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Förord 

 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Andreas Nilsson som på ett mycket inspirerande 

sätt hjälpt oss navigera genom uppsatsens olika faser. Tack för din värdefulla support, vishet 

och allt du lärt oss på vägen. Vi vill också tacka Øyvind Tholvsen på Evangeliska Frikyrkan 

som, genom statistik, information och kontakter, möjliggjort att studien kunnat genomföras. 

Tack för din tid och din energi som du så frikostigt delat med dig av. Till sist vill vi även 

tacka alla respondenter som genom sin generositet och öppenhet bidragit till nya insikter och 

nyanser av förväntningarna på föreståndarrollen.  

 

Evangeliska Frikyrkan står oss varmt om hjärtat på flera sätt. Vi är båda medlemmar och 

engagerade i församlingar vilka är anslutna till trossamfundet. Vi har även arbetat, både som 

anställda och volontärt, för flera av organisationens satsningar. Dessutom har vi god relation 

med många medarbetare, pastorer och föreståndare inom samfundet. Vi hoppas att denna 

studie kan vara till hjälp i det viktiga arbete som föreståndarna och ordförandena inom 

Evangeliska Frikyrkan bedriver.  

 

 

Joel och Mattias, maj 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 
 

Abstract 
 

This study seeks to identify differences concerning work expectations in the role of a pastor 

between the worker (the pastor/director of the church) and the employer (the chairman of the 

church). The study furthermore applies a Role theory perspective on the expectations and 

shows what kind of theoretical consequences to be found in the context. A qualitative study 

was conducted with four pastors and three chairmen of the church through the use of semi 

structured interviews. The context, from where the respondents were chosen, was the 

religious organization Interact (Evangeliska Frikyrkan). 

 

The study showed that there are differences in expectations regarding working duties and 

responsibilities. There are also differences in expectations concerning how “free” the role of a 

pastor should be. The church directors meant that they are in need of being free in order to do 

a good job, while the chairmen saw a need to clarify the job descriptions. The study also 

showed that the role of a church director is to huge to manage during the workers working 

hours. At last, the studies empirical data compared with the theoretical perspective, showed 

that mental illness and stress may be an outcome of the roles expectations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: work expectations, pastor, chairman, employer, Role theory, Interact. 

 

 

  



 

 
 

Innehållsförteckning 

1.	Inledning	_______________________________________________________________________________________	6	

1.1	Bakgrund	till	studien	 __________________________________________________________________________	6	

1.2	Studiens	avgränsning	och	relevans	__________________________________________________________	6	

1.3	Tidigare	forskning	kring	förväntningar	____________________________________________________	8	
1.3.1	Expectancy	theory	__________________________________________________________________________________	8	
1.3.2	Expectancy	theorys	brister	i	förhållande	till	studien	______________________________________________	8	
1.3.3	Agency	theory	_______________________________________________________________________________________	9	
1.3.4	Agency	theorys	brister	i	förhållande	till	studien	 _________________________________________________	10	
1.3.5	Role	theory	_________________________________________________________________________________________	10	

1.4	Tidigare	studier,	rapporter	och	forskning_________________________________________________	10	

1.5	Studiens	syfte	 __________________________________________________________________________________	12	

2.	Undersökningens	kontext	__________________________________________________________________	13	

2.1	Evangeliska	Frikyrkan	________________________________________________________________________	13	

2.2	Församlingen	som	organisation_____________________________________________________________	13	

2.3	Församlingens	föreståndare	_________________________________________________________________	15	

2.4	Föreståndaren	och	kallelsen	_________________________________________________________________	15	

3.	Teoretisk	referensram	______________________________________________________________________	17	

3.1	Role	theory	_____________________________________________________________________________________	17	

3.2	Teorins	relevans	_______________________________________________________________________________	19	

3.3	Kritik	kring	Role	theory	______________________________________________________________________	20	

3.4	Nutida	relaterade	studier	____________________________________________________________________	21	

4.	Metod	__________________________________________________________________________________________	23	

4.1	Undersökningens	design	_____________________________________________________________________	23	

4.2	Undersökningens	urvalsprocess	____________________________________________________________	24	

4.3	Datainsamling	__________________________________________________________________________________	28	

4.4	Metod	för	analys	av	data______________________________________________________________________	30	

4.5	Generaliserbarhet	kontra	detaljrikedom	och	variationer	______________________________	31	

5.	Empiri	__________________________________________________________________________________________	33	



 

 
 

5.1	Föreståndare	___________________________________________________________________________________	33	
5.1.1	Intervju	A	___________________________________________________________________________________________	33	
5.1.2	Intervju	B	___________________________________________________________________________________________	35	
5.1.3	Intervju	C	___________________________________________________________________________________________	38	
5.1.4	Intervju	D	___________________________________________________________________________________________	40	

5.2	Ordförande	_____________________________________________________________________________________	43	
5.2.1	Intervju	E	___________________________________________________________________________________________	43	
5.2.2	Intervju	F	___________________________________________________________________________________________	44	
5.2.3	Intervju	G	___________________________________________________________________________________________	47	

5.3	Tolkning	av	empirin___________________________________________________________________________	48	
5.3.1	Föreståndarens	arbetsuppgifter	 __________________________________________________________________	49	
5.3.2	Föreståndarens	arbetsbeskrivning	och	rollens	frihet	____________________________________________	50	
5.3.3	Föreståndarrollens	omfattning	och	prioriteringar	_______________________________________________	52	
5.3.4	Föreståndarens	individuella	förväntningar	_______________________________________________________	54	

6.	Analys	__________________________________________________________________________________________	56	

6.1	Role	conflict	____________________________________________________________________________________	56	

6.2	Role	overload___________________________________________________________________________________	57	

6.3	Role	ambiguity	_________________________________________________________________________________	57	

6.4	Role	stress	konsekvenser	____________________________________________________________________	58	

7.	Slutsatser	______________________________________________________________________________________	59	

8.	Diskussion	och	framtida	studier	__________________________________________________________	61	

9.	Källor	__________________________________________________________________________________________	63	

10.	Bilagor	_______________________________________________________________________________________	69	

10.1	Bilaga	1	________________________________________________________________________________________	69	

10.2	Bilaga	2	________________________________________________________________________________________	70	

  



 

 
 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund till studien 

“Life is so constructed, that the event does not, cannot, will not, match the expectation” 

(Charlotte Brontë, Villette, 1853) 

 

Kanske hade den brittiska författaren funnit svaret på en av människans stora utmaningar, 

nämligen att tackla alla de förväntningar som varje dag läggs på henne? Oavsett vilken social 

roll, position eller situation en individ befinner sig i resulterar dessa oundvikligen i en uppsjö 

av yttre krav och förväntningar, vilka till sin natur kan vara både positiva och negativa 

(Dahrendorf 1971). En förälder förväntas ombesörja och ansvara för sitt barns uppväxt och 

välmående. En vän förväntas upprätthålla god relation till sina nära och kära. En 

samhällsmedborgare ställs inför omgivningens tvingande normer, lagar och regler. Adderas 

dessutom individens inre förväntningar inser man snart hur omfattande 

förväntningsproblematiken är. 

 

Även inom arbetslivet återfinns krav och förväntningar, främst mellan arbetstagaren och 

arbetsgivaren. Forskare har under lång tid intresserat sig för relationen mellan dessa parter 

vilket resulterat i ett stort antal teorier och studier i ämnet. Inom Expectancy theory 

(förväntningsteori) talar man om hur negativa, men också positiva, förväntningar i mångt och 

mycket styr hur pass motiverad arbetstagaren känner sig inför hennes uppgifter (Porter & 

Lawler 1968). Role theory (rollteori) visar att arbetsmässiga förväntningar är starkt kopplade 

till arbetstagarens välmående, där otydliga och orimligt höga förväntningar mellan olika 

parter kan leda till flera varianter av psykisk ohälsa (Biddle 1979). Agency theory 

(agentteorin) pekar på vikten av att klargöra och styra olika parters förväntningar, ofta genom 

kontrakt, eftersom teorin menar att individer alltid låter sina egna intressen och preferenser 

styra i relationer och situationer kopplade till arbetslivet (Jensen & Meckling 1976; Ross 1973 

se Eisenhardt 1989). Med hänseende till förväntningarnas påverkan på individer, men också 

på organisationer, utgör de en betydande del av arbetslivet.  

 

1.2 Studiens avgränsning och relevans 

Denna studie har tittat närmare på de förväntningar som finns mellan arbetstagare och 

arbetsgivare inom den ideella sektorn, närmare bestämt i frikyrkliga församlingar. 



 

 
 

Bakgrunden till det studerade ämnet ligger i det kunskapsgap och brist på empiri som finns 

relaterat till de svenska frikyrkliga församlingarnas och trossamfundens arbetsgivarsituation. 

Av de tidigare studier som gjorts i Sverige gällande anställda inom kyrkan är de flesta 

kopplade till Svenska kyrkan, men även här är forskningen väldigt tunn (Hansson, 2006).  

 

Inom Akademin för Ledarskap och Teologi (ALT), vilka varje år examinerar pastorer, 

församlingsarbetare och missionärer till de frikyrkliga samfunden Pingst, Evangeliska 

frikyrkan och Svenska Alliansmissionen, har det under en längre tid efterfrågats forskning 

som förklarar och undersöker förhållandet mellan pastorer/föreståndare och deras 

arbetsgivare1. Även Øyvind Tholvsen, ansvarig för församlingsutveckling inom Evangeliska 

Frikyrkan (EFK), efterlyser studier som reder ut eventuella förväntningsskillnader mellan 

pastorn/föreståndaren och ordföranden samt vad det kan få för konsekvenser2. Både inom 

ALT och EFK ser man utmaningar och frågetecken kring relationen mellan ordföranden och 

pastorn/föreståndaren, vilka förväntningar dessa har på varandra och på rollen som 

pastor/föreståndare, hur förväntningarna påverkar föreståndarens välmående, om 

pastorns/föreståndarens preferenser för vad som bör ingå i yrkesrollen stämmer överens med 

församlingsmedlemmarnas och styrelsens, etcetera.  

 

En ytterligare faktor som gör frågan kring förväntningar högst relevant är de många fall av 

utbrändhet som under de senaste åren rapporterats i yrkesgruppen pastorer, präster och 

föreståndare för olika församlingar och trossamfund. Enligt statistik från Försäkringskassan är 

psykisk ohälsa det vanligaste skälet till sjukskrivning och undersökningar visar att pastorer, 

präster och föreståndare toppar listan på yrken där risken för psykisk ohälsa är som störst 

(SVT Nyheter 2016). Flera tidskrifter, däribland Dagen (2016) och Sändaren (2017), har 

under den senare tiden uppmärksammat problematiken och menar att de anställda inom 

frikyrkan präglas av en orimlig arbetssituation med för många arbetstimmar, otydliga 

arbetsbeskrivningar och outtalade förväntningar. Med hänsyn till den rådande situationen 

samt till bristen på empiriskt underbyggd forskning inom området, blir denna studie ett viktigt 

bidrag.  

                                                
1 Fredrik Wenell, Lärare i systematisk teologi vid Akademin för ledarskap och teologi, telefonsamtal den 1 

februari 2018 
2 Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, 

muntligt samtal den 5 april 2018 



 

 
 

 

1.3 Tidigare forskning kring förväntningar 

Forskningsområdet gällande människors förväntningar i förhållande till arbetsroller är ett brett 

och väl utforskat område. Expectancy theory, Agency theory och Role theory är tre teorier 

vilka alla bidrar med en unik synvinkel utifrån hur förväntningsproblematiken kan beskrivas.  

  

1.3.1 Expectancy theory 

Ett bidrag till teori och forskning inom området arbetsmässiga förväntningar och dess effekter 

är de olikartade processorienterade motivationsteorier, vilka huvudsakligen var ett aktuellt 

forskningsområde under 60-, 70- samt 80-talet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). 

En stor inriktning inom området presenterades av Victor Vroom, i sin bok ”Work and 

motivation”, vilket fyra år senare kom att utvecklas av Porter och Lawler genom boken 

”Managerial Attitudes and Performance” till Expectancy theory (Isaac, Zerbe & Pitt 2001). 

Vroom (1964) menade initialt att människor agerar, i syfte att öka tillfredsställelse samt 

minska lidande, utifrån egna uppfattningar, attityder och tro. Porter och Lawler (1968) tog 

vidare Vrooms argument och antydde att en individs motivation byggs upp genom produkten 

av tre steg: (1) möda och arbete leder till prestation, (2) prestation leder till belöning samt (3) 

belöningen värderas individuellt utifrån egna preferenser. Författarna menade därav att en 

individs intresse att lägga ner arbete för en specifik uppgift styrs av hens egenintresse genom 

den förväntade belöning som föreligger. Porter och Lawlers (1968) bidrag kring egenintresse 

och att förväntningar på belöning styr en individs agerande väcker exempelvis frågor kring en 

föreståndares preferenser till möda och arbete i förhållande till de eventuella belöningar som 

föreligger.  

 

1.3.2 Expectancy theorys brister i förhållande till studien 

Efter 1980-talet har forskningen kring motivationsteorier avstannat och även kritiserats, 

exempelvis för dess avsaknad av möjligheten att visa kausaliteter mellan specifika behov och 

beteenden samt för att de inte helt entydigt visar på vilken handling som följer av motivation 

(Eriksson-Zetterquist et al 2015). Exempelvis framhävs svårigheterna för chefer att praktiskt 

applicera teorins ramverk då olika individers värderingar av och förväntningar kring resultat 

och prestation skiljer sig. Med hänseende till denna kritik, men också att vi inte ämnat 

undersöka föreståndarens och ordförandens motivation, har vi valt att inte tillämpa denna 

teori. 



 

 
 

 

Även om Expectancy theory tillför ett intressant perspektiv på hur förväntningarna på en 

föreståndarens roll kan framställas anser vi att teorin har ett för stort fokus på det 

individualistiska perspektivet på individen vilket gör den svår att applicera utifrån studiens 

syfte. Vår studies primära syfte är inte att studera de bakomliggande orsakerna till vad som 

motiverar föreståndaren. Vi ämnar heller inte undersöka föreståndarens resultat och prestation 

och på vilket sätt det har betydelse för föreståndaren, respektive ordföranden. Sammantaget 

finner vi Expectancy theory ha för stort fokus på den enskilda individens egenintresse och inte 

förhållandet mellan individen och en annan part, i vårt fall arbetsgivaren. Därav väljer vi bort 

Expectancy theory i denna studie.  

 

1.3.3 Agency theory 

Ytterligare en teori som knyter an till förväntningar och dess effekter är Agency theory. 

Teorin är applicerbar inom de flesta organisatoriska områden som inkluderar två parter och 

baseras på relationen mellan en principal (huvudman) och en agent (ombud) (Eriksson-

Zetterquist et al 2015). Teorin syftar till att förstå relationen mellan de båda parterna där 

principalen beskrivs som den ledande parten inom relationen vilken delegerar och reglerar, 

genom ett antingen fysiskt eller metaforiskt kontrakt, agentens arbetsuppgifter (Jensen & 

Meckling 1976; Ross 1973 se Eisenhardt 1989). Kontraktet motiveras genom ett av teorins 

största grundantagande: att parterna antas ha olikartade målsättningar och förväntningar inför 

arbetsuppgifter och arbetsfördelning.  

  

Eisenhart (1989) definierar två problem vilka ofta uppkommer i en relation mellan två parter. 

Det första problemet härstammar från att principalen och agenten ibland har motstridiga mål 

då de antas vara egennyttiga av naturen. Detta skapar en problematik då principalens förmåga 

att kunna kontrollera agentens agerande antas vara generellt begränsade. Det andra problemet 

uppkommer om de två parterna har olikartade preferenser kring risker vilket kan leda till att 

agenten agerar på ett sätt som inte förväntas av principalen. 

  

Eisenhart (1989) beskriver vidare tre olika situationer där Agency theory är speciellt 

applicerbar: vid målkonflikter mellan en principal och en agent, om resultatet inom 

verksamheten har stor osäkerhet samt då verksamheten fokuserar mycket på att arbete i team 

vilket medför svårigheter kring individuell uppföljning av beteende.  

 



 

 
 

1.3.4 Agency theorys brister i förhållande till studien 

Agency theory har, likt de flesta teorier, kritiserats. Wiseman, Cuevas-Rodríguez och Gomez-

Mejia (2012) menar att Agency theory som teoribildning endast fungerar i en motstridig 

situation där agenten antas ha ett egennyttigt fokus, det vill säga att, på bekostnad av 

principalen, maximera sin vinst. Med hänseende till denna kritik finner vi teorin svår att 

applicera på den kontext vår studie undersöker eftersom församlingarna inom Evangeliska 

Frikyrkan drivs som ideella föreningar varpå föreståndaren inte har ett egennyttigt fokus med 

utgångspunkt i att maximera sin vinst. Dessutom anser vi inte att Agency theory ger en tydlig 

bild av de konsekvenser som eventuella skilda förväntningar mellan agentens, i vårt fall 

föreståndarens, och principalen (församlingsledningen/styrelsen) får på föreståndarens 

mående. Då vi inte finner Agency theory svara upp mot studiens syfte, att undersöka 

föreståndarens och ordförandens arbetsmässiga förväntningar på föreståndarrollen och vilka 

konsekvenser det får för föreståndaren, har vi valt att inte tillämpa denna teori i vår studie.  

