inte trodde att ålder 
skulle ha någon betydelse i studien togs ingen hänsyn till ålder vid urvalet av 
intervjupersoner. Dessutom hade vi ingen tillgång till prästernas födelsedata. En styrka med 
studien är att triangulering användes, det vill säga vi använde två undersökningsredskap, både 
intervjuer och enkät. Varje metod ger sin egen vinkling av problemet och de olika perspektiv 
som framkommer kan användas för att jämföra eller kontrastera data (Denscombe, 2000). 
Triangulering ger fler data och ökar kvalitén på undersökning. I vårt fall innebar det att 
resultaten från intervjuer och enkäter i många fall styrkte varandra.  
 
Fortsatt forskning 
    
Vi anser att det hade varit intressant att undersöka kyrkoherdar och deras syn på ledarskap, 
även försöka utröna anledningen till varför de har valt att avancera till arbetsledare och vad 
rollen som kyrkoherde innebär för dem. Vidare se på vad de anser vara sina viktigaste 
arbetsuppgifter och varför. Ett ytterligare intressant ämne att utforska vore ålder, att göra en 
jämförelsestudie inom psykosocial arbetsmiljö mellan äldre och yngre präster, där det finns en 
betydande åldersskillnad. 
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  Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Johanna Jonsson och Christine Alvarsson, för tillfället skriver vi 

vår magisteruppsats i psykologi vid Lunds Universitet. Vi ska genomföra en undersökning 

som redogör för den psykosociala arbetsmiljön för präster inom Svenska kyrkan. Enkäten 

består av ca 70 kryssfrågor och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Efter att Ni 

har fyllt i enkäten, vänligen lägg den i det frankerade kuvertet och lägg på postlådan.  

 

För att kunna säkerställa våra forskningsresultat måste vi få in svar från minst 80 % av 

Er, därför ber vi Er att ta Er tid att fylla i denna enkät.  

  

Vi är tacksamma om Ni kan svara på och skicka iväg enkäten senast måndagen den 10 

november.   

 

Om Ni har några frågor är Ni välkomna att kontakta Johanna på 040-23 63 62 eller Christine 

på 040-93 75 56. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar Johanna och Christine 
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Bakgrundgrundsfrågor 
 
 
Först vill vi be om några generella bakgrundsupplysningar 
 
1. Är du: 
 

 Kvinna 
  1 

 Man 
  2 
 
 
2. Hur gammal är du? 
 
  16 – 25 år 26 – 35 år 36 – 45 år 46 – 55 år 56 – 65 år 
 

        
 
3. Vilken utbildning har du? 
 
(Kryssa endast i senast slutförda utbildning) 
 
 

 Grundskoleutbildning eller motsvarande 
 1 

 Gymnasieutbildning eller motsvarande 
 2 

 Universitets- eller högskoleexamen eller motsvarande 
 3 

 Annan utbildning, skriv vilken:________________________________________ 
4 
 
 
4. Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
 
 Ange dina huvudsakliga arbetsuppgifter:______________________________________ 
       ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
 
 Hur länge har du haft dina  nuvarande arbetsuppgifter:________år eller_______månader. 
 
 
5. Hur länge har du varit anställd på din nuvarande arbetsplats? 
 
 
 Cirka:____________år eller___________månader. 
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6. Hur många timmar arbetar du per vecka? 
 
 
 Antal timmar:__________ 
 
  
7. Under vilka tider arbetar du vanligtvis? 
 
 

 Dagtid (övervägande mellan kl. 06 och 18) 
 1 

 Kvällstid (efter kl. 18) 
 2 

 Helg (lördag, söndag, helgdag) 
 3 
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Arbetsmiljö 
 
Nu följer en rad frågor om ditt dagliga arbete. Efter varje fråga vill vi be dig sätta ett kryss 
vid det svar, som passar bäst på din situation. 
 
8. Dessa frågor handlar om krav, inflytande och möjligheter i arbetet. 
 
(Var vänlig och besvara varje enskild fråga) 
 
 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
 
8a.  Är det nödvändigt att du arbetar väldigt snabbt?       
 