 

1.3.5 Role theory 

Med hänseende till studiens syfte och de brister vi finner i Expectancy theory och Agency 

theory har vi valt att inte tillämpa dem i denna studie. Däremot, vilket beskrivs vidare i kapitel 

3, finner vi Role theory högst relevant för att beskriva förväntningsproblematiken inom den 

svenska frikyrkan i förhållande till undersökningens syfte. Därför är det till Role theory som 

studien ger sitt teoretiska bidrag.  

 

1.4 Tidigare studier, rapporter och forskning 

Vid sökning på studier inom den svenska frikyrkorörelsen och dess trossamfund hittas 

åtskilliga studier som relaterar till teologi, medlemskap, värderingar, samhället, historia 

etcetera. Däremot är studier kring den arbetsmässiga rollen hos frikyrkans anställda inte lika 

utbredd. I en undersökning av Warg, Mölleby, Hansson, Vihlborg, Hansson och Bryngelsson 

(2013) studerades arbetsmiljön, ohälsa och sjukskrivningar i fyra kristna samfund (Svenska 

Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan, Svenska kyrkan och Pingströrelsen). Studien 

visade att bristen på starkt och tydligt ledarskap inom den kyrkliga verksamheten påverkade 

arbetsmiljön negativt. I en artikel publicerad i Svensk kyrkotidning menar Hansson, Mölleby 

och Warg (2014) att det inte är ovanligt att det förekommer värderingsskillnader mellan de 

anställda och församlingens medlemmar. Detta, menar forskarna, bidrar till en negativ 

arbetsmiljö vilket i värsta fall kan leda till sjukskrivning. Svensson (2011) har analyserat vad 



 

 
 

som efterfrågas vid rekryteringen av nya pastorer inom Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen 

och Svenska Alliansmissionen. Resultatet visade att församlingar i första hand efterfrågar 

ledare, förkunnare och inspiratörer. Intressant var också att församlingarna lade mindre vikt 

vid långsiktighet och fördjupning. 2013 undersökte Arenander hur föreståndare inom 

Evangeliska Frikyrkan upplever rollfördelningen mellan dem själva och församlingens 

styrelse (Arenander 2013). Studien belyser föreståndarens roll i termer av ansvar och mandat. 

Däremot går den inte in på de arbetsmässiga förväntningarna som exempelvis rör rutiner, 

arbetsuppgifter, tidsramar i arbetet etcetera, som föreståndaren respektive styrelsen har på 

föreståndaren. I studien nämns dock den problematik som kan uppstå om 

arbetsbeskrivningarna är otydliga och för vida samtidigt som Arenander efterfrågar vidare 

studier som undersöker förväntningsskillnader mellan pastorn/föreståndaren och 

församlingens ordförande. Här tar vår studie vid för att få en djupare förståelse kring hur 

förväntningarna på föreståndarens roll och arbetsuppgifter kan skilja sig mellan föreståndaren 

och ordföranden samt hur detta kan påverka föreståndarens mående.  

 

Arbetsrelaterade studier är något mer utbredda inom Svenska kyrkan. Hansson (2006) skriver 

att det i Svenska kyrkan finns flera faktorer som gör arbetsplatsen problematisk. Då det är 

svårt att dra gränsen mellan arbete och privatliv leder många av arbetsuppgifterna till stress 

vilket i sin tur skapar en negativ psykosocial arbetsmiljö. Författaren belyser dessutom att 

Svenska kyrkans osäkra rollfördelning kring vem som gör vad tenderar att skapa en stressig 

arbetsmiljö. Vidare menar Belfrage (2009) att det från flera perspektiv råder en obalans kring 

vad som bör ingå i prästens funktion, roll och prioriteringar. Dels har 

församlingsmedlemmarna sina förväntningar och dels har de förtroendevalda (till exempel 

styrelse, kyrkoråd) sina förväntningar. Lägger man dessutom till prästens egna förväntningar 

på hur hen ska bete sig och vara menar Belfrage att prästen står inför ett svårmanövrerat 

vägskäl där hen måste välja vems förväntningar som skall tillfredsställas och prioriteras. I 

situationer som dessa riskerar prästen bli handlingsförlamad och stressad vilket många 

gånger, enligt Belfrage, leder till utbrändhet.  

 

Om forskningen kring den svenska kyrkligheten och frikyrkligheten relaterat till de anställdas 

arbetssituation kan upplevas tunn finns däremot mer att tillgå gällande den amerikanska 

kyrkan. Bland annat genomförde Kemery (2006) en för vår studie relevant undersökning 

kring relationen mellan de teoretiska begreppen role conflict (rollkonflikt) och role ambiguity 

(roll-tvetydighet) hos präster. Författaren genomförde en kvantitativ studie med 293 präster 



 

 
 

från olika metodistkyrkor i USA. Studien visade att prästerna hade lägst arbetstillfredsställelse 

då både role conflict och role ambiguity var på en hög nivå, men som högst 

arbetstillfredsställelse då role conflict var på en låg nivå samtidigt som role ambiguity var på 

en hög nivå. Med andra ord visade studien att präster trivs som bäst om de upplever sig 

självsäkra i sin roll samtidigt som det finns oklarheter kring ansvar och andras förväntningar 

samt hur respektive individ kan uppfylla dessa. Kemery (2006) beskriver resultatet av studien 

som relativt självklart sett utifrån en prästs roll och menar att en hög nivå av role ambiguity 

möjliggör och skapar utrymme för präster att leda sin församling till nya nivåer kring 

spirituella kallelser och uppgifter vilket bidrar till en hög tillfredsställelse hos många präster.  

 

1.5 Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att studera de arbetsmässiga förväntningarna mellan arbetstagaren 

(föreståndaren) och arbetsgivaren (ordföranden) i den svenska frikyrkan, närmare bestämt 

inom trossamfundet Evangeliska Frikyrkan. Studien syftar till att ge underbyggd empiri 

avseende förväntningsskillnader mellan föreståndaren och ordföranden för att uppmuntra till 

vidare forskning i syfte att utreda orsaker till psykisk ohälsa bland de anställda inom den 

svenska frikyrkan. Vidare ämnar vi att, utifrån förväntningarna, undersöka vilka konsekvenser 

dessa kan få på arbetstagarnas välmående, sett utifrån ett teoretiskt perspektiv.  

 

Detta leder oss till följande frågeställning:  

 

Vilka arbetsmässiga förväntningar har föreståndare respektive församlingsordförande på 

föreståndarens arbetsroll inom trossamfundet Evangeliska Frikyrkan och vad kan dessa få för 

konsekvenser för föreståndarens välmående?  

 

Föreståndare:  Med föreståndare menar vi den pastor vilken av 

styrelsen och församlingen är utsedd som 

huvudansvarig för församlingens verksamhet.  

 

Ordförande:          Ordförande för församlingens styrelse. 

  



 

 
 

2. Undersökningens kontext 
 

För att få en förståelse för det sammanhang som denna studie rör sig inom följer här ett 

avsnitt kring studiens kontext. Först ges en kort överblick av Evangeliska Frikyrkan. Vidare 

beskrivs församlingen som organisation och den föreningsmodell som församlingarna inom 

Evangeliska Frikyrkan tillämpar. Till sist redogörs för rollen som föreståndare.  

 

2.1 Evangeliska Frikyrkan 

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är ett trossamfund, en juridisk person, vilket lagen definierar 

som ”en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst” (Lag 

om trossamfund 1998:1593). Inom EFK finns cirka 34 500 medlemmar i cirka 300 

samarbetande kristna församlingar (EFK 2018). 

 

Den frireligiösa folkrörelsen växte fram under 1800-talets andra hälft (Berntson, Nilsson och 

Wejryd 2012). Vid denna tid var frikyrkorna, till skillnad mot Svenska kyrkan, frikopplade 

från staten. Numera ses även Svenska kyrkan som en frikyrka eftersom den år 2000 frigjordes 

från staten. Dock väljer vi i denna studie att skilja Svenska kyrkan och de övriga frikyrkorna 

åt av två anledningar: (1) Svenska kyrkan har inte sitt ursprung i samma frireligiösa kontext 

som de övriga frikyrkorna, (2) Svenska kyrkans organisationsstruktur skiljer sig från hur de 

övriga frikyrkorna är organiserade.  

 

2.2 Församlingen som organisation 

Harris (1998) likställer församlingen med en ideell förening vilken till sin natur bygger på 

medlemmarnas frivilliga engagemang. Vidare menar Harris att församlingsmedlemmarna är 

”fria att komma och gå som de önskar” och att det gemensamma engagemanget och arbetet 

främst bedrivs på volontärbasis. Likaså finansieras församlingens verksamhet, vilket också 

innefattar eventuell anställd personal, i första hand genom medlemmarnas ekonomiska gåvor. 

Øyvind Tholvsen, ansvarig för EFKs församlingsutveckling och tillika väl insatt i 

organisationen, betonar att det inte finns en given organisationsmodell som stämmer för alla 

EFK-anslutna församlingar3.  Dock menar Tholvsen att den absolut vanligaste modellen är 

den han beskriver som föreningsmodellen, vilken illustreras i figur 2.1. Församlingen är en 
                                                
3 Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, 

muntligt samtal den 5 april 2018 



 

 
 

självständig juridisk person som varje år håller årsmöte och flera församlingsmöten vilka 

utgör organisationens högsta beslutande organ. Församlingsmedlemmarna har varsin röst och 

vid dessa möten tas större beslut som rör budget, val av församlingsledning och styrelse, 

rekrytering av föreståndare, pastorer och övrig personal etcetera.  

 

Hur församlingarna väljer att organisera sitt ledarskap kan skilja sig åt4. I vissa fall är 

församlingsledningen densamma som styrelsen, medan man i andra fall delar upp styrelsen 

och församlingsledningen. Oavsett upplägg har styrelsen alltid det juridiska 

arbetsgivaransvaret och ansvarar därmed för församlingens anställda. I de fall 

församlingsledningen och styrelsen är uppdelade i två grupper har församlingsledningen 

(ibland även kallad äldsteråd) till uppgift att vaka över medlemmarnas andliga utveckling. 

Styrelsen företräds av en ordförande. Styrelsemedlemmarna/församlingsledarna är 

medlemmar i församlingen och utför styrelsearbete ideellt.  

 

 
Figur 2.1 Föreningsmodell över EFKs församlingar5 

 

Under församlingsledningen/styrelsen existerar assisterande råd6. Dessa råd, vilka består av 

församlingsmedlemmar, fungerar som utskott/stödfunktioner för församlingens olika 

verksamhetsområden. Antalet råd och dess funktion styrs efter församlingens behov och 

verksamhet. Exempel på vanligt förekommande råd är ekonomiråd (utför löpande bokföring, 

                                                
4 Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, 
muntligt samtal den 5 april 2018 
5 Konstruerad i samråd och samtal med Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – 

Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, den 5 april 2018 
6 Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, 

muntligt samtal den 5 april 2018 



 

 
 

betalningar etcetera) och fastighetsråd (förbereder investeringar, ombesörjer fastigheten 

etcetera). Råden rapporterar i första hand till styrelsen/församlingsledningen. Utöver råden 

finns även olika former av verksamhetsspecifika team och arbetsgrupper vilka jobbar med 

församlingens olika satsningar och verksamheter. Exempel på verksamhetsområden är; 

gudstjänst, barn- och ungdomar, musik etcetera.  

 

2.3 Församlingens föreståndare 

Inom EFK har titeln kyrkoherde bytts ut mot föreståndare men innebörden är i mångt och 

mycket densamma7. I den föreningsmodell som många EFK-församlingar tillämpar 

förekommer föreståndaren under församlingsledningen/styrelsen. Vanligtvis är även 

föreståndaren medlem eller adjungerad till styrelsen. Föreståndaren har oftast ansvarar för 

församlingens verksamhet samt för eventuell övrig personal. I det förslag till styrdokument, 

även kallat församlingsordning, som EFK tillhandahåller vid upprättande av nya församlingar 

definieras föreståndarens uppgift till att ”samordna ledningen i församlingen, att upprätthålla 

styrfarten, utveckla ledarskapet i församlingen och tillsammans med övriga församlingsledare 

utveckla församlingen”8. Föreståndaren, tillsammans med församlingsledningen/styrelsen, 

anses också vara församlingens andliga ledare och därmed agera ”tillsynsfunktion över 

församlingens helhet i gudstjänst, gemenskap och omvärld på olika sätt”. Enligt Tholvsen har 

långt ifrån alla församlingar möjlighet att ha flera heltidsanställda vilket medför att de flesta 

föreståndare även fungerar som pastorer. I de fall där flera pastorer förekommer har 

församlingen, genom församlingsmötet, valt en av pastorerna till föreståndare. Det 

förekommer även församlingar där föreståndaren inte har en pastoral roll men detta är mer 

sällsynt menar Tholvsen.  

 

2.4 Föreståndaren och kallelsen 

Kyrkan anses ofta som en ”speciell och annorlunda arbetsplats” där den primära arbetsgivaren 

först och främst är Gud (Bruhn, Lind & Svensson 2005; Hansson 2006; Hansson 1999). Av 

den anledningen har många arbetare inom kyrkan uppfattningen att sin anställning är en 

förlängning av sin personliga tro. Svensson (2011) beskriver att professionen vanligtvis ses 

som en kallelse från Gud vilket gör yrket unikt. I Svenskt Frikyrkolexikon (Svenskt 

                                                
7 Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, 

muntligt samtal den 5 april 2018 
8 Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, 
mailkonversation, den 15 april 2018 



 

 
 

Frikyrkolexikon 2014, s. 230) definierar man kallelsen till ”ett inre tilltal som upplevs som 

Guds direkta uppmaning att göra en särskild insats eller gå in i en särskild tjänst”. Eftersom 

kallelsen är starkt kopplad till föreståndarens inre upplevelse finns risken att det uppstår en 

konflikt mellan den inre och yttre kallelsen, det vill säga om omgivningens förväntningar på 

föreståndaren inte överensstämmer med föreståndarens egna förväntningar9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
9 Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, 
muntligt samtal, den 5 april 2018 
 



 

 
 

3. Teoretisk referensram     
Nedan presenteras studiens valda teoretiska perspektiv, Role theory. Inledningsvis beskrivs 

teorins utgångspunkter. Därefter följer ett avsnitt om teorins relevans och ett avsnitt om kritik 

mot studien samt hur denna behandlas inom studien. Slutligen presenteras nyare forskning 

som genomförts på senare år. 

 

3.1 Role theory 

Studiens valda teoretiska perspektiv som behandlar arbetsmässiga förväntningar och dess 

påverkan, är Role theory. Teorin tog fart redan under 1920-talet och handlar huvudsakligen 

om de roller vi människor framträder i, med tillhörande social positions (sociala positioner), 

identiteter samt förväntningar (Biddle 1979). Role theory berör både en individs individuella 

respons såväl som det sociala och kontextuella perspektivet inom vilken rollen utövas. Roll-

konceptet har sedan 20-talet skildrats ur flertalet olika perspektiv med såväl antropologisk, 

sociologisk som psykologisk betoning. Kanske mest relevant sett utifrån denna studie är dels, 

likt Biddle beskriver, skildring av att roller definieras av kulturella och kontextuella 

konstruktioner inom samhället samt skildringen av att roller tillhör sociala system där de 

beskrivs och förklaras utifrån de olika aktörernas förväntningar på respektive roll, kallade role 

expectations (rollförväntningar).  

  

Biddle (1979) definierar att de sociala systemen består av så kallade social positions, vilka 

definierar respektive rolls identitet. Exempelvis skapar termer så som mamma, psykolog, eller 

professionell idrottare olikartade social positions vilka medför olika karaktäristiska särdrag. 

Kahn, Wolfe, Quinn, Snoeak, och Rosenthal (1964) menar dessutom att vi intar olika roller 

beroende på vilken typ av organisation eller grupp vi för tillfället tillhör. 

 

En av de mest populära förklaringarna inom Role theory kring anledningen till att personer 

inom samma social positions agerar på ett likartat sätt, ett så kallat role behavior 

(rollagerande), definieras likt beskrivet ovan att bero på rollens, eller social positions, 

förväntningar (role expectations) (Biddle 1979). Förväntningarna i denna bemärkelse 

definieras att härstamma dels från egna inlärda beteenden utifrån individuella förväntningar 

på rollen samt genom uttalade förväntningar från omvärlden.  

 



 

 
 

Andra förklaringar till role behavior är, likt också omnämnts ovan, kontexten rollen utspelar 

sig i eller vilka konsekvenser olika agerande medför (Biddle 1979). Inom det kontextuella 

perspektivet beskriver författaren exempel på situationer som leder till någon form av 

kontextuell påverkan: en fotbollsmatch, en religiös gudstjänst eller en konsert. I varje 

situation styrs människors agerande inte bara utifrån respektive rolls förväntningar utan 

dessutom utifrån det kontextuella perspektivets förväntningar för vad som är brukbart inom 

varje situation, exempelvis när man ska klappa i händerna kontra sitta tyst och titta på. Role 

expectations kan därför associeras med såväl social position/roll som med vilken kontext 

rollen utövas inom.  

  

Kahn et al (1964) belyser vidare en viktig problematik som kan uppkomma inom Role theory, 

kallad role stress. Författaren identifierar en form av negativ stress vilken beskrivs att bero på 

att individer antar flertalet olika roller beroende på sammanhang. Sammanhanget beskrivs 

samtidigt i sig vara ytterst delaktigt i individens beteende och psykiska samt känslomässiga 

välmående. Rizzo, House och Lirtzman (1970) menar vidare att role stress kan uppkomma då 

förväntningarna på en individs roll är oklara, motstridiga eller överbelastande vilket kan leda 

till otillfredsställelse och hög stress. Örtqvist och Wincent (2006) delar i sin tur in orsakerna 

till role stress i tre delar: role conflict (rollkonflikt), role overload (roll-överbelastning) och 

role ambiguity (roll-tvetydighet).  

 

Role conflict, också kallad oförenliga role expectations, definieras att uppkomma då en 

individ utsätts för en roll som hen inte är kapabel att utföra (Biddle 1979). Mer specifikt 

uttrycks denna inkapabilitet genom att individen inte kan utföra två eller fler aktiviteter hen 

inom rollen bör och förväntas utföra. Kahn et al (1964) definierar vidare att role conflict kan 

uppstå då kraven samt förväntningarna på en specifik roll alternativt mellan olika roller är 

motstridiga eller oförenliga. En role conflict definieras dessutom att kunna uppkomma genom 

att exempelvis en individs förväntade role behavior inte korrelerar med hens individuella 

behov och värderingar, genom konflikter mellan tid, resurser och kapabiliteter samt genom 

konflikter mellan en individs olika roller (Kahn et al 1964; Gross, Ward & McEachern 1958 

se Rizzo et al 1970). 

 

Biddle (1979) definierar vidare att role overload kan uppstå då för mycket begärs av en 

individ. Detta kan uppkomma då rollens uppgifter inte korrelerar med hens grundläggande 

värderingar och behov (role conflict) eller då en individs role behavior anses som felaktigt av 



 

 
 

omgivningen. Beehr, Walsh & Taber (1976) beskriver vidare att role overload kan uppkomma 

om en individ inte kan leva upp till förväntningarna under den befintliga tiden medan Buttner 

(1992) för ett likartat resonemang, med de befintliga och tillgängliga resurserna som 

argument. Sammanfattningsvis kan därmed role overload uppstå då exempelvis en eller 

flertalet role conflict uppstår kring en eller flera av en individs roller.  

 

Katz & Kahn (1978) menar slutligen att role ambiguity kan uppstå då en individ saknar 

information om vad som förväntas kring en specifik roll. Kahn et al (1964) härleder orsakerna 

mer specifikt till att handla om oklarheter kring ansvar och andras förväntningar samt hur 

respektive individ kan uppfylla dessa. Rizzo et al (1970) definierar liknande att orsakerna 

handlar om kraven på respektive rolls beteende samt förutsägbarheten av resultatet kring 

beteendet. Författarna Caplan & Jones (1975) menar vidare att role ambiguity korrelerar med 

bland annat ångest och depression. 

 

3.2 Teorins relevans  

Likt definierat ovan är Role theory den teori med störst relevans utifrån studiens syfte, att 

undersöka förväntningsskillnader mellan föreståndare och ordförande samt dess påverkan. 

Anledningen till detta är teorins heltäckande ämnesområde då teorin, likt tidigare beskrivet, 

omfattar såväl individen självs (föreståndarens) egna förväntningar på sina uppgifter, andras 

(ordförandes, församlingsmedlemmars) förväntningar på rollen samt det kontextuella 

perspektiv inom vilket rollen utspelar sig inom (Biddle 1979). Role theory kan därav ses som 

en teori vilken täcker fler områden jämförelsevis med exempelvis Expectancy theory och 

Agency theory. Expectancy theory:s fokuserar nämligen isolerat på individens egenintresse 

och förväntningar (Porter och Lawler 1968) vilket gör att det kontextuella perspektivet som 

inkluderas i Role theory inte påvisas på samma sätt. Agency theory fokuserar i sin tur på 

samspelet mellan olika parters intressen samt förväntningar (Jensen & Meckling 1976; Ross 

1973 se Eisenhardt 1989) vilket gör att det individuella perspektivet utifrån respektive part 

inte inkluderas likt inom Role theory. Role theory utgörs därmed av ett större 

helhetsperspektiv, där både individuella, andras och kontextuella förväntningar inkluderas, 

vilket är en av anledningarna till att valet av teori. 

  

Role stress, vilken utgör en del av Role theory, bidrar ytterligare till teorins relevans utifrån 

vår studie vilken inte enbart syftar till att se förväntningsskillnader utan dessutom hur dessa, 

enligt teorin, kan påverka föreståndaren. Role stress skildrar nämligen, ur ett teoretiskt 



 

 
 

perspektiv, vilka negativa orsaker olikartade förväntningar kan medföra, vilket därav direkt 

möjliggör studiens syfte. Att role stress dessutom i flera avseenden kan kopplas samman med 

psykisk ohälsa, vilket det pastorala yrket likt beskrivet i inledningen minst sagt kan 

sammankopplas med, bidrar ytterligare till ett intressant perspektiv. 

  

Role theory bidrar därav både med ett helhetsperspektiv samt ett mer djupgående perspektiv 

vilket väcker flera intressanta frågor kring föreståndarens roll och förväntningar, både med 

teoretiska och praktiska utgångspunkter. Därav har vi valt role theory som utgångspunkt för 

denna studie. 

 

3.3 Kritik kring Role theory 

Jackson (1998) redogör för en del av den kritik Role theory fått möta genom dess utveckling. 

Författaren nämner bland annat att ett tydligt kritiskt förhållningssätt skapats mot teorins 

definition av vad som klassificeras som en normativ roll. Jackson framhåller exempelvis 

rollen som mamma. Utgår den normativa och representativa rollen av att vara mamma utifrån 

ensamstående mammor, mammor från olika eller en specifik kultur, hemlösa mammor, 

mammor med funktionshinder eller mammor som lever som gifta? Problematiken är tydlig. 

  

Jacksons (1998) kritik är av högsta relevans. Inom omfånget av denna studie möts kritiken i 

mångt och mycket genom studien i sig självt. Syftet, att undersöka förväntningsskillnader på 

föreståndarens roll, innebär nämligen i stor utsträckning att undersöka hur de normativa 

bilderna av en föreståndares roll och uppgifter skiljer sig mellan olika parter, främst mellan 

ordförande och föreståndare. Kritiken beskriven ovan fokuserar snarare på hur en allmän 

representativ bild kan eller inte kan uppnås, vilket inte denna studie ämnar skapa, då fokus 

ligger på hur respektive parts bilder skiljer sig åt. 

 

Biddle (1979) beskriver vidare ytterligare aspekter kring Role theory som kritiserats.  

Författaren nämner exempelvis att definitionen av förväntningar har ifrågasatts. Vad är 

egentligen förväntningar? Vissa syftar på förväntan, andra på värde, normer och tankar kring 

vad andra tycker. Svaret är därav inte helt entydigt. Denna kritik bemöts inom vår studie 

genom ett öppet förhållningssätt där vi inte ämnar att finna en entydig bild av begreppet, 

vilket definieras mer ingående nedan i metodavsnittet.   

 



 

 
 

3.4 Nutida relaterade studier 

Role theory, vilken likt beskrivet framkom under 1920-talet, används än idag frekvent inom 

olika forskningsområden. Exempelvis använder Hoyt, Price och Poatsy (2013) Role theory till 

att studera ett etiskt kontra icke etiskt ledarskap och Teh, Yong och Lin (2014) till att studera 

sambanden mellan Role theory och olika typer av ledarskapsmetoder. Vidare undersöker 

Vandenberghe, Bentein och Panaccio (2017), utifrån Role theory som perspektiv, hur en 

organisations resultat påverkas av dess anställdas anförtroende till chefer inom organisationer.  

 

Mer nutida studier har dessutom genomförts utifrån kyrkan som organisation sett utifrån Role 

theory. Kemerys (2006) studie kring relationen mellan role conflict och role ambiguity inom 

prästers yrke är ett exempel, vilken nämndes ovan i inledningen. Författaren genomförde en 

kvantitativ studie med 293 präster från olika metodistkyrkor i USA och bidrog med ett högst 

relevant resultat sett utifrån vår studie. 

 

Kemerys (2006) studie visade både på ett intressant teoretiskt bidrag till Role theory som teori 

samt till forskningen kring kyrkan som organisation. Tidigare studier kring role conflict och 

role ambiguity har nämligen visat på en entydig korrelation, där en hög nivå hos de så kallade 

role stressors (role conflict eller role ambiguity) enskilt visat påverka arbetstillfredsställelsen 

hos de anställda negativt (Fisher & Gitelson 1983 se Kemerys 2006). Kemerys (2006) studie 

visade dock, till skillnad från tidigare forskning, att ett icke linjärt samband uppkommer om 

de båda role stressors hanteras samtidigt inom forskning kring kyrkan som organisation. 

Studien visade att präster inom metodistkyrkor i USA hade lägst arbetstillfredsställelse då 

både role conflict och role ambiguity var på en hög nivå, men som högst 

arbetstillfredsställelse då role conflict var på en låg nivå samtidigt som role ambiguity var på 

en hög nivå. 

 

Kemery (2006) beskriver resultatet av studien som relativt självklart sett utifrån en prästs roll. 

Författaren syftar till att definitioner av role ambiguity, likt oklara och outtalade strukturer, 

mål samt förväntningar (Hoge 1993 se Kemery 2006) korrelerar bra med en prästs roll, vilken 

inkluderar många oförutsägbara problem och händelser som uppkommer, genom exempelvis 

rådgivning (Kemery 2006). Författaren beskriver vidare i resultatet av sin studie att en hög 

nivå av role ambiguity dessutom möjliggör och skapar utrymme för präster att leda sin 

församling till nya nivåer kring spirituella kallelser och uppgifter vilket bidrar till en hög 

tillfredställelse hos många präster. 



 

 
 

 

Hur förhåller sig Kemerys (2006) resultat till föreståndare inom svenska frikyrkor? Kanske 

kan även föreståndare inom den svenska frikyrkan som organisation främjas och må bra av 

oklara och outtalade strukturer, mål samt förväntningar? Kemery (2006) bidrar med ett 

aningen motsatt perspektiv kontra övrig forskning kring role stress, att oklara förväntningar i 

sig kan vara positivt, vilket är ett perspektiv att ta hänsyn till i vår studie. 

  



 

 
 

4. Metod   
 

I följande avsnitt beskrivs och motiveras de metoder för forskning och analys som använts i 

studien. Undersökningens upplägg, urvalskriterier, procedurer, datainsamlingsstrukturer 

etcetera redovisas. Slutligen ges en översikt över den analysmetod som tillämpats. 

 

4.1 Undersökningens design 

Vår ambition var att undersöka skillnader i förväntningar mellan arbetstagare och arbetsgivare 

inom EFK-församlingar samt vilka konsekvenser förväntningsskillnaderna hade på 

arbetstagaren. Till vår studie har vi antagit ett kvalitativt tillvägagångssätt istället för ett 

kvantitativt tillvägagångssätt. En kvalitativ metod låter empirin grunda sig i ett fåtal men 

detaljerade observationer och intervjuer (Johnson & Christensen 2004). Fokus ligger på ord 

snarare än siffror och genom att fånga direkta citat byggs empirin upp genom de nyanser och 

detaljer som återfinns i intervjuobjektens personliga tolkningar och perspektiv. Saunders, 

Lewis och Thornhill (2007) menar att den kvalitativa metoden har ett undersökande syfte med 

målet att, utifrån intervjuobjektens unika perspektiv, beskriva och öka förståelsen för det 

undersökta fenomenet. Eftersom vi ville åt en fördjupad bild av föreståndarens och 

ordförandens olika perspektiv på fenomenet förväntningar gällande föreståndarrollen var 

därför den kvalitativa metoden ett lämpligt verktyg för vår studie. Då det inte bedrivits 

tidigare forskning kring de arbetsmässiga förväntningarna inom Evangeliska Frikyrkan ansåg 

vi det problematiskt att formulera tydliga frågor med givna svarsalternativ, vilket hade krävts 

om vi tillämpat en kvantitativ undersökningsmetod. Istället har vi i det avseendet sett den 

kvalitativa metodens öppenhet som fördelaktig. 

 

Vi uppfattade förväntningar till att vara ett relativt vitt begrepp som kan ta flera utryck och 

beskrivas olika beroende på person och situation. Med det sagt var vi medvetna om att vår, 

men också teorins, föreställning av förväntningar inte alltid harmoniserade med alla 

sammanhang. Vår ståndpunkt var att det inte finns en, och endast en, sanning kring 

förväntningar vilket gör öppenhet och nyansrikedom till viktiga nyckelord i val av metod. 

Jacobsen (2017) menar att en av den kvalitativa metodens stora fördelar är den unika 

förståelsen av ett förhållande som framhävs genom intervjuobjektets egna åsikter. Jacobsen 

betonar också att den kvalitativa metoden är en interaktiv process där problemställningen kan 

behövas bearbetas med tiden som ny data samlas in. Även om det finns en tydlig arbetsgång i 



 

 
 

forskningsprocessen återfinns en flexibilitet som är till fördel för forskaren. Denna fördel fann 

vi värdefull då det studerade forskningsområdet, fenomenet förväntningar, är förhållandevis 

vagt och hela tiden medför nya insikter med tiden det studeras.  

 

En ytterligare aspekt som vägts in angående val av metod är perspektivet av framtida 

forskning. Genom denna studie har vi identifierat problematiska områden kring förväntningar 

på föreståndarrollen inom Evangeliska Frikyrkan. Denna studie kan därav användas som en 

förstudie som ligger till grund för vidare forskning där en kvantitativ generaliserbar studie 

över området kan genomföras utifrån de identifierade problemen.  

 

I vår studie har vi mer specifikt antagit den undersökningsdesign som man inom 

metodlitteraturen kallar små-N-studier (Rihoux & Ragin 2009). ”N” kommer från engelskans 

”numbers” och metoden går ut på att genom ett fåtal enheter från olika kontexter, vanligtvis 

mellan två till tio stycken, studera ett specifikt fenomen. Fokus ligger på själva fenomenet och 

syftet är att, genom olika uppfattningar, få fram en så rik och detaljerad beskrivning av 

fenomenet som möjligt (Creswell 2012).  

 

4.2 Undersökningens urvalsprocess 

Robinson (2014) betonar vikten av att dela in den kvalitativa urvalsprocessen i flera steg. 

Först bör forskaren skaffa sig en överblick över alla intressanta enheter som är möjliga att 

undersöka. Sedan specificeras undergrupper genom att sätta upp grundkriterier för vilka 

enheter inom hela populationen som ska inkluderas eller exkluderas i urvalet. Kriterierna ska 

även säkerställa att urvalet kopplar an undersökningens syfte. Nedan följer en beskrivning av 

studiens urvalsprocess där vi utgått från Robinsons rekommendationer.  

 

Det finns 307 församlingar som är anslutna till EFK10. I denna studie har ett urval utifrån de 

307 EFK-anslutna församlingarna gjorts. För att säkerställa att urvalet, i enlighet med 

Robinson (2014), kopplar an till studiens syfte sattes fyra grundkriterier upp: (1) varje 

församling i urvalet ska ha en anställd föreståndare, (2) varje församling i urvalet ska ha minst 

två anställda inklusive föreståndaren, (3) varje församling i urvalet ska ha ett 

organisationsupplägg innehållande en styrelse och/eller församlingsledning som leds av en 

                                                
10 Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, 

muntligt samtal den 5 april 2018 



 

 
 

ordförande, (4) församlingarna i urvalet ska vara jämförbara vad gäller organisationsupplägg, 

antal medlemmar och sammanhang. Eftersom studien syftar till att studera de arbetsmässiga 

förväntningarna mellan arbetstagaren (föreståndaren) och arbetsgivaren (ordföranden) i den 

svenska frikyrkan, närmare bestämt inom trossamfundet Evangeliska Frikyrkan, var det 

viktigt att de utvalda församlingarna hade en anställd föreståndare samt ett 

organisationsupplägg med en styrelse/församlingsledning som företräddes av en ordförande. 

Vidare ansåg vi det intressant att studera församlingar som hade minst två anställda då vi av 

denna anledning kunde beröra föreståndarens arbetsledaransvar i förhållande till övrig 

personal. Till sist behövde vi, för att kunna jämföra de olika respondenternas svar, välja 

församlingar vilka var jämförbara vad gäller organisationsupplägg, antal medlemmar och 

sammanhang.  

 

Øyvind Tholvsen, ansvarig för EFKs församlingsutveckling och tillika väl insatt i 

organisationen EFK och dess församlingar, menade att församlingarna inom EFK kan delas in 

i tre kategorier11. Kategorierna är baserade på antalet medlemmar i respektive församling och 

redovisas i tabell 4.1 nedan. De församlingar som har 250–500 medlemmar klassificerade 

Tholvsen som ”medelstora församlingar”, medan de med färre medlemmar sågs som ”små 

församlingar” och de med fler medlemmar som ”stora församlingar”. Enligt Tholvsen 

sammanföll alla församlingar i kategorin “medelstora församlingar” med studiens uppsatta 

grundkriterier. Varje församling inom kategorin “medelstora församlingar” hade en anställd 

föreståndare, minst två anställda inklusive föreståndaren och en styrelse/församlingsledning 

som leddes av en ordförande. Tholvsen menade också att denna kategori av församlingar är 

relativt likvärdiga gällande verksamhet, sammanhang de verkar inom och upplägg på 

organisationen.  