8b. Är ditt arbete varierat?       
 
8c. Kräver ditt arbete att du har mycket bra syn?       
 
8d. Behöver du hålla reda på många saker 
 samtidigt i arbetssituationen?       
 
8e. Försätter ditt arbete dig i känslomässigt 
 besvärliga situationer?       
 
8f. Kräver ditt arbete att du inte säger din åsikt?       
 
8g. Har du stort inflytande över beslut som berör 
 ditt arbete?       
 
8h. Kan du själv bestämma när du ska ta rast?       
 
8i.  Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att  
 den samlas på hög?       
 
8j. Kräver ditt arbete att du måste ta besvärliga  
 beslut?       
 
8k. Kräver ditt arbete att du ska komma ihåg en  
 massa saker?       
 
8l. Medför ditt arbete att du medvetet måste 
 kontrollera kroppsrörelser t.ex. armar och  
 händer?       
 
8m. Har du inflytande över med vem du arbetar?       
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 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
 
8n. Kan du i stort sett ta ledigt/semester när du  
 vill?       
 
8o. Hur ofta händer det att du inte slutför dina 
 arbetsuppgifter?       
 
8p.  Kräver ditt arbete att du är bra på att komma  
 med nya idéer?       
 
8q. Kräver ditt arbete att du är ständigt  
 uppmärksam?       
 
8r. Kan du påverka hur mycket arbete du blir 
 tilldelad?       
 
8s. Är det möjligt för dig att lämna arbetsplatsen 
 för en halvtimme vid privata angelägenheter, 
 utan att behöva få särskild tillåtelse?       
 
8t. Är det nödvändigt att du jobbar övertid?       
 
8u. Kräver ditt arbete stor precision?       
 
8v. Kan du gå ifrån dina arbetsuppgifter för att 
 prata med en arbetskamrat?       
 
8w. Arbetar du isolerad från dina arbetskamrater?       
 
8x. Har du möjlighet att prata med dina  
 arbetskamrater under tiden du arbetar?       
 
8y. Är stämningen bra mellan dig och dina  
 arbetskamrater?       
 
8z. Fungerar samarbetet bra mellan  
 arbetskamraterna på din arbetsplats?       
 
8å. Känner du dig delaktig i gemenskapen på  
 din arbetsplats?       
 
8ä. Har du möjlighet att påverka VAD du gör på  
 arbetet?       
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9. Dessa frågor handlar om meningen i arbetet, medbestämmande och information. 
 
(Var vänlig och besvara varje enskild fråga) 
 
 
 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
9a. Är ditt arbete känslomässigt krävande?       
 
9b. Kräver ditt arbete att du är initiativrik?       
 
9c. Är dina arbetsuppgifter meningsfulla?       
 
9d. Kan du tänka dig att vara på din nuvarande  
 arbetsplats i resten av ditt arbetsliv?       
 
9e. Får du på din arbetsplats information i god tid 
 om t.ex. viktiga beslut, förändringar eller   
 framtidsplaner?       
 
9f. Vet du exakt hur mycket självbestämmande 
 du har på din arbetsplats?       
 
9g. Ställs det motstridiga krav på dig i ditt  
 arbete?       
 
9h. Blir du känslomässigt påverkad av ditt 
 arbete?       
 
9i. Känner du att du gör en viktig arbetsinsats?       
 
9j. Tycker du om att berätta för andra om din  
 arbetsplats?       
 
9k. Får du all den informationen du behöver för  
 att göra ett bra arbete?       
 
9l. Gör du saker på arbetet som är accepterade 
 av vissa personer men inte av alla?       
 
9m. Har ditt arbete klara mål?       
 
9n. Har du möjlighet att lära dig något nytt genom 
 ditt arbete?       
 
9o. Känner du dig motiverad och engagerad i ditt 
 arbete?       
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 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
 
9p. Känner du, att arbetsplatsens problem också 
 är dina?       
 
9q. Vet du exakt vilka dina ansvarsområden är?       
 
9r. Måste du ibland göra något, som egentligen 
 skulle gjorts annorlunda?       
 
9s. Kräver ditt arbete att du inte visar dina 
 känslor?       
 
9t. Tycker du att din arbetsplats har stor 
 personlig betydelse för dig?       
 
9u. Vet du exakt vad som förväntas av dig i ditt 
 arbete?       
 
9v. Kan du använda ditt kunnande eller dina  
 färdigheter i ditt arbete?       
 
9w. Måste du ibland göra saker i ditt arbete som  
 för dig kan verka onödiga?       
 
 
 
10. Följande frågor handlar om situationer, där du har användning för hjälp eller stöd i  
ditt arbete. 
 
(Var vänlig och besvara alla frågor och sätt bara ett kryss för varje enskild fråga) 
 
 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
10a. Hur ofta får du hjälp och stöd från dina 
 arbetskamrater?       
 
10b. Hur ofta pratar du med dina arbetskamrater 
 om hur bra du utför ditt arbete?       
 
10c. Hur ofta är dina arbetskamrater villiga att 
 lyssna till dina problem kring arbetet?       
 
10d. Hur ofta får du hjälp och stöd från din 
 närmaste chef?       
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 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
10e. Hur ofta är din närmaste chef villig att lyssna 
 på dina problem kring arbetet?       
 
10f. Hur ofta pratar du med din chef om hur bra du  
 utför ditt arbete?       
 
 
 
11. I vilken grad kan du säga, att den närmaste ledningen på din arbetsplats… 
 
(Var vänlig och besvara alla frågor och sätt bara ett kryss för varje enskild fråga) 
 
 
 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
11a. - ser till att de enskilda medarbetarna har bra 
 utvecklingsmöjligheter?       
 
11b. - prioriterar trivseln på arbetsplatsen högt?       
 
11c. - är bra på att planera arbetet?       
 
11d. - är bra på att lösa konflikter?       
 
 
 
12. Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med… 
 
(Var vänlig och besvara alla frågor och sätt bara ett kryss för varje enskild fråga) 
 
 
 Mycket Tillfreds- Inte till- Mycket  
 tillfreds- ställd fredsställd otillfreds- 
 ställd   ställd 
 
12a. - dina framtidsutsikter i arbetet?     
 
12b. - den fysiska arbetsmiljön?     
 
12c. - sättet dina kunskaper används på?     
 
12d. - ditt arbete som helhet, med allt inräknat?      
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13. Är du bekymrad för, att… 
 
 
   Ja Nej 
 
13a. - bli arbetslös?     
 
13b. - du på grund av ny teknik blir överflödig?     
 
13c. - du får svårt att hitta ett nytt arbete, om du blir 
 arbetslös?     
 
13d. - du mot din vilja blir förflyttad till ett  
 annat arbete?    
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Intervjuguide 
 

Bakgrund 

1. Hur ser en vanlig dag ut? (Skapa dig en inre bild) 

2. Vilka arbetsuppgifter prioriterar ledningen/chefen på din församling, varför? 

3. Vilka arbetsuppgifter ser du som extra viktiga, varför? 

 

Arbetsmiljö 
4. Hur tycker du att arbetsmiljön är i Svenska kyrkan/Lunds stift/din församling? 

Vidareutveckla de bra och dåliga saker som de tar upp? 

5. Vad är bäst/sämst med din arbetsmiljö? 

 

Trivsel 
6. Vad är trivsel för dig? 

7. Vad tycker du är viktigast för att trivas på arbetsplatsen? 

8. Vilka saker hade du ändrat på din arbetsplats för att uppnå en högre trivsel? 

9. Trivs du med dina arbetskamrater, varför, varför inte? 

10. Tycker du att din närmaste chef prioriterar trivsel på arbetsplatsen? Utveckla ja resp. 

nej? 

 

Stress 
11. Vad är stress för dig? Är du stressad? Hur yttrar det sig? Har det lett till konsekvenser 

för dig? 