  
Antal medlemmar Antal församlingar Antal medlemmar totalt 
<250 medlemmar 269 18 275 
250–500 medlemmar 31 10 407 
>500 medlemmar 7 5804 
Tabell 4.1 Församlingsstatistik. Antal församlingar inom EFK, uppdelat på antal medlemmar, år 201812 

 
                                                
11 Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, 
muntligt samtal den 5 april 2018 
 
12 Øyvind Tholvsen, Programledare Sverigeprogrammet – Församlingsutveckling, Evangeliska Frikyrkan, 

muntligt samtal den 5 april 2018 



 

 
 

Bland församlingarna i kategorin “små församlingar” återfanns endast ett fåtal församlingar 

som uppfyllde alla de uppsatta grundkriterierna13. Inom gruppen “stora församlingar” 

uppfyllde församlingarna visserligen grundkriterierna men vi ansåg att antalet församlingar 

var för få samt att antalet medlemmar var för liten del av EFKs totala medlemsantal. Därför 

har kategorierna ”små församlingar” och ”stora församlingar” exkluderats. Vidare har en 

ytterligare avgränsning gjorts då det visade sig att vissa församlingar i den valda kategorin 

även var anslutna till andra trossamfund. Vår bedömning, i samråd med Tholvsen, var att 

exkludera dessa församlingar för att få en så tydlig koppling till EFK som möjligt. Efter denna 

exkludering bestod kategorin av 29 församlingar.  

 

I nästa del av urvalsprocessen stod vi inför två väsentliga val; (1) Hur många församlingar ska 

undersökas? (2) Ska vi intervjua ordföranden och föreståndare som tillhör samma församling 

eller ska vi intervjua föreståndare och ordföranden från skilda församlingar?   

 

Francis, Johnston, Robertsson, Glidewell, Entwistle, Eccles och Grimshaw (2010) 

rekommenderar forskaren till att fastställa ett minimum och ett maximum av antal enheter 

som ska undersökas. För att säkerställa god representativitet bör urvalet inte vara för lågt. 

Samtidigt menar Francis et al att urvalet inte får bli mättat, det vill säga för stort så att den 

marginella nyttan av ytterligare en intervju inte anses tillräcklig. Dock menar Guest, Bunce 

och Johnson (2006), men också Mason (2010), att det är omöjligt att sätta ett entydigt krav på 

hur många intervjuer som bör genomföras. Antalet i urvalet beror istället på frågeställningen 

och hur pass homogen gruppen som studeras är. Därför bör man som forskare, vilket också 

Glaser och Strauss (1967) påpekar, fortsätta samla in information från respondenter tills dess 

man når en nivå där det inte längre finns mer information att tillgå. Även om tidigare forskare 

menar att detta är det ideala tillvägagångssättet, vilket vi också kan stämma in i, har vi i vår 

studie behövt fastställa ett tak för antalet intervjuer. Detta berodde till stor del på studiens 

tidsbegränsningar där tid för planering, resor, transkribering etcetera togs med i bedömningen. 

För att få en så spridd och representativ bild av hur de arbetsmässiga förväntningarna på 

föreståndaren skiljer sig mellan församlingarnas föreståndare och ordförande, med avsikten 

att väga in båda parternas perspektiv, i förhållande till de resurser och tid vi haft för studien, 

var vår bedömning att genomföra tre intervjuer med föreståndare och tre intervjuer med 
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ordföranden. Vi är medvetna om att ytterligare värdefull information, nyanser och perspektiv 

kunnat införskaffats om antalet intervjuer varit högre.  

 

I urvalet har vi inte tagit hänsyn till intervjuobjektens geografiska spridning. Motivet var 

återigen att få så bred och typisk bild som möjligt. I de fall där det av bekvämlighetsskäl, till 

exempel att respondenten geografiskt sett befann sig långt från oss, eller där det på grund av 

tidsbrist inte gick att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte, bedömde vi att Skype-

intervju var en godtagbar medelväg. Detta går i linje med Deakin och Wakefield (2014) som 

menar att skillnaden, tack vare den moderna tekniken, mellan ansikte-mot-ansikte-intervju 

och Skype-intervju inte längre är så stor.  

 

I frågan om föreståndaren och ordföranden borde komma från samma församling valde vi att 

intervjua föreståndare och ordföranden från skilda församlingar. Motivet för detta 

ställningstagande var i första hand att vi inte ville riskera att intervjuobjekten från samma 

församling berättade för varann att de skulle bli intervjuade och på så vis av olika anledningar 

hindrades eller begränsades till att prata fritt. Dessutom hade vi för avsikt att minimera risken 

för att arbetsrelationerna kunde ta skada av att någon part, genom att läsa studiens resultat och 

transkriberingar, kunde identifiera vad den andra sagt.  

 

För att inte våra, eller någon annans, personliga åsikter eller relationer skulle påverka vilka 

respondenter som skulle intervjuas lät vi Tholvsen på EFK slumpmässigt dra tio församlingar 

ur den valda kategorin. Visserligen förknippas den slumpmässiga urvalsmetoden vanligen 

med kvantitativa datainsamlingsmetoder, men Jacobsen (2017) påpekar att det även inom den 

kvalitativa metoden är möjligt att göra ett slumpmässigt urval så länge populationen man drar 

från innehåller enheter som inte märkbart avviker från de urvalskriterier forskaren satt upp. Vi 

ansåg, efter att vi erhållit information om församlingarna från Tholvsen, att kategorin 

“mellanstora församlingar” innehöll församlingar varav alla var lika intressanta att undersöka. 

Ingen av församlingarna stack ut på ett sätt att risken för ett skevt urval vid slumpmässigt 

urval var betydande stor. Vi ansåg det viktigt att utföra ett slumpmässigt urval för att 

tydliggöra att varken våra eller Tholvsens privata vänskapsrelationer med flera av EFK-

församlingarnas föreståndare inte styrde i valet av intervjuobjekt.  

 

I det slumpmässiga urvalet tog Tholvsen hjälp av det digitala slumpindelningsverktyget 

random.org. Av de tio utvalda församlingarna gjordes en uppdelning i två grupper, fem 



 

 
 

församlingar i varje grupp. Syftet med uppdelningen var att bestämma de församlingar där 

föreståndaren respektive ordföranden ska intervjuas. Denna uppdelning utfördes 

slumpmässigt av Tholvsen, återigen via random.org. Med hjälp av slumpindelningsverktyget 

ställdes de fem församlingarna i respektive grupp upp i en prioritetsordning, där de tre första 

församlingarna i varje grupp valdes ut som intervjuobjekt och resterande till att vara reserv. 

Av de slumpmässigt utvalda respondenterna var det ingen som vi sen tidigare haft en 

personlig vänskapsrelation till. Inför intervjuerna skickades ett mail ut till de sex utvalda 

respondenterna (se bilaga 1). Samtliga tillfrågade respondenter tackade jag till att ställa upp 

på intervju.  

 

4.3 Datainsamling 

Vår primära avsikt var att genomföra totalt sex intervjuer. Dock valde vi att komplettera med 

en ytterligare intervju då vi fann informationen från en av de genomförda intervjuerna 

aningen bristfällig. Detta berodde på att respondenten, vilken vi av geografiska skäl var 

tvungen att intervjua via Skype, befann sig på en sportbar i samband med intervjun. Att 

respondenten befann sig i en stökig miljö där det blev problematiskt att höra vad respondenten 

sa var inget vi var förberedda på. Även om viss information kunde erhållas blev intervjun så 

pass otydlig att vi bedömde att ytterligare information behövde införskaffas. Likt många 

tidigare forskare betonat (Guest et al 2006; Mason 2010; Glaser & Strauss 1967) bör man som 

forskare fortsätta samla in information från respondenter tills dess man når en nivå där 

forskaren anser ha den information den behöver. Därav kompletterades undersökningen med 

en ytterligare intervju vilket medförde att totalt sju intervjuer genomfördes.  

 

Med tanke på tidsbegränsningarna och de bristande resurserna valde vi att använda oss av 

både semistrukturerade Skype- och semistrukturerade ansikte-mot-ansikte-intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer följer forskaren till 

viss del ett förutbestämt schema av frågor och teman för respondenten att besvara (Saunders 

et al 2007). Emellertid är forskaren, i de fall det är nödvändigt, fri att frångå den givna 

intervjuguiden i syfte att skapa utrymme för vidareutveckling av den intervjuades respons. 

Likaså kan ytterligare frågor och följdfrågor tillkomma beroende på hur respondenten svarar. 

Vi fann denna flexibilitet nödvändig då vi värdesatte en så djup och unik inblick i 

respondentens förhållande till fenomenet som möjligt. Vår ståndpunkt var att ansikte-mot-

ansikte-intervjuer medför en dynamisk och informationsrik kommunikation vilket gör denna 

teknik lämplig för att framhäva den enskilda individens inställning och uppfattning av det 



 

 
 

studerade fenomenet. Dessutom såg vi fördelen av att som intervjuare ha god kontroll över 

intervjusituationen, vilket inte vore fallet om intervjun gjordes via exempelvis mail (Kvale & 

Brinkmann 2008). Ambitionen var att genomföra alla intervjuer ansikte-mot-ansikte men på 

grund av geografisk otillgänglighet och planeringsmässiga svårigheter har flera intervjuer 

gjorts via Skype. 

 

Som underlag till de semistrukturerade intervjuerna utarbetades en intervjuguide (se bilaga 2). 

Jacobsen (2017) menar att intervjuguiden ska ge en översikt av de teman som ska beröras 

under intervjun. Guiden kan anta olika nivåer av struktureringsgrad beroende på hur pass 

mycket forskaren vill styra respondenten. Då vi önskade att respondenterna skulle tala relativt 

fritt utan att för den delen sväva iväg från det studerade ämnet ansåg vi det lämpligt att anta 

en medelhög struktureringsgrad. Därav utformades relativt öppna teman vilka följdes upp av 

följdfrågor med syftet att föra tillbaka respondenterna till temat i de fall det skulle bli 

nödvändigt. Utformningen av intervjuguiden hade sin utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen där frågor utifrån Role theory adderades. Vidare sattes frågorna samman till 

fyra olika teman; (1) rollen som föreståndare, (2) respondentens åsikter kring hur rollen är 

utformad, (3) arbetsuppgifter och tid och (4) relationen mellan föreståndaren och ordföranden. 

Intervjuguiden innehöll även en inledande del med frågor som berörde respondentens 

bakgrund, utbildning, tidigare sysselsättning, informations om församlingen, varför 

respondenten valt att gå in i uppgiften som föreståndare respektive ordförande etcetera. 

Samma intervjuunderlag användes för samtliga intervjuer där respondenten var en 

föreståndare. Då ordföranden var intervjuobjekt användes samma intervjuguide som 

beskrivits ovan, men med undantaget att frågorna var ställda utifrån ordförandens perspektiv.  

 

Två av intervjuerna genomfördes som ansikte-mot-ansikte-intervju medan resterande utfördes 

via Skype. Varje intervju inleddes med att förklara studiens huvudsyfte och bakgrund. Vidare 

ställdes ett antal allmänna frågor om respondentens bakgrund och sammanhang. Sedan utgick 

intervjun från intervjuguidens teman där respondenten ombads tala fritt. Varje tema följdes 

upp med både i förhand bestämda, men också spontant uppkomna, följdfrågor. Mot slutet av 

intervjuerna leddes respondenten in på frågor som rör föreståndarens, och bilden av 

föreståndarens, psykiska hälsa, motivation etcetera. Dessa frågor var intressanta med 

hänseende till att påvisa eventuella behov av vidare forskning.  

 



 

 
 

Intervjuerna pågick mellan 50 och 90 minuter och samtliga intervjuer spelades in till ljudfil.  

Med hänseende till respondenternas val av att förbli så anonyma som möjligt har 

inspelningarna, efter att de transkriberats, raderats. I transkriberingarna har namn, ålder, 

städer och annan information som riskerar röja respondentens identitet ersatts med ***. 

 

4.4 Metod för analys av data 

Den insamlade datan har analyserats i två steg. Först gjordes en så kallad innehållsanalys 

(Krippendorf 2013) där datan delades in i olika kategorier. Innehållsanalysen presenteras i 

avsnitt 5.3, under rubriken “tolkning av empiri”. Genom att läsa igenom transkriberingarna i 

sin helhet och samtidigt ställa oss frågan: “Vad handlar detta om?” kunde vi bryta ner texten i 

fyra kategorier; (1) föreståndarens arbetsuppgifter, (2) föreståndarens arbetsbeskrivning och 

rollens frihet, (3) föreståndarrollens omfattning och prioriteringar och (4) föreståndarens 

individuella förväntningar. Detta ansåg vi nödvändigt för att möta det problem som Jacobsen 

(2017) tar upp gällande kvalitativa undersökningar, nämligen att de ofta tenderar till att bli 

alldeles för komplexa och därigenom svåra att analysera. I vårt metodval har vi avsiktligt, likt 

beskrivet ovan, valt den kvalitativa undersökningsmetoden för att få en informationsrik, djup 

och nyanserad bild av föreståndarnas, respektive ordförandenas, syn på rollen som 

föreståndare. Med respekt för det arbete som krävs för att bryta ner innehållet till mindre 

beståndsdelar har därför stor vikt lagts på att grundligt gå igenom och systematiskt 

kategorisera alla intervjuer. På så vis menar vi att komplexiteten reducerats och empirin blivit 

mer överskådlig. Strauss och Corbin (1990) benämner denna typ av kategorisering, där 

forskaren låter data som behandlar samma sak samlas inom en kategori, för öppen kodning. 

Det bör påpekas att ett visst mått av egen bedömning kring utformningen av kategorierna 

tillämpats vilket kan ifrågasätta öppenheten. Dock ansåg vi det nödvändigt att sortera bort 

data som vi menade inte var relevant i förhållande till studiens syfte eller som inte kopplade 

an till studiens teoretiska referensram.  

 

Efter att den insamlade datan kategoriserats jämfördes de olika intervjuobjekten med målet att 

hitta samband mellan dem. Både likheter men också avvikelser har lyfts fram. Detta har 

styrkts genom flera citat och utgör den första delen av analysen vilken presenteras nedan. 

Jacobsen (2017) beskriver citaten inom den kvalitativa metoden till att vara vad tabellerna är 

för den kvantitativa metoden. Vidare inkluderar den första analysdelen analyser av det 

empiriska materialet med ändamål att koppla an till de förväntningar som arbetstagaren 



 

 
 

(föreståndaren) och arbetsgivaren (ordföranden) inom de studerade församlingarna har på 

föreståndarens arbetsroll, vilket går i linje med den första delen av studiens frågeställning.  

 

Den andra delen av analysen, vilken presenteras i kapitel 6, kopplar samman tolkningen av 

empirin (avsnitt 5.3) med de teoretiska utgångspunkter och studier som beskrivits i 

teoriavsnittet. Inom denna del ämnar vår studie att, utifrån det insamlade empiriska 

underlaget, analysera och identifiera vilka konsekvenser de två olika parternas förväntningar 

kan få för föreståndarens välmående enligt tidigare presenterad teori och forskning. Denna 

analysdel berör därigenom huvudsakligen den andra delen av studiens frågeställning vilken 

berör vad de arbetsmässiga förväntningsskillnaderna får för konsekvenser på föreståndarens 

välmående. I det avsnittet analyseras därmed, utifrån den kontext som undersökts, det bidrag 

till teorin som empirin ger upphov till.  

 

4.5 Generaliserbarhet kontra detaljrikedom och variationer 

Vi är medvetna om den kritik som bland annat Bryman och Bell (2013) tar upp gällande att 

finna ett generaliserbart resultat vid kvalitativ datainsamlingsmetod. För det ändamålet hade 

en kvantitativ undersökning av ett större urval varit mer lämplig. Dessutom finner vi, vilket 

flera forskare understryker (Jacobsen 2017; Bryman och Bell 2013) att den kvantitativa 

metoden har svårt att ge något mer än ytlig information då den på ett kostnadseffektivt sätt 

måste omfatta många enheter. Vidare behöver den kvantitativa metodens frågeformulär bestå 

av frågor och svarsalternativ som av naturliga skäl måste bestämmas i förväg. Därav är den 

inte lämplig för att få fram individuella variationer hos de undersökta individerna. Vi hade för 

avsikt att låta respondenterna tala fritt och ville inte att de skulle uppleva sig styrda i sina svar. 

För att få en helhetsförståelse av de intervjuade föreståndarnas och ordförandenas bild över 

fenomenet förväntningar på föreståndarrollen har vi istället valt att producera det som Geertz 

(1973) kallar thick descriptions (tjocka beskrivningar), det vill säga fylliga redogörelser som 

är rika på detaljer, nyanser och variationer.  

 

Det har heller inte varit vår mening att se de intervjuade som helt representativa för alla 

frikyrkliga kontexter. Vi menar att det är upp till läsaren att avgöra hur pass generaliserbart 

resultatet är och i vilken mån det går att överföra till andra sammanhang. Vår uppgift har 

varit, vilket också Bryman och Bell (2013) påpekar, att skapa tillförlitlighet genom att efter 

bästa förmåga följa de regler och praxis som finns inom forskningsyrket (Vetenskapsrådet 



 

 
 

2017). Av den anledningen har vi genom hela studien varit öppna och redogjort varje fas i 

forskningsprocessen. Likaså har vi efter bästa förmåga åsidosatt våra personliga värderingar 

genom undersökningens gång, till exempel genom att vi låtit en extern part slumpmässigt 

välja ut de enheter som undersökts. Vi garanterar också att ett utkast av studiens resultat 

skickats till varje intervjuad respondent där de fått möjlighet att återkoppla ifall de upplevt att 

de blivit missförstådda. Efter respondenternas feedback har resultatets reviderats. Därav har vi 

så långt det är möjligt eftersträvat att säkerställa att vi uppfattat respondenternas verklighet på 

ett rätt och riktigt vis.  