12. Upplever du att det finns stress på din arbetsplats? 

13. Vem är stressad? 

14. När är man stressad? 

15. Hur märks det på arbetsplatsen? 

16. Vad får det för konsekvenser på arbetsplatsen? 

17. Har du förmågan att släppa taget om dina arbetsuppgifter när du är ledig? 

18. Om inte, hur påverkar det dig? 
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Gemenskap 
19. Vad är sammanhållning/gemenskap för dig? 

20. Upplever du att ni har sammanhållning på din arbetsplats, förklara? 

21. Är alla på din arbetsplats accepterade i arbetslaget/arbetsplatsen? 

22. Har du stött på mobbning/utstötthet under din tid som präst? 

23. Om ja, hur yttrade det sig och vad tror du att det beror på? 

24. Har du någon på din arbetsplats som du har möjlighet att tala med om du känner att du 

har behov av det, vem iså fall? 

25. Har ni regelbundna samtal med er närmaste chef om arbetet? 

26. Upplever du att det är en hjälpsam stämning på din arbetsplats? 

27. Om ja, förklara hur ni hjälper varandra. 

28. Kräver din arbetsplats att du inte visar dina känslor? 
 

 

Allmänt (alltid i bakhuvudet) 

 

Hur kändes det? 

Vad innebar det för dig? 

Vad betyder det för dig?
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Copenhagen Psychosocial Questionnaire 
 
 
Kvantitativa Krav 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
 
8a.  Är det nödvändigt att du arbetar väldigt snabbt?       
 
8i.  Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att  
 den samlas på hög?       
 
8o. Hur ofta händer det att du inte slutför dina 
 arbetsuppgifter?       
 
8t. Är det nödvändigt att du jobbar övertid?       
 
 
Kognitiva Krav 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
8d. Behöver du hålla reda på många saker 
 samtidigt i arbetssituationen?       
 
8j. Kräver ditt arbete att du måste ta besvärliga  
 beslut?       
 
8k. Kräver ditt arbete att du ska komma ihåg en  
 massa saker?       
 
8p.  Kräver ditt arbete att du är bra på att komma  
 med nya idéer?       
 
 
Emotionella krav 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
8e. Försätter ditt arbete dig i känslomässigt 
 besvärliga situationer?       
 
 
 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
9a. Är ditt arbete känslomässigt krävande?       
 
9h. Blir du känslomässigt påverkad av ditt 
 arbete?       
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Krav på att dölja känslor 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
 
8f. Kräver ditt arbete att du inte säger din åsikt?       
 
9s. Kräver ditt arbete att du inte visar dina 
 känslor?       
 
 
Sensoriska krav 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
 
8c. Kräver ditt arbete att du har mycket bra syn?       
 
8l. Medför ditt arbete att du medvetet måste 
 kontrollera kroppsrörelser t.ex. armar och  
 händer?       
 
8q. Kräver ditt arbete att du är ständigt  
 uppmärksam?       
 
8u. Kräver ditt arbete stor precision?       
 
 
Inflytande 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
8g. Har du stort inflytande över beslut som berör 
 ditt arbete?       
 
8m. Har du inflytande över med vem du arbetar?       
 
8r. Kan du påverka hur mycket arbete du blir 
 tilldelad?       
 
8ä. Har du möjlighet att påverka VAD du gör på  
 arbetet?       
 
 
Utvecklingsmöjligheter 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
 
8b. Är ditt arbete varierat?       
 
9b. Kräver ditt arbete att du är initiativrik?       
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 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
9n. Har du möjlighet att lära dig något nytt genom 
 ditt arbete?       
 
9v. Kan du använda ditt kunnande eller dina  
 färdigheter i ditt arbete?       
 
 
Frihetsgrader i arbetet 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
 
8h. Kan du själv bestämma när du ska ta rast?       
 
8n. Kan du i stort sett ta ledigt/semester när du  
 vill?       
 
8s. Är det möjligt för dig att lämna arbetsplatsen 
 för en halvtimme vid privata angelägenheter, 
 utan att behöva få särskild tillåtelse?       
 
8v. Kan du gå ifrån dina arbetsuppgifter för att 
 prata med en arbetskamrat?       
 
 
Mening i arbetet 
 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
9c. Är dina arbetsuppgifter meningsfulla?       
 