 

Med anledning av att få så ärliga svar som möjligt har vi inför varje intervju meddelat 

respondenterna att de kommer avidentifieras och inte nämnas vid namn i den slutliga 

rapporten. Vissa respondenter har påpekat att anonymiteten inte spelar någon roll för deras 

svar, medan andra har betonat vikten av att förbli anonyma för att de ska kunna svara ärligt. 

Självklart kan vi inte garantera att varje respondent svarat fullständigt sant och vi kan heller 

inte värdera om de agerat helt transparent. Däremot tolkar vi motivet av att respondenterna 

velat vara anonyma som en signal på att de velat och har svarat så ärligt som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

5. Empiri 
 

Nedan följer en översikt över några av de allmänna tankarna som de olika respondenterna 

uttryckt gällande deras syn och insikter på rollen som föreståndare. I den första delen återges 

intervjuerna av de fyra föreståndarna (intervju A-D) och i den andra de tre ordförandena 

(intervju E-G). Då respondenterna valt att behandlas anonymt har varje respondent benämnts 

efter respektive intervjubokstav, till exempel “Föreståndare A”, “Ordförande F” och så vidare. 

 

Samtliga intervjuer startade med att intervjuobjekten gav en kort beskrivning av sin bakgrund 

i form av utbildning, tidigare sysselsättning, hur länge och på vilket sätt de varit engagerade i 

församlingen etcetera. Bland annat noterades att varje intervjuad ordförande kom från en 

bakgrund där de i sin profession agerat ledare och/eller chef på olika sätt. Likaså noterades det 

att alla föreståndare var i medelåldern och hade i stort sett ägnat hela sitt yrkesverksamma liv 

åt någon form av församlingsarbete.  

 

5.1 Föreståndare 

5.1.1 Intervju A 

Under den inledande fasen av intervju A beskrev föreståndare A varför hen är föreståndare 

idag. Respondenten beskrev hur den huvudsakliga anledningen till positionen förelåg i att hen 

blivit kallad av nuvarande församling till att söka rollen som föreståndare i församlingen. 

Föreståndare A belyste vidare att hen vid anställningen var osäker på vad rollen skulle 

innebära och visste därmed inte helt och hållet vad hen gav sig in på. Hen beskrev bland annat 

att arbetsbeskrivningar var luddiga. Vidare beskrev respondenten att: 

  

”… föreståndarrollen i frikyrkan är egentligen omöjlig. Att vara föreståndare är att vara 

rektor, pedagog och kurator i en och samma person, och den combon är inte enkel, de där 

rollerna krockar.” 

  

Intervjun ändrade sedan tidsperspektiv och gick in på nuläge samt vad föreståndare A gör 

inom sin roll. Föreståndare A beskrev teologi och ledarskap som två huvudområden vilket 

hens roll utspelar sig inom. Dessa tar sig främst i uttryck genom predikningar och ledning av 

församlingens styrelse samt äldstekår. 

  



 

 
 

Fortsatt ställdes frågor angående nuvarande arbetsbeskrivningarnas utformning samt hur 

aktivt dessa utvärderas och följs upp, både från ordförandens och föreståndarens sida. 

Föreståndare A beskrev arbetsbeskrivningen som mycket oprecis där inget aktivt arbete 

genomförs med denna. Respondenten beskrev vidare att hens erfarenheter pekat på att goda 

relationer snarare än strikta linjer i pappersform fungerar bättre inom ramen för rollen som 

föreståndare. Senare under intervjun bekräftade även respondenten att hen är tillfreds med en 

otydlig arbetsbeskrivning med stor möjlighet till flexibilitet:  

 

”Jag är tillfreds med att arbetsbeskrivningen är luddig idag, ja!”  

  

Vidare fick respondenten förklara hur hen motiveras och tillfredsställs utifrån personlig nytta. 

Föreståndare A beskrev att hen finner en tillfredsställelse i att kunna bidra till att människor 

tackar och ärar Gud samt att en källa till tillfredsställelse kan vara att Gud blir tillfredsställd. 

Vidare beskrev hen en problematik kring ämnet inom pastors-yrket, där fällan föreligger i att 

bli alltför populistisk och beroende av andras tycke. 

  

Vidare fick föreståndare A besvara om hen hade den tid som behövdes för att kunna utföra sin 

roll. Föreståndare A påpekade i sitt svar att det beror på vilka förväntningar man inkluderar i 

frågan. Respondenten beskrev sedan följande: 

 

”… det går inte att vara föreståndare om man inte kan sova bra trots att det är kaos. Det 

kommer alltid vara rörigt nånstans. Det finns alltid människor som går igenom ett helvete. I 

änden på dan behöver man kunna släppa de där. Annars kan man aldrig må väl i denna 

rollen.” 

  

Under den avslutande delen av intervjun skiftades fokus från respondentens egna 

förväntningar till respondentens uppfattning gällande externa förväntningar. Föreståndare A 

beskrev inledande i denna del att hen upplever att det råder en samsyn mellan hens och 

ordförandens preferenser kring hur rollen som föreståndare ska se ut. Vidare beskriver 

föreståndare A att hen inte upplever att förväntningarna från ordföranden är uttalade utan att 

hen snarare gestaltar ett ledarskap som blir bekräftat av ordföranden i stort. Föreståndare A 

definierade sedan medlemmarna till att vara individer med övriga externa förväntningar på 

föreståndaren. Respondenten beskrev därefter att hen inte upplevt några förväntningar från 

Gud, däremot från sig själv. Exempelvis beskrev respondenten att det finns en frustration i att 



 

 
 

områden behöver utvecklas, men att man måste kunna leva i den spänningen som föreståndare 

i samarbete med sin församlingsledning (styrelse och äldstekår): 

 

”Jo, församlingen skulle behöva utveckla diakoni och evangelisation. Men jag kan inte och 

hinner inte. Det är mer att jag själv känner att jag skulle vilja få det här till att blomma. Men 

jag kan inte vara överallt.” (Föreståndare A) 

 

  

Till sist uttryckte föreståndare A att pastorer har starka personligheter samt är mer eller 

mindre självständiga, egensinniga och svårledda. Respondenten påpekade vidare att en 

arbetsledning från en församlingsledning byggd på förtroende, inte enbart på direktiv, som 

mer optimal. 

 

5.1.2 Intervju B 

I början av intervjun ombads föreståndare B att berätta varför hen valt att bli föreståndare. 

Föreståndare B påpekade att hen aldrig skulle gått in i yrket om hen inte känt en inre längtan 

att ta sig an uppgiften. Hen förklarade att församlingen haft en lång historia med flera pastorer 

som kommit och gått. Inför rekryteringen stod församlingen inför stora utmaningar och dessa 

var anledningen till att hen tog jobbet. Föreståndare B upplevde sig sporrad av utmaningarna 

och kände att: 

  

”… med min bakgrund och gåva så kunde jag vara med och hjälpa dom att röra sig framåt.” 

  

Likaså upplevde föreståndare B en samstämmighet med församlingens värderingar och vision 

vilket fick hen att känna sig inspirerad till arbetet. Vid frågan om vad föreståndare B anser 

ingår i rollen som föreståndare återgavs följande delar: 

  

·      Jobba med och tydliggöra församlingens vision 

·      Se till att visionen tillämpas i praktiken 

·      Utveckla församlingslivet 

·      Arbeta med ledarskapsträning 

  



 

 
 

Föreståndare B menade senare under intervjun, då frågan om arbetsledaransvar kom upp, att 

hen som föreståndare idag även är arbetsledare. Vidare undrade vi vilka personliga 

egenskaper som krävs för att utföra hens roll som föreståndare. På den frågan responderade 

föreståndare B att hen endast kunde svara utifrån det sammanhang hen stod i just nu, då varje 

sammanhang är unikt: 

 

”Utifrån det här sammanhanget ska man kunna ha en ledarskapsskärpa. Man behöver också 

vara modig och våga tänka utanför boxen. ” 

  

Hen menade också att man som ledare måste våga stå för det man kommit överens om, att 

hålla sig till planen. Dessutom är det viktigt att förlita sig på att Gud också gör sitt. 

  

Föreståndare B berättade att hen har en arbetsbeskrivning som hen fick i samband med 

anställningsprocessen. Vi det tillfället godkände föreståndare B arbetsbeskrivningen men 

medger i efterhand att hen skulle vilja ta bort delar av innehållet till förmån för uppgifter som 

ligger hen varmt om hjärtat, nämligen att jobba med utvecklingsfrågor, visionen, rekrytering 

av nya ledare, utvärdering av verksamheten och planering. I arbetsbeskrivningen ingår att 

finnas med i olika team och grupper (råd och utskott) vilket föreståndare B menar tar för 

mycket tid. 

  

”… det kan dränera vem som helst om man är med överallt. Jag har gått med på att vara med 

i alla möjliga grupper till en början men det var för att jag behövde möta människor och lära 

känna dem men idag vill jag inte vara med överallt utan få fokusera på det som har med 

utvecklingsfrågor och tillämpningen av visionen att göra.” 

  

Senare i intervjun kritiserade föreståndare B församlingens ledarskapskultur vilken hen 

menade präglas av för mycket otydlighet och tankar som ”det löser sig så får Gud göra 

resten”.  Istället skulle föreståndare B vilja se en tydligare utvärdering av föreståndarens, men 

också medarbetarnas, roll och arbete. Detta är något som föreståndare B fått driva på styrelsen 

om. 

  

Föreståndare B upplever sig ha stor frihet i sitt arbete. Hen beskrev att hen är fri att ta ledigt 

för träning och vila när hen behöver det, och är fri att lägga upp arbetsdagarna som hen 



 

 
 

känner så länge jobbet som förväntas av hen blir gjort. Detta ser föreståndare B som något 

positivt och uttryckte i intervjun: 

  

”Jag tänker så här: Jag är min egen chef!” 

  

I slutet av intervjun ställdes frågan om vem föreståndare B anser är hens arbetsgivare. Hens 

primära svar var att det först och främst är Gud, men också styrelsen och i slutändan 

församlingen. Föreståndare B nämnde att hen har en god, öppen och ärlig relation till 

styrelsens ordförande och att de haft mycket hjälp av varandra för att leda församlingen 

framåt. Även om det är många frågor där deras åsikter går isär medgav föreståndare B att 

ordföranden är tillräckligt bra på att lyssna in föreståndare B och vice versa. Föreståndare B 

beskrev att hen upplever att det finns en samsyn mellan hen och ordföranden i frågan om vad 

som förväntas av föreståndaren. Däremot beskrev föreståndare B tydligt att hen inte ser sig 

själv som en förvaltare och verkställare av det styrelsen bestämmer. I intervjun beskrev hen 

sitt fokus på följande sätt: 

  

” Jag är inte intresserad av att driva verksamhet för att driva olika verksamheter … utan jag 

vill ha mitt fokus på att vinna människor, låta dem döpas, skapa möjligheter så dom kan växa 

i församlingen, komma in i en hemgrupp, hitta sin gåva, och tillsammans med oss vara med 

och göra skillnad i samhället. Det är det jag är intresserad av, och att driva verksamheten 

bara för verksamhetens skull, eller bevara det som satts på oss för att det har vi alltid gjort, 

det är jag inte intresserad av.” 

 

I slutet av intervjun påpekade respondenten att det finns många outtalade förväntningar bland 

församlingens medlemmar. Mestadels rör det sig om hur pass mycket tid som föreståndaren 

ska ägna åt församlingens medlemmar, till exempel hembesök, medverkan vid fester etcetera. 

Här menade föreståndare B att det finns en utmaning i att vara tillräckligt närvarande utan att 

det tar för mycket tid. 

  

Till sist fick föreståndare B frågan om han trivs med jobbet. Hen svarade att han trivs men att 

hens barn, som också finns med i församlingen, inte trivs. Detta påverkar föreståndare B och 

hens familj negativt. 

 



 

 
 

5.1.3 Intervju C 

Till att börja med besvarade respondenten, föreståndare C, frågan om varför hen valt att 

arbeta som föreståndare i en församling: 

  

”Jag är trygg i uppgiften och uppgiften har vuxit i glädje och bekräftelse. Det är nån form av 

kallelse, det är här jag har min glädje. Det känns meningsfullt. Nått mer omväxlande arbete 

är svårt att hitta och att få jobba med människor i olika åldrar är en stor gåva.” 

  

Föreståndare C beskrev sedan att rollen som föreståndare innebär ett arbetsledaransvar för den 

personal som är anställd i församlingen. Dessutom leder hen, tillsammans med församlingens 

ordförande, församlingsledningen. Utöver arbetsledarrollen är föreståndare Cs centrala 

uppgifter att planera och ansvara för olika verksamheter och gudstjänster samt predika. Vi 

frågade föreståndare C vilka egenskaper som krävs för att utföra jobbet som föreståndare, 

varpå föreståndare C gav följande svar: 

  

·      Lyhördhet 

·      Social förmåga 

·      Förankrad i tron 

·      Kommunikativ i både tal och skrift 

·      Vara en god förkunnare 

·      Vara en god administratör 

·      Självständig 

·      Kunna leda sig själv och andra 

·      Vara en andlig ledare 

  

Efter att föreståndare C räknat upp alla egenskaper som är nödvändiga frågade vi om rollen 

som föreståndare kan upplevas övermäktig: 

  

”Rollen som föreståndare är övermäktig ibland, absolut! Och det är väldigt ofta som jag 

känner att jag är ganska bred och begåvad på många områden, men inte så fördjupad. Det 

finns risk att det ibland blir för grunt och att man ibland inte utvecklar kompetenser och att 

man inte alltid gör tillräckligt. Att tiden inte räcker till för alla uppgifter. Alla möjligheter 

som man känner att man borde göra. Största pressen kommer kanske inte alltid utifrån utan 

från mig själv och de behov jag ser…” 



 

 
 

 

Nästa fas av intervjun behandlade frågan om arbetsbeskrivning. Respondenten berättade att 

arbetsbeskrivningen hen fått tilldelad sig är väldig bred och allmän. Den är fri för tolkning där 

respondenten har eget mandat att lägga upp sitt arbete. Föreståndare C underströk att det flera 

gånger kan vara positivt att ha fria tyglar, men att det samtidigt är frustrerande att veta hur 

man ska prioritera. Vidare menade hen att det är en stor utmaning att förhålla sig till att 

församlingen drivs på ideell basis där medlemmarna är där på sin fritid. På dagarna är det 

oftast tomt vilket gör att få har insyn i föreståndare Cs arbete. Detta leder till att hen känner 

begränsning när det kommer till stöd, uppföljning och vägledning i det dagliga arbetet. Hen 

nämnde även att många av de föreståndare från andra församlingar som hen har kontakt med 

också vittnar om svårigheten att prioritera och navigera bland alla arbetsuppgifter. I 

förhållande till styrelsen och ordföranden önskade respondenten att få mer hjälp till 

prioritering och begränsning: 

 

”Det är svårt att prioritera, många kollegor säger att det är en jättestor utmaning vad man 

ska lägga sin kraft och fokus på. Vissa har stort stöd av sin församlingsledning medan andra 

känner sig ensamma i det. Jag skulle behöva mer stöd och hjälp i det.”  

 

Längre in i intervjun berättade respondenten att hen börjat tappat gnistan för sitt arbete. Att 

hen upplever att inspirationen dalat och att det mesta bara ”rullar på”. Men föreståndare C har 

fortfarande en tro på församlingen, att Gud verkar, och att det finns någon som är större som 

kan göra underverk även om nuläget inte ser så framgångsrikt ut. Senare pekade föreståndare 

C på bristen av tid och en upplevd frustration av att arbetet med församlingen inte kommer 

vidare: 

  

”…om vi skulle kunna göra det vi vill skulle vi behöva anställa hur mycket folk som helst. Nu 

när inte fler… ja, den inre sekulariseringen har gått väldigt långt och det är väldigt få som 

ställer upp frivilligt... ah men våra arbeten i våra liv tar så mycket plats. Tiden i livet är 

ganska begränsad.” 

  

Om föreståndare C skulle få önska hade hen valt att ta bort de administrativa uppgifterna i sin 

tjänst. På så vis menade respondenten att det skulle skapas mer tid till det enskilda mötet med 

människor, ordet, bönen, träna lärjungar, undervisa etcetera. 

  



 

 
 

På frågan om vem respondenten ser som sin arbetsgivare svarade hen: 

  

”Gud förstås. Viktigt att inte bara tillfredsställa människor. Ska inte finnas en konflikt 

däremellan. Finns en spänning mellan vad jag upplever att Gud vill att jag ska lägg tid på 

och vad församlingen vill.” 

  

I den sista delen av intervjun ställdes frågor som rör förväntningar på rollen som föreståndare. 

Respondenten berättade att det funnits delade meningar om vad som förväntas av föreståndare 

C, främst när det gäller arbetstid och om föreståndare C även ska lägga sin fritid och ideella 

tid i församlingen. Respondenten påpekade att ordföranden och styrelsen har för höga 

förväntningar på vad som ska ingå i föreståndarens roll och menade att många uppgifter borde 

skötas av ordföranden och styrelsen istället. Respondenter medgav att det även finns orimliga 

förväntningar om att hela tiden vara tillgänglig. Dessutom återspeglade intervjun en 

problematik kring föreståndare Cs inre förväntningar kopplat till sin familj, där hen uttryckte 

att det är svårt att hitta en bra balans mellan arbete och familjeliv på grund av arbetets 

oregelbundna och obekväma arbetstider. Sammantaget upplever respondenten att 

förväntningarna är orimliga och omöjliga att tidsmässigt hinna med. 