9i. Känner du att du gör en viktig arbetsinsats?       
 
9o. Känner du dig motiverad och engagerad i ditt 
 arbete?       
 
 
Engagemang 
 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
9d. Kan du tänka dig att vara på din nuvarande  
 arbetsplats i resten av ditt arbetsliv?       
 
9j. Tycker du om att berätta för andra om din  
 arbetsplats?       
 
9p. Känner du, att arbetsplatsens problem också 
 är dina?       
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 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
9t. Tycker du att din arbetsplats har stor 
 personlig betydelse för dig?       
 
 
Framtidsutsikter 
 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
9e. Får du på din arbetsplats information i god tid 
 om t.ex. viktiga beslut, förändringar eller   
 framtidsplaner?       
 
9k. Får du all den informationen du behöver för  
 att göra ett bra arbete?       
 
 
Rollklarhet 
 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
9f. Ved du exakt hur mycket självbestämmande 
 du har på din arbetsplats?       
 
9m. Har ditt arbete klara mål?       
 
9q. Vet du exakt vilka dina ansvarsområden är?       
 
9u. Vet du exakt vad som förväntas av dig i ditt 
 arbete?       
 
 
Rollkonflikter 
 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
9g. Ställs det motstridiga krav på dig i ditt  
 arbete?       
 
9I. Gör du saker på arbetet som är accepterade 
 av vissa personer men inte av alla?       
 
9r. Måste du ibland göra något, som egentligen 
 skulle gjorts annorlunda?       
 
9w. Måste du ibland göra saker i ditt arbete som  
 för dig kan verka onödiga?       
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Kvalitén på ledarskapet 
 
I vilken grad kan du säga, att den närmaste ledningen på din arbetsplats… 
 
 I mycket I hög grad Delvis I liten I mycket 
 Hög grad   grad liten grad 
 
11a. - ser till att de enskilda medarbetarna har bra 
 utvecklingsmöjligheter?       
 
11b. - prioriterar trivseln på arbetsplatsen högt?       
 
11c. - är bra på att planera arbetet?       
 
11d. - är bra på att lösa konflikter?       
 
 
Socialt stöd 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
10a. Hur ofta får du hjälp och stöd från dina 
 arbetskamrater?       
 
10c. Hur ofta är dina arbetskamrater villiga att 
 lyssna till dina problem kring arbetet?       
 
10d. Hur ofta får du hjälp och stöd från din 
 närmaste chef?       
 
10e. Hur ofta är din närmaste chef villig att lyssna 
 på dina problem kring arbetet?       
 
 
Feedback 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
10b. Hur ofta pratar du med dina arbetskamrater 
 om hur bra du utför ditt arbete?       
 
10f. Hur ofta pratar du med din chef om hur bra du  
 utför ditt arbete?       
 
 
Sociala relationer 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
 
8w. Arbetar du isolerad från dina arbetskamrater?       
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8x. Har du möjlighet att prata med dina  
 arbetskamrater under tiden du arbetar?       
 
 
Känsla av tillhörighet 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig / 
     Nästan 
     aldrig 
8y. Är stämningen bra mellan dig och dina  
 arbetskamrater?       
 
8z. Fungerar samarbetet bra mellan  
 arbetskamraterna på din arbetsplats?       
 
 
Otrygghet i arbetet 
 
Är du bekymrad för, att…  Ja Nej 
 
13a. - bli arbetslös?     
 
13b. - du på grund av ny teknik blir överflödig?     
 
13c. - du får svårt att hitta ett nytt arbete, om du blir 
 arbetslös?     
 
13d. - du mot din vilja blir förflyttad till ett  
 annat arbete?     
 
 
Tillfreds med arbetet 
 
Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med… 
 
 Mycket Tillfreds- Inte till- Mycket  
 tillfreds- ställd fredsställd otillfreds- 
 ställd   ställd 
 
12a. - dina framtidsutsikter i arbetet?     
 
12b. - den fysiska arbetsmiljön?     
 
12c. - sättet dina kunskaper används på?     
 
12d. - ditt arbete som helhet, med allt inräknat?      
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