 

5.1.4 Intervju D  

Inledningsvis fick föreståndare D frågan om varför hen är föreståndare idag. Svaret vi fick var 

att hen kände sig kallad till att ansvara för bönens och ordets tjänst i församlingen. Detta, 

menar respondenten, ingår i rollen som föreståndare. Likaså ingår det att vara arbetsledare för 

församlingens övriga anställda. Dock medgav respondenten att hen fått igenom att vissa 

arbetsledarfunktioner, till exempel lönesamtal och juridiska personalärenden, lagts bort från 

hens arbetsuppgifter för att istället skötas av ett av styrelsen utsett personalutskott. Som en 

följdfråga undrade vi om hen egentligen ville att hela arbetsledarfunktionen skulle tas bort 

från föreståndarrollen, men det tyckte föreståndare D inte.  

 

”Man kan väl säga såhär att under de åren jag varit med så har många i 

församlingsledningen börjat tänka mer företagsmässigt, och då ser dom på föreståndaren 

mer som en VD. Chefskaps-termer. Här finns det en del spänningar tycker jag. Först och 

främst är jag kallad att vara herde, tycker jag. I min kallelse är jag mer förkunnare och 

evangelist. Jag vill vinna människor, träna lärjungar, utveckla ledare. Andlig vägledning. 

Där vill jag lägga min kraft. Men det är en konflikt ibland att föreståndaren ska ha för mycket 



 

 
 

av helhetsgreppet. Och nu har vi börjat komma upp i den storleken av församling där jag 

skulle vilja ha en verksamhetschef som avlastade mig med administrationsuppgifter och där 

jag fick göra mer av de pastorssakerna. Jag vill vara arbetsledare för de pastorala tjänsterna 

i församlingen, men inte för någon vaktmästare eller andra tjänster.”  

 

Vidare påpekade föreståndare D att det finns en problematik i att många församlingsstyrelser 

de senare åren börjat tänka mer företagsmässigt där man ser föreståndaren som en VD eller 

chef. Respondenten menade att det finns vissa spänningar och viss konflikt i att föreståndaren 

ska ha för mycket av helhetsgreppet i församlingen. Istället önskar föreståndare D att lägga 

sin tid på det hen först och främst är kallad till, nämligen att vara församlingens herde, 

förkunnare och evangelist, och låta övriga administrativa uppgifter skötas av någon annan: 

  

” Jag vill vinna människor, träna lärjungar, utveckla ledare. Anledning vägledning. Där vill 

jag lägga min kraft.” 

  

Respondenten beskrev att det ofta förväntas att föreståndaren ska vara duktig på ekonomisk 

styrning, organisation, struktur och personalfrågor. Detta är något hen inte tycker 

föreståndaren bör kunna, utan att fokus snarare bör ligga på de ”mjuka” frågorna likt vision, 

teologi, riktning, värderingar etcetera. 

  

Vidare gick intervjun in på relationen mellan föreståndare D och församlingens ordförande. 

Respondenten var tydlig med att påpeka vikten av en god relation och gott samarbete med 

ordföranden. Hen berättade om en konflikt med en tidigare ordförande där hen mer och mer 

började ta sig an de uppgifter som föreståndare D ansåg låg på föreståndaren. Till exempel 

uppgifter som rörde församlingens bön- och gudstjänstliv. Istället för att de två kompletterade 

varann skapades en konflikt på grund av deras skilda förväntningar på föreståndarrollen, 

vilket i slutändan ledde till att styrelsen bad ordföranden lämna sitt uppdrag. 

  

Vid frågan om föreståndare D har en arbetsbeskrivning svarade hen att alla anställda, 

inklusive föreståndaren själv, har arbetsbeskrivningar. I dessa står vem som är ansvarig för 

vad, vad som förväntas göras och hur kommunikation och återkoppling ska ske. 

Arbetsbeskrivningarna följs årligen upp och arbetet utvärderas genom utvecklingssamtal. 

Vidare undrade vi om föreståndare D:s arbetsbeskrivning innebar stor frihet eller om den gick 

mer åt det strama hållet. På den frågan svarade respondenten: 



 

 
 

  

”Jag har sagt att jag måste ha stor frihet, annars fungerar inte jag. Om de detaljstyr mig så 

håller det inte. Jag har mycket större frihet som föreståndare än övriga anställda. Men det 

hör till tycker jag. Måste kunna följa utvecklingen i världen, i staden, vara med i det 

sammanhanget och så vidare. Jag tycker jag har stor frihet under ansvar där jag måste 

återkoppla och berätta vad jag gör. Det är bra. Men ingen detaljstyrning, utan snarare 

ramar.” 

  

Senare i intervjun ställdes frågan om föreståndare D upplever att hen har den tid som krävs 

för att utföra sitt jobb. På den frågan blev svaret nej, att hen som föreståndare aldrig har 

tillräckligt med tid. Hen nämnde att det både för hen själv, men också för många av de andra 

föreståndarna hen känner inom samfundet, finns en ständig kamp om vad som bör prioriteras 

och inte. Föreståndare D medgav att hen önskar mer hjälp och stöd i detta. Respondenten 

berättade också om en tid i början av hens arbetsliv som föreståndare där den upplevda 

tidsbristen och svårigheten att prioritera, tillsammans med höga ambitioner och hårt jobb, 

ledde till två år av utbrändhet: 

  

”Skivan låg alltid på och snurrade så att säga, utan att jag släppte taget. Men det gör jag nu. 

Nu har jag lärt mig vila och koppla av på ett annat sätt.” 

  

Mot slutet av intervjun poängterade föreståndare D ännu en gång att det finns vissa 

förväntningar från församlingens ordförande att föreståndarens roll mer ska fungera som en 

chef. Samtidigt upplever hen att det finns ett tryck från församlingen i stort att föreståndaren 

ska ha koll på allt och vara den trygga faktorn som vet var församlingen befinner sig och var 

den är på väg. Dessutom, berättade föreståndare D, finns det från församlingen förväntningar 

på att föreståndaren ska stå stadig, rotad och tydlig i teologiska och moraliska frågor. När vi 

frågade hur detta påverkade hen fick vi svaret: 

  

”Oftast går det bra. Men ibland blir bördan och ansvarsbiten för stor. Man önskar att bördan 

skulle delas av äldste eller församlingsledning då föreståndaren ofta tar för mycket i med och 

motgång. Mer av ett kollektivt ledarskap.” 

  



 

 
 

Till sist fick föreståndare D svara på vem hen ser som sin arbetsgivare. Respondenten menade 

att hens primära arbetsgivare är församlingen, men att styrelsen har mandat att ge hen 

arbetsuppgifter. 

  

5.2 Ordförande 

5.2.1 Intervju E 

Under intervjuns inledande del fick ordförande E möjlighet att beskriva hens bakgrund samt 

varför hen är ordförande i församlingen. Respondenten svarade att hen tidigare jobbat inom 

skolans värld som chef och rektor. Vidare beskrev respondenten att församlingen vuxit så 

mycket att det krävs strukturer, ordning och reda, vilket ordförande E anser kunna bidra med. 

Därav är hen ordförande idag. 

  

Efter en kort introduktion om ordföranden skiftade intervjun fokus mot föreståndaren i 

församlingen. Ordföranden fick möjlighet att beskriva vad en föreståndare är enligt hen. 

Respondenten beskrev då att en föreståndare i mångt och mycket återspeglar en biskop. 

Viktigt för en föreståndare beskrevs dessutom att vara övergripande, ansiktet utåt och herde 

för församlingen. Senare under intervju framkom det att föreståndaren i församlingen 

huvudsakligen jobbar med själavård och förkunnelse. 

  

Vidare ombads ordförande E att beskriva vilka egenskaper en föreståndare bör besitta. Hen 

beskrev då att de nyligen inom styrelse och församlingsledning hade spaltat ner vilka 

egenskaper en föreståndare bör besitta. En intressant insikt uppkom då: 

  

”Alla fick visionera i ledarskapet. Vi är 20 stycken, styrelse och församlingsledning. Vi knåda 

ner det till ett papper. Det blev en beskrivning av de behov vi har, så första utkastet insåg vi 

att den här människan inte finns. Alltså, den föreståndar-kostymen kan ingen ikläda sig.” 

  

Vidare fick ordförande E beskriva hur de jobbar med arbetsbeskrivningar inom församlingen. 

Hen beskrev hur alla anställda, förutom föreståndaren, har en arbetsbeskrivning. Anledningen 

till att föreståndaren inte har en arbetsbeskrivning tillskrevs att föreståndaren inte vill bli styrd 

samt att hen inte jobbar heltid vilket skapar en problematik med att skapa en 

arbetsbeskrivning. Ordförande E beskrev trots detta att en arbetsbeskrivning definitivt vore 

fördelaktigt och att situationen idag är något besvärlig som den är:  



 

 
 

 

”Ja. Det skulle definitivt vara fördelaktigt om det fanns en arbetsbeskrivning.”  

  

Ordförande E beskrev vidare att hen anser att en viktig del inom föreståndarrollen är att vara 

arbetsledare vilket församlingens nuvarande föreståndare inte är, med anledning av att hen 

inte vill, vilket skapar en problematik då någon annan är tvungen att iklä sig den rollen. 

Ordförande E menade på att denna icke korrelerade samsyn skapar en problematik vilken 

främst är synlig inåt i organisationen samtidigt som övriga församlingsmedlemmar, med tanke 

på att någon annan iklär sig ansvaret som arbetsledare, inte ser föreståndarens brist på 

arbetsledaransvar som en problematik. Senare under intervjun nämnde ordförande E dessutom 

att övrig personal upplever en problematik kring arbetsledningen och att föreståndaren inte 

iklär sig den rollen: 

 

”Vi har arbetsbeskrivningar till alla, men inte till föreståndaren. *** har sagt nej till det. *** 

vill inte bli styrd av det vilket skapar sina problem och begränsningar.”   

  

Därefter fick ordförande E svara på vad hen tror att församlingens föreståndare motiveras av. 

Ordförande E beskrev då att hen tror att föreståndaren huvudsakliga drivkraft ligger i kärleken 

till Jesus och människor.  

  

Slutligen ställdes frågor om övriga yttre förväntningar på föreståndaren som ordförande E 

uppfattar. Respondenten beskrev då att hen upplever att det råder en samsyn mellan 

församlingsmedlemmarna gällande föreståndarens roll och att denna upplevs tillfredsställas 

väl av nuvarande föreståndare. Ordförande E lyfte däremot återigen problematiken kring att 

det yttre församlingslivet inte alltid ser hur det inre ledarskapet fungerar där en hel del täcks 

upp av andra människor. 

 

5.2.2 Intervju F 

Inledningsvis ombads ordförande F att förklara varför hen tackat ja till ordförandeskapet i 

församlingen. Respondenten berättade hur hen blivit uppmuntrad och sporrad till uppgiften 

genom att församlingsmedlemmar bekräftat att hens personlighet passar med rollen. 

Samtidigt, tillade hen, fanns det inte många aspiranter om posten vilket gjorde att hen på ett 

vis kände sig tvungen att ta sig an uppgiften. 



 

 
 

  

Vidare fick ordförande F frågan om vad hen anser ingår i rollen som föreståndare, varpå hen 

angav följande: 

  

·      Vara en andlig ledare som ger riktning åt församlingen 

·      ”Spindeln i nätet” som leder gudstjänstarbetet och hela tiden samarbetar med andra 

·    Det är viktigt att föreståndaren känner många i församlingen och kan vara bollplank när 

människor kommer med förslag och behov 

  

Respondenten förklarade också att föreståndaren fungerar som arbetsledare för 

personalgruppen vilket ordförande F ser att föreståndaren i församlingen har en naturlig 

fallenhet för. 

  

Nästa fas av intervjun behandlade de egenskaper som ordförande F upplever viktiga hos en 

föreståndare. Ordförande F menade att föreståndaren ska vara väl förankrad i Guds ord och ha 

ett genuint inre liv där Jesus står i centrum. En föreståndare måste dessutom vara duktig på att 

lyssna och prata. Om det brister i kommunikationen kan det bli problem direkt, menade 

respondenten. Vidare tyckte ordförande F att föreståndaren måste ha en stor kärlek till 

församlingen där föreståndaren har som mål att se gemenskapen mogna i sin tro. 

Respondenten tyckte också att det måste finnas ett visst mått av ”andens frukt” hos 

föreståndaren, men medgav att hen inte vill överdriva den ståndpunkten. 

  

Ordförande F beskrev att hen anser att församlingen är föreståndarens arbetsgivare, där 

styrelsen formellt sett fått mandatet att utföra arbetsgivarskapet. Föreståndaren är medlem i 

styrelsen och är en stark röst vid frågor som gäller församlingens gemenskapsaktiviteter. 

Däremot är föreståndaren inte lika angelägen om att leda och diskutera frågor som rör 

personalen, även om han är arbetsledare för dem. 

  

I den del av intervjun som berörde föreståndarens arbetsbeskrivning kunde inte ordförande F 

ge några tydliga svar. Respondenten påstod att hen inte visste huruvida föreståndaren hade en 

arbetsbeskrivning, vad den i så fall innehöll och i vilken mån den följdes upp och 

utvärderades. Dock antydde ordförande F att styrelsens personalutskott troligen, tillsammans 

med föreståndaren, arbetade utefter en arbetsbeskrivning, men att ordförande F inte hade 

någon insyn i detta: 



 

 
 

  

” Vår föreståndare har ganska… jag skulle säga ganska fria tyglar att använda sin arbetstid. 

Föreståndaren har mycket förtroendetid och vi ser att föreståndaren jobbar jättemycket. Och 

vi tycker generellt att föreståndaren utför ett 100%-igt jobb och mer där till. Vi har pratat om 

det här ibland, att det inte är så noga med att räkna arbetstimmar, utan vår föreståndare är 

den typ av föreståndare som lever i församlingen med sina tankar och handlingar även om 

föreståndaren inte har en strikt arbetstid.” 

  

Ordförande F medgav att det passar styrelsen, men också föreståndaren, väl att ha en fri 

arbetsbeskrivning. Likaså upplever respondenten att föreståndaren har den tid som krävs och 

önskas till att utföra de uppgifter som föreståndarrollen innebär. Men ordförande F menade 

samtidigt att det finns en önskan från föreståndaren att minska på de administrativa 

uppgifterna samt uppgiften att arbetsleda personalen, vilket styrelsen hörsammat. 

  

Längre in i intervjun berättade ordförande F att hen aldrig tänkt i termer om speciella 

förväntningar på föreståndaren, mer än att föreståndaren utför sitt jobb. Istället menade 

respondenten att hen och föreståndaren har en god kompisrelation vilket gör det problematiskt 

att ställa för höga krav och sätta sig emot föreståndaren. Respondenten berättade också att 

föreståndaren har tydliga resultatinriktade förväntningar på sig själv och församlingen, 

resultat i termer om ökade antal församlingsmedlemmar, antal döpta etcetera. Dessa 

förväntningar delar inte ordförande F utan menar istället att det inte är någon idé att sätta upp 

dessa typer av resultatmål: 

 

“ *** förväntar sig själv mer resultat på sin roll än vad jag gör. Det låter ju lite konstigt 

eftersom jag är arbetsgivare till min roll men jag som jag kanske sa lite tidigare är jag är lite 

mållös. Jag förväntar mig att *** gör sina uppgifter och räknar med att vad som än blir det 

bra. *** själv vill se resultat, *** tänker i termer att *** vill se ett antal nya människor 

komma o bli kvar i församlingen. *** vill se människor upptäcka gåvor o hitta nya roller i 

församlingens arbete. Och det är sunt att *** förväntar sig det i någon mån men jag kanske 

fungerar mer lite som lite laid back o når vi inte målen så är det bra ändå.” 

  

I slutet av intervjun poängterade respondenten att det finns en hel del outtalade förväntningar 

på föreståndaren från församlingens medlemmar. De förväntar sig att föreståndaren 

organiserar gudstjänster på ett bra sätt, att föreståndaren predikar om relevanta saker och att 



 

 
 

hen finns tillgänglig och bygger personliga relationer med medlemmarna. Kring det 

sistnämnda menade ordförande F att det finns en problematik i att föreståndaren lägger för 

mycket tid åt enskilda personer. Istället bör hen prioritera församlingen som helhet. 

 

5.2.3 Intervju G 

Intervjun inleddes med att ordförande G fick möjlighet att beskriva hens bakgrund. 

Respondenten beskrev att hen i sitt profana yrkesliv jobbat som chef i olika sammanhang. 

Idag jobbar hen som chef för ett kontor i staden. Ordförande G beskrev vidare att hen är 

ordförande idag för att hen tycker om att leda och bestämma samt upplevde en form av 

kallelse till att bli ordförande då respondenten, redan innan påbörjat ordförandeskap, ansåg att 

rollen stämde bra in på hen som person. 

  

Intervjun gick sedan vidare in på huvudämnet, föreståndaren. Ordförande G fick först 

möjlighet att beskriva vad en föreståndare är enligt hens preferenser. Respondenten beskrev 

att hen funderat mycket på denna fråga och kommit fram till att en föreståndare främst är en 

andlig ledare och herde.  

  

Därefter fick ordförande frågan om föreståndaren idag är arbetsledare inom personalgruppen. 

Ordförande G beskrev då att föreståndaren i dagsläget inte är arbetsledare. Denna roll ligger 

på en annan i personalgruppen. Ordförande G beskrev dessvärre att detta inte fungerat så bra 

och att hen ämnar försöka göra föreståndaren till mer arbetsledaransvarig och 

kontorsansvarig. Samtidigt som ordförande G benämner detta berättar hen att nuvarande 

föreståndare kanske egentligen inte är lämplig för denna roll men att ordförande G 

tillsammans med församlingsledningen tror att denna framtida struktur, trots detta, är bättre än 

nuvarande: 

  

” *** är en fantastisk människa på att se de minsta och de svaga och möta upp det, plus att 

*** är duktig i undervisningen och i gudstjänsten. Jag tror inte det finns de föreståndare som 

utanpå det dessutom skulle vara en bra arbetsledare. Så lite mission impossible känns ju hela 

ekvationen faktiskt.” 

  

Vidare beskrev ordförande G att hens uppfattning är att föreståndaren inte vill vara 

arbetsledare, men vill ha inflytande. Fortsatt fick ordförande G frågan vem hen anser är 



 

 
 

föreståndarens arbetsgivare. Ordförande G svarade att ytterst sätt borde det vara Gud, men 

mer mänskligt sett är det ordföranden.  

  

Vidare efterfrågades hur församlingen arbetar med arbetsbeskrivningar. Respondenten 

beskrev att de jobbar mycket aktivt med dessa för alla i personalgruppen, inklusive 

föreståndaren, och har sedan ett år tillbaka uppdaterat dessa med gott resultat. Främst 

tillskriver ordförande G detta goda resultatet att bero på att de nuvarande 

arbetsbeskrivningarna togs fram tillsammans med personalen och att dessa varit hälsosamma 

både för styrelsen, anställda samt församlingen i stort. Ordförande G beskrev dessutom att en 

aktiv uppföljning av dessa arbetsbeskrivningar sker i samtal minst 5 gånger per år.  

 

Ordförande G beskrev att hen upplever att föreståndaren i och med arbetsbeskrivningen är lite 

rädd för låsningseffekter: 

 

”Vid första anblicken tror jag *** uppfattade en tydlig arbetsbeskrivning som lite läskig, 

men, och hjärtat kanske också säger lite läskigt, men ***s hjärna säger att det bra att ha att 

utgå från. Men *** är nog lite rädd för låsningseffekter så att den inte sätter spärrar för vad 

*** vill göra så att säga, vilket inte den ska göra heller. Men *** tog emot den övervägande 

positivt.”  

  

Slutligen ställdes frågor om hur ordförande G uppfattar olika aspekter av föreståndarens tid 

och prioriteringar. Ordförande G beskrev att hen uppfattar att föreståndaren har den tid som 

behövs för att utföra det som förväntas av hen. Respondenten beskrev dessutom att de som 

arbetsgivare varit tydliga med att det som förväntas av arbetstagaren, alltså föreståndaren, 

rimligen skall kunna genomföras inom den tidsram som hen har inom sin anställning. Till sist 

beskriver ordförande G att föreståndaren egentligen har massvis med arbetsgivare i form av 

alla medlemmar inom församlingen. Respondenten beskriver vidare att dessa dessutom har 

förväntningar och åsikter kring vad föreståndaren ska göra och inte. Ordförande G menar 

däremot att bland de många olikartade förväntningar som finns på föreståndaren bör hen 

prioritera de som står i arbetsbeskrivningen, alltså styrelsens förväntningar. 

 

5.3 Tolkning av empirin 

Likt beskrivet i metodavsnittet följer här en tolkning av empirin där den insamlade datan 

kategoriserats och sammanställts i linje med vad Krippendorf (2013) kallar innehållsanalys.  



 

 
 

 

5.3.1 Föreståndarens arbetsuppgifter  

Utifrån de sju intervjuer som genomförts med de tre ordförandena respektive de fyra 

föreståndarna blev det tydligt att förväntningarna gällande vilka arbetsuppgifter som ska ingå 

i föreståndarrollen, enligt båda parter, huvudsakligen består av två delar. Den första delen 

berör “mjuka” teologiska och klassiskt pastorala områden likt ansvar för gudstjänstfirande, 

andlig vägledning och förkunnelse. Här råder samsyn mellan de två parterna, där samtliga 

ordföranden och föreståndare förväntar sig att föreståndaren är den naturliga andliga ledaren 

och herden inom församlingen: 

  

”Sen så är en stor del att leda församlingen genom gudstjänstfirande och förkunnelse.” 

(Föreståndare A) 

  

”Det man skulle kunna säga är andlig ledare, det tycker jag att föreståndaren ska vara. 

Herde för församlingen. Ja, leda den andliga utvecklingen, ja andlig ledare och herde, det 

tycker jag är givet.” (Ordförande G) 

  

Den andra delen berör ledarskap, mer specifikt arbetsledaransvar för personalgruppen och ett 

ledarskap inom styrelsen och/eller församlingsledningen. Samtliga respondenter, både 

föreståndare och ordföranden, menade att föreståndaren bör ha ett arbetsledaransvar. Dock 

fanns det skilda åsikter kring hur arbetsledarrollen bör vara utformad. Alla ordförandena 

menade att arbetsledarrollen innebär att ta ett helhetsgrepp där det också förväntas ingå 

administrativa uppgifter. Detta till trots, är det två församlingar, ordförande Es och ordförande 

Gs, vars föreståndare i dagsläget inte är arbetsledare. Både ordförande E och ordförande G 

ansåg detta bekymmersamt och menade att det fanns en förväntningsproblematik mellan dem 

och sina föreståndare på vad som ska ingå i föreståndarrollen.  

 

Alla intervjuade föreståndare ansåg att de borde bli avlastade inom de administrativa delarna. 

Två av fyra föreståndare menade dessutom att deras uppgift borde vara att endast arbetsleda 

de pastorala tjänsterna och därmed låta någon annan leda de tjänster som var av annan 

karaktär, till exempel vaktmästare. Samtliga föreståndare nämnde vidare att de förväntades 

lägga så pass mycket vikt vid arbetsledaransvaret i verksamheten att det gick ut över de 



 

 
 

pastorala områdena, som att vara andlig ledare för församlingen, vilket de upplevde som ett 

problem: 

 

”... under de åren jag varit med så har många i församlingsledningen börjat tänka mer 

företagsmässigt, och då ser dom på föreståndaren mer som en VD. Chefskapstermer. Här 

finns det en del spänningar tycker jag. Först och främst är jag kallad att vara herde… det är 

en konflikt ibland att föreståndaren ska ha för mycket av helhetsgreppet.” (Föreståndare D)  

 

5.3.2 Föreståndarens arbetsbeskrivning och rollens frihet 

Utifrån hur dagsläget blev presenterat i intervjuerna framkom det en skillnad mellan 

ordförandenas och föreståndarnas förväntningar gällande arbetet med arbetsbeskrivningar. 

Fyra av individerna, varav en ordförande och tre föreståndare, upplevde att de arbetar aktivt 

med arbetsbeskrivningar, vilka också ligger till grund för uppföljning av föreståndarens 

arbete. Två individer, en ordförande och en föreståndare, uttryckte att de inte arbetar aktivt 

med arbetsbeskrivningar, vilket båda dessa församlingars föreståndare verkar trivas med. En 

ordförande menade att hen inte visste hur församlingen arbetade med arbetsbeskrivningar då 

detta inte låg på respondentens bord. 

  

Samtliga föreståndare påpekade vikten av en stor frihet i föreståndarrollen där en detaljerad 

och styrande arbetsbeskrivning inte var att föredra: 

  

”Jag är tillfreds med att arbetsbeskrivningen är luddig idag, ja!” (Föreståndare A) 

  

”Jag tänker så här: Jag är min egen chef!” (Föreståndare B) 

  

”Ja det stämmer, min arbetsbeskrivning är fri för tolkning. Verkligen. Jag har eget mandat i 

vad jag får och vill göra.” (Föreståndare C) 

  

”Jag har sagt att jag måste ha stor frihet, annars fungerar inte jag. Om de detaljstyr mig så 

håller det inte.” (Föreståndare D) 

  

Samtliga tre ordföranden menade att det fanns en förväntan från deras föreståndare att få ha 

en stor frihet inom rollen som föreståndare. En ordförande gav uttryck för en förväntan och 



 

 
 

belåtenhet av att hens föreståndare i dagsläget har en tydligt utformad arbetsbeskrivning, 

samtidigt som hen förklarade att församlingens föreståndare till en början var skeptisk till 

detta: 

  

”… sedan ett år tillbaka har vi uppdaterade och väldigt väl fungerande, som det känns nu i 

alla fall efter ett år, arbetsbeskrivningar som har blivit tydligare än vad vi hoppats få till…” 

(Ordförande G) 

  

”Vid första anblicken tror jag *** uppfattade en tydlig arbetsbeskrivning som lite läskig, 

men, och hjärtat kanske också säger lite läskigt, men ***s hjärna säger att det bra att ha att 

utgå från. Men *** är nog lite rädd för låsningseffekter så att den inte sätter spärrar för vad 

*** vill göra så att säga, vilket inte den ska göra heller. Men *** tog emot den övervägande 

positivt.” (Ordförande G) 

  

Ordförande E beskrev dessutom, i likhet med ordförande G, en förväntan och önskan om att 

föreståndaren ska och bör ha en tydlig arbetsbeskrivning. Samma ordförande förklarade också 

att de, trots detta, i dagsläget inte har arbetsbeskrivningar då föreståndaren förväntar sig att 

inte behöva använda en sådan, vilket skapar förväntningsskillnader dem emellan: 

  

”Vi har arbetsbeskrivningar till alla, men inte till föreståndaren. *** har sagt nej till det. *** 

vill inte bli styrd av det vilket skapar sina problem och begränsningar.” (Ordförande E) 

  

”Ja. Det skulle definitivt vara fördelaktigt om det fanns en arbetsbeskrivning.” (Ordförande 

E) 

  

Sammanfattningsvis påvisar studien förväntningsskillnader mellan de undersökta 

föreståndarna och ordförandena inom området arbetsbeskrivningar och föreståndarrollens 

frihet. Samtliga föreståndare beskrev en förväntan på en stor frihet inom sin roll, med luddiga, 

ej begränsande eller helt utan arbetsbeskrivningar. Samtidigt uttryckte två ordförande att de 

förväntar sig att deras respektive föreståndare ska ha en mer tydlig arbetsbeskrivning.  



 

 
 

5.3.3 Föreståndarrollens omfattning och prioriteringar 

Intervjuerna med de olika parterna återspeglade en samsyn kring föreståndarrollens 

omfattning. Flera ordföranden samt föreståndare beskrev förväntningarna på rollens 

omfattning och innehåll som övermäktiga eller orimliga: 

  

”… föreståndarrollen i en frikyrka är egentligen omöjlig…” (Föreståndare A) 

  

”Rollen som föreståndare är övermäktig ibland, absolut!... Förväntan på min tillgänglighet 

från församlingen är i regel orimlig.” (Föreståndare C) 

  

”Alla fick visionera i ledarskapet. Vi är 20 stycken, styrelse och församlingsledning. Vi 

knådade ner det till ett papper. Det blev en beskrivning av de behov vi har, så första utkastet 

insåg vi att den här människan inte finns. Alltså, den föreståndar-kostymen kan ingen ikläda 

sig.” (Ordförande E) 

  

Vidare beskrev tre av de fyra intervjuade föreståndarna att de inte har den tid som krävs för 

att utföra det som förväntas av dem (den fjärde föreståndaren uttryckte ingen åsikt i frågan): 

  

”Nej, jag har inte den tid som krävs för att utföra min roll.” (Föreståndare A) 

  

“Nej, jag har inte tillräckligt med tid … Om vi skulle kunna göra det vi vill skulle vi behöva 

anställa hur mycket folk som helst.” (Föreståndare C)  

  

“Nej, all tid som krävs har man aldrig som föreståndare.” (Föreståndare D) 

  

Av de intervjuade ordförandena var det endast en, ordförande G, som ansåg att församlingens 

föreståndare har den tid som krävs för att utföra det som förväntas av hens roll som 

föreståndare:  

  

”Ja, jag tror *** har den tid som krävs för att utföra vad som förväntas av ***, det tror jag.” 

(Ordförande G) 

  



 

 
 

Ordförande F menade i sin tur att föreståndaren jobbar över väldigt mycket, vilket kan tolkas 

som att hen inte hinner med att utföra det som förväntas inom den angivna tidsramen. 

Ordförande E antydde att deras föreståndare inte arbetar heltid, vilket hen beskrev skapar en 

viss typ av problematik kring rollen och förväntningarna utifrån den tid som tillhandahålls 

inom tjänstens ramar. Därav råder det även inom tidsaspekten en någorlunda samsyn mellan 

de intervjuade ordförandena och föreståndarna då alla mer eller mindre, förutom ordförande 

G, uttryckte svårigheter för föreståndaren att uppnå det som förväntas av hen på utsatt 

arbetstid.  

  

Utifrån intervjuernas beskrivning av rollen som övermäktig och tiden som knapp framkom en 

problematik kring prioriteringar. Två av de intervjuade föreståndarna beskrev att de önskar 

mer hjälp med att prioritera bland de förväntningar som finns. Båda dessa hade dessutom 

nyligen varit på en samverkansträff med flertalet andra föreståndare inom EFK, där samsynen 

bland de övriga föreståndarna var enad och tydlig: 

  

”Det är svårt att prioritera, många kollegor säger att det är en jättestor utmaning vad man 

ska lägga sin kraft och fokus på. Vissa har stort stöd av sin församlingsledning medan andra 

känner sig ensamma i det. Jag skulle behöva mer stöd och hjälp i det.” (Föreståndare C) 

  

”Kanske man skulle behövt ha någon liten grupp man bollade ytterligare med kring vad jag 

ska prioritera… Det är den stora kampen som föreståndare.” (Föreståndare D) 

  

”Nu har jag precis träffat många föreståndare och det är väldigt tydligt att det finns en 

ständig kamp om “vad ska jag prioritera, hjälp med urskiljning”. (Föreståndare D) 

  

Två av de intervjuade ordförandena beskrev däremot att deras förväntningar kring 

föreståndarens prioriteringar är att de utgår från arbetsbeskrivningen (den tredje ordföranden 

benämnde ingenting angående ämnet): 

  

”Dom förväntningar som *** bör prioritera står i arbetsbeskrivningen.” (Ordförande G) 

  

”De förväntningar som *** ska prioritera först är de *** är anställd för, det som står i ***s 

arbetsbeskrivning.” (Ordförande F) 

  



 

 
 

Här råder därmed förväntningsskillnader mellan de båda parterna, där föreståndarna ensidigt 

beskrev att de upplever en problematik kring prioriteringar mellan tid och föreståndarrollens 

uppgifter med en tillhörande förväntan om hjälp och stöd kring urskiljningsförmåga samt 

prioritering. Denna upplevda problematik med tillhörande förväntan kring hjälp delade inte 

ordförandena, vilka istället hänvisade till arbetsbeskrivningarna som stöd för föreståndarens 

arbete. 

 

5.3.4 Föreståndarens individuella förväntningar 

Slutligen återspeglades en intressant aspekt kring föreståndarnas inre förväntningar på sig 

själva och sin roll. Två föreståndare uttryckte en inre förväntan om att uppnå mer än vad som 

egentligen förväntades av deras församlingsledning och ordföranden: 

  

”Största pressen kommer kanske inte alltid utifrån utan från mig själv och de behov jag ser… 

” (Föreståndare C) 

  

”Det är mer att jag själv känner att jag skulle vilja få det här till att blomma. Men jag kan 

inte vara överallt.” (Föreståndare A) 

  

En ordförande uttryckte dessutom, i likhet med de två föreståndarna, att hen upplevt 

församlingens föreståndare ha för höga förväntningar på sig själv och sin roll: 

  

”Ja, ibland kan jag tycka att *** har högre förväntningar på sig själv och sin roll än vad som 

är rimligt. Och de här har ibland gjort att *** uttrycker sig missnöjd över att det händer för 

lite.” (Ordförande F) 

 

Två föreståndare beskrev en ytterligare problematik, nämligen att det finns en tydlig konflikt 

mellan rollen som föreståndare och rollen som maka eller förälder: 

  

”... dock brottas vi med en annan del av verkligheten, och det är att mina barn inte trivs i 

församlingen. Jag har två barn, och detta påverkar oss som familj och min ***.” 

(Föreståndare B) 

  



 

 
 

”... förväntningarna från familjen är en stor utmaning i min egen vilja som förälder och 

respektive, då både mitt och min *** arbeten består av så stor del oregelbunden och obekväm 

arbetstid.” (Föreståndare C) 

  

I de tre beskrivna församlingarna ovan uppkommer därav inre förväntningsskillnader, då 

respektive föreståndare förväntar sig mer av sig själv än vad hens ordförande och 

församlingsledning gör. De fyra övriga respondenterna nämnde ingenting kring ämnet. I två 

fall beskrivs dessutom en rollkonflikt mellan föreståndarrollen och rollen som förälder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

6. Analys  
 

Likt beskrivet i metodavsnittet inkluderar denna del en analys kring vilka konsekvenser 

parternas förväntningar kan få på föreståndarens välmående, i enlighet med tidigare forskning 

och teori. Inom det teoretiskt valda perspektivet, Role theory, finns det en tydlig inriktning, 

role stress, vilken används för att identifiera vilka konsekvenser olika förväntningar på 

föreståndarens roll kan få för föreståndarens mående. Nedanstående analys är därför riktad 

mot detta område. Role stress kan orsakas, likt definierat ovan, av tre olika aspekter: role 

conflict, role overload och role ambiguity (Örtqvist & Wincent 2006). Först beskrivs, med 

utgångspunkt i den tolkade empirin i avsnitt 5.3 samt det teoretiska ramverket, den empiriska 

kopplingen till respektive aspekt. Därefter följer en analys av vad role stress, utifrån teorin, 

kan ge för konsekvenser kring de undersökta föreståndarnas välmående. 

  

6.1 Role conflict 

Kahn et al (1964) menar att role conflict kan uppstå då kraven och förväntningarna på en 

specifik roll är motstridiga eller oförenliga. I avsnitt 5.3 identifierades bland annat 

förväntningsskillnader mellan föreståndare och ordförande gällande synen på föreståndarens 

arbetsledarroll. Från ordförandenas håll framkom tydliga förväntningar om att föreståndaren 

ska ta ett helhetsgrepp gällande arbetsledning i församlingen vilket även innebär 

administrativa uppgifter. Föreståndarna, däremot, var av den åsikten att de administrativa 

uppgifterna borde tas bort från deras roll som arbetsledare eftersom de går ut över andra 

pastorala föreståndaruppgifter. Två föreståndare betonade även att arbetsledarrollen snarare 

skulle vara att leda de pastorala tjänsterna i församlingen, och inte tjänster som till exempel 

vaktmästare. 

  

Vidare definieras role conflict till att kunna uppkomma genom konflikter mellan tid och 

kapabiliteter (Kahn et al 1964; Gross, Ward & McEachern 1958 se Rizzo et al 1970). Att 

konflikter uppkommer mellan tid och det som förväntas av föreståndaren framkom tydligt 

under intervjuerna då endast en av de sju respondenterna ansåg att föreståndaren hade den tid 

som krävdes. Att flertalet föreståndare uttryckte ett behov av hjälp att prioritera mellan de 

många förväntningarna påvisar att det förekommer en konflikt mellan tid och det som 

förväntas.  

 



 

 
 

Role conflict definieras slutligen att kunna uppkomma genom konflikter mellan en individs 

olika roller (Kahn et al 1964; Gross, Ward & McEachern 1958 se Rizzo et al 1970). Två 

föreståndare beskrev att deras roll som föreståndare ofta krockade med deras roll som förälder 

och/eller maka/make. Detta skapade en problematisk situation som går att härleda till teorins 

definition av role conflict. 

  

6.2 Role overload 

Biddle (1979) definierar att role overload kan uppstå då för mycket begärs av en individ. 

Flertalet av föreståndarna beskrev förväntningarna på rollen som orimliga eller övermäktiga 

vilket vi anser sammanfaller med hur författaren definierar role overload. Två föreståndare 

påpekade dessutom att deras församlingar skulle behöva anställa fler för att dela upp de 

områden som förväntas ingå i rollen som föreståndare. Även ordförandena menade att 

föreståndarrollen många gånger är för stor.    

 

Role overload beskrivs vidare att kunna uppkomma då en role conflict uppkommer (Beehr, 

Walsh & Taber 1976; Buttner 1992). Likt beskrivet ovan tyder det empiriska materialet på att 

role conflict förekommer inom rollen som föreståndare, vilket i sin tur kan ge upphov till role 

overload. 

  

6.3 Role ambiguity  

Role ambiguity definieras inom Kemerys studie att uppkomma genom oklara och outtalade 

strukturer, mål samt förväntningar (Hoge 1993 se Kemery 2006). Vår studies empiri 

efterliknar Kemerys bidrag. Samtliga föreståndare beskrev nämligen att de inom sin roll har 

en stor frihet samt en lös och otydlig struktur med luddiga arbetsbeskrivningar. Vår studie 

talar därav för att en role ambiguity förekommer hos de studerade föreståndarna. Empirin 

bekräftar dessutom Kemerys studies applicerbarhet gällande de intervjuade föreståndarna 

inom Evangeliska Frikyrkan, då de intervjuade föreståndarna beskrev en hög 

arbetstillfredsställelse i en något lös, oklar och outtalad struktur. Kemerys (2006) studie 

påvisade nämligen att präster i USA hade högst arbetstillfredsställelse då role ambiguity var 

på en hög nivå. Här bidrar på så vis vår studie med ett teoretiskt bidrag, då de intervjuade 

föreståndarna inom EFK också föredrog hög role ambiguity. 

 



 

 
 

6.4 Role stress konsekvenser 

Likt beskrivet ämnar vår studie att utifrån teorin inte bara identifiera likheter mellan Role 

theory och föreståndarrollen inom Evangeliska frikyrkan utan dessutom se till de 

konsekvenser förväntningsskillnader kan få för föreståndarens välmående. Vår studie påvisar 

att alla tre orsaker till role stress (role conflict, role overload och role ambiguity) i någon mån 

kan identifieras inom empirin utifrån de beskrivna förväntningsskillnaderna i avsnitt 5.3. 

Förhållandena kring role ambiguity beskrivs av föreståndarna själva som tillfredsställande 

medan aspekterna gällande role conflict och role overload beskrivs som betungande och 

beklagliga. Sett utifrån teorin är alla tre, även den upplevt positiva role ambiguity, orsaker till 

att role stress kan uppkomma. 

  

Role stress definieras, likt beskrivet ovan i teoriavsnittet, av Kahn et al (1964) till att vara en 

negativ stress vilken påverkar individens beteende och psykiska samt känslomässiga 

välmående. Dessutom menar Caplan & Jones (1975) att role ambiguity (därigenom role 

stress) korrelerar med bland annat ångest och depression medans Rizzo, House och Lirtzman 

(1970) definierar att role stress leder till otillfredsställelse och hög stress. Enligt teorin löper 

därav de intervjuade församlingarna, genom empirins beskrivna förväntningsskillnader och 

kopplingar till role stress utifrån de identifierade aspekterna kring role conflict, role ambiguity 

och role overload, risk för att deras föreståndare påverkas negativt av stress samt får ångest 

och depression. Detta går dessutom i linje med de tidigare diskuterade undersökningarna, 

beskrivna i vår studies inledning, vilka visar på att pastorer, präster och föreståndare toppar 

listan på yrken där risken för psykisk ohälsa är som störst (SVT Nyheter 2016). 

 

 

  



 

 
 

7. Slutsatser  
 

Studiens syfte är att ge underbyggd empiri avseende förväntningsskillnader mellan 

föreståndare och ordförande utifrån föreståndarens arbetsroll inom den svenska frikyrkan för 

att uppmuntra till vidare forskning i syfte att utreda orsaker till psykisk ohälsa bland de 

anställda inom den svenska frikyrkan. Vår studie syftar vidare att, utifrån förväntningarna, 

undersöka vilka konsekvenser dessa kan få på arbetstagarnas välmående, sett utifrån ett 

teoretiskt perspektiv.  

 

De skilda förväntningarna som identifierades mellan ordförandena och föreståndarna i studien 

härrör föreståndarens arbetsuppgifter, arbetsbeskrivning, rollens frihet, prioriteringar och 

individuella förväntningar. Studien visade att förväntningarna skiljer sig mellan ordförandena 

och föreståndarna om vad som bör ingå i föreståndarens arbetsuppgifter. Främst identifierades 

förväntningsskillnader gällande arbetsledarrollens innebörd samt om arbetsledarrollen ska 

inkluderas eller ej i rollen som föreståndare. Föreståndarna uttryckte bland annat ett behov av 

att få slippa de administrativa uppgifterna, vilket ordförandena, däremot, menade borde ingå i 

föreståndarrollen. Vidare visade studien att förväntningarna skiljer sig kring föreståndarens 

arbetsbeskrivningar och frihet inom rollen, då föreståndarna, till skillnad mot ordförandena, 

anser sig vara i behov av en stor frihet med vida arbetsbeskrivningar som är öppna för 

tolkning. Föreståndarna beskrev dessutom, i linje med ordförandenas åsikt, föreståndarrollen 

som övermäktig eller rent av omöjlig med tanke på vad som förväntas av föreståndaren i 

relation till föreståndarens arbetstid. Föreståndarna uttryckte vidare, i samband med detta, ett 

behov av att få hjälp med prioriteringar, vilket inte delas med ordförandena som istället 

hänvisade till arbetsbeskrivningarna som stöd. Förväntningsskillnader återfanns även vad 

gäller föreståndarnas individuella förväntningar då flera föreståndare upplevde att de själva 

hade högre förväntningar på sin roll än vad ordförandena och styrelserna har.  

 

Sammanfattningsvis påvisade studiens resultat därav flera förväntningsskillnader mellan 

ordförandena och föreståndarna, vilket utgör studiens empiriska bidrag. Studien ger ett 

praktiskt bidrag genom att den uppmärksammar förväntningsskillnaderna inom svenska 

frikyrkan samt genom att upplysa, vilket främst sker nedan i diskussionen, behovet av ny 

forskning inom ämnet.  

 



 

 
 

Vidare beskriver studien, likt definierat i analysen, en koppling mellan 

förväntningsskillnaderna och det teoretiska begreppet role stress, vilket enligt teorin kan leda 

till psykisk ohälsa och stress. Role stress alla tre delar, role conflict, role overload och role 

ambiguity kunde inom studien identifieras. Role conflict återfanns, i likhet med Kahn et al:s 

(1964) definition, inom föreståndarrollens olikartade konflikter utifrån rollen. Role overload 

identifierades utifrån Biddles (1979) definition av rollen som övermäktig. Slutligen 

återspeglades role ambiguity, i likhet med  Kemerys (2006) definition, genom otydligheter 

kring föreståndarrollen innebörd och struktur. Inom dessa respektive tre ämnesområden, samt 

inom role stress och role theory i stort, återfinns studiens teoretiska bidrag, då teorin används i 

en ny kontext, svenska frikyrkan, där den tidigare inte applicerats.  

 

Avslutningsvis påvisar studien, utifrån empirin kopplat till teorin, främst genom Kahn et al:s 

(1964) definition av role stress, att de intervjuade föreståndarna riskerar att utsättas för en 

negativ stress som kan leda till ångest och depression. 

  



 

 
 

8. Diskussion och framtida studier 
 

Slutsatserna i vår studie bidrar med en fortsatt diskussion. Studien har klargjort att 

föreståndarna föredrar frihet inom rollen samt arbetsbeskrivningar med tolkningsutrymme 

medan ordförandena föredrar mer tydliga arbetsbeskrivningar. Samtidigt anser föreståndarna 

att de själva har svårt att prioritera inom den knappa tid de har till förfogande. Hur hänger 

detta ihop? Det som omnämns av föreståndarna är något motsägelsefullt: viljan är att ha en 

stor frihet och lös struktur men med tydliga riktlinjer och hjälp vad som ska prioriteras. Hur 

detta hänger ihop har inte besvarats inom omfånget av vår kvalitativa studie. Därmed vill vi 

uppmuntra till fortsatt forskning om föreståndarnas frihet inom rollen, arbetsbeskrivningar 

och prioriteringar. 

 

Likt definierat i syftet, har målet med studien varit att ge underbyggd empiri avseende 

förväntningsskillnader mellan föreståndaren och ordföranden för att uppmuntra till fortsatt 

forskning angående ämnets koppling till psykisk ohälsa. Studiens resultat påvisade 

förväntningsproblematik och därigenom en, utifrån teorin, koppling till psykisk ohälsa. Dock 

tillhandahåller inte studien tillräckligt med empiri för att påvisa ett eventuellt empiriskt 

orsaksamband mellan förväntningarna på föreståndaren och psykisk ohälsa. Därmed vill vi 

uppmuntra till vidare forskning även inom detta område och hoppas att vi, genom vår studie, 

uppmärksammat relevansen avseende detta intressanta forskningsområde. 

 

I intervjuerna uttrycktes att flera församlingsledningar på senare tid mer och mer börjat 

anammat ett företagsekonomiskt perspektiv på hur församlingarna ska styras. Flera 

föreståndare såg denna utveckling som problematisk och menade att denna styrning många 

gånger går emot den bibliska grundtanken med församlingen. Det framgick även att 

företagsekonomiska termer likt chef och VD börjat användas inom samfundet, vilket enligt 

flera föreståndare skickar fel signaler på vad rollen som föreståndare handlar om. Flera 

föreståndare vittnade om en spänning gällande vilka termer och vilken organisationsstruktur 

som är mest lämplig för församlingarna inom den svenska frikyrkan. Problematiken av att se 

församlingen som ett företag framkom i flera av intervjuerna. Inom detta område vill vi också 

uppmuntra till vidare forskning. Vad händer med föreståndarrollen då församlingsledningen 

ser kyrkan mer som ett företag än en ideell kristen verksamhet? Går det ihop med den bibliska 

grundsynen på vad en församling är?  



 

 
 

 

Vidare vill vi uppmuntra till forskning kring den, inom denna studie presenterade 

förväntningsproblematik kring kyrkans olika roller, utifrån fler företagsekonomiska 

perspektiv. Hur kan problematiken beskrivas och analyseras genom ett organisations-, 

styrnings- och ledarskapsperspektiv? Dessa resultat skulle bidra med ytterligare en dimension 

av intressanta och viktiga aspekter inom diskussionen kring förväntningsskillnader inom 

kyrkan. 

 

Till sist men inte minst vill vi betona att vår förhoppning med denna studie är att den ska tas 

tillvara på av både Evangeliska frikyrkan som samfund samt av enskilda församlingar inom 

samfundet. Den belysta problematiken kring förväntningsskillnader är förgäves om inget görs 

åt de glapp som idag finns mellan ordförande och föreståndare inom församlingar i 

samfundet. Konkreta lösningsförslag är dessvärre en ytterligare aspekt som når utanför denna 

studies omfång. Även här behövs vidare forskning. 
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10. Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 

 
Hej ***! 

 
Vi heter Joel Andersson och Mattias Frändå och läser Civilekonomprogrammet på Örebro Universitet. 

Under våren skriver vi en uppsats där vi undersöker de arbetsmässiga förväntningarna mellan föreståndare 

och ordförande i församlingarna inom Evangeliska Frikyrkan. 

 
Bakgrunden till denna studie ligger i de problem som uppstått kring utbrändhet bland pastorer inom frikyrkan. 

Både EFK själva, men också ALT, har länge efterfrågat forskning för att förebygga psykisk ohälsa bland pastorer. 

 
Vi har varit i kontakt med Øyvind Tholvsen på EFK och har genom honom gjort ett slumpmässigt urval bland 

EFKs församlingar i syfte att utföra ett antal intervjuer. I vårt urval har *** kommit med och vi undrar därför om du 

har möjlighet att träffa oss för en intervju? 

 
Intervjun tror vi tar max en timma och skulle vara väldigt värdefull för denna studie, men också som empiriskt 

underlag för samfunden i stort. 

 
Vår plan är att utföra intervjun under vecka 17. 

 
Har du möjlighet att ställa upp på en intervju? 

 
Allt gott, 

Mattias och Joel 

 
 
 
 
Mattias Frändå 

XXX-XXX XXXX 

 
Joel Andersson 

XXX-XXX XXXX 

 
 
 

  



 

 
 

10.2 Bilaga 2 
Intervjuguide-Föreståndare 

 
Inledning 

Hur mycket tid har du avsatt för denna intervju? 
 
Vem är du?  
 
Hur många anställda har församlingen? 
 
Arbetar du heltid? Om inte, har du en kompletterande sysselsättning? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Varför utbildade du dig till pastor?  
 
Varför är du föreståndare? 
 
Har du upplevt en kallelse till att vara pastor och/eller föreståndare?? Hur har denna i så fall 
sett ut? 
 

Huvudområden 
Vad innebär det att vara föreståndare? Vad anser du ingår i rollen som föreståndare?  
 
Upplever du att du har de egenskaper som krävs för att utföra din roll som föreståndare, eller 
är den rollen “övermäktig”? Vilka egenskaper är dessa?  
 
Har du en arbetsbeskrivning? Vad ingår i denna? Hur pass tydligt formulerad upplever du att 
denna är? 
 
Hur aktivt uppdateras och arbetar du samt ordförande med din arbetsbeskrivning?  
 
Går din roll i linje med dina egna övertygelser, behov och värderingar?  
 
Vad tycker du är kul med ditt arbete? 
 
Vad tycker du är mindre kul med ditt arbete? 
 
Vilken personlig nytta/fördelar får du av att vara föreståndare? Hur stor vikt lägger du vid 
dessa och hur påverkar de din motivation? 
 
Hur mäts ditt arbete och resultat? Vad är ett bra resultat enligt dig? Hur följs dina resultat och 
ditt arbete upp och utvärderas?  
 



 

 
 

Hur belönas du som föreståndare? Inre och yttre belöning? 
 
Ovan har du beskrivit din roll, är den utformad på ett sätt som du skulle vilja ha det? 
Hur annars? Vad vill du ska ingå i din roll som föreståndare? 
 
Vill du vara föreståndare? Trivs du med din roll? 
 
Vad motiverar dig till att vara föreståndare idag?  
 
Vad gjorde du förra veckan? (kika gärna i kalendern) Va det en normal vecka? 
 
Har du den tid som krävs för att utföra det som förväntas av dig?  
 
Har du de resurser som krävs för att utföra det som förväntas av dig? 
 
Vad tror du ordförande anser ingår i din roll som föreståndare? Har hen samma 
preferenser och förväntningar i förhållande till din roll som du själv har? Är du och din 
ordförande överens om din roll och vad du ska göra? Hur pass tydligt uttalade är 
ordförandens förväntningar på dig? 
 
Vilka fler övriga personer har förväntningar på dig som föreståndare? Hur påverkas du av de?  
 
Vems förväntningar prioriterar du först?  
 
Vem är din arbetsgivare? 
 
Har du tillräcklig information om vad som förväntas av dig? 
 
Hur påverkas din motivation kring att vara föreståndare av utomstående förväntningar?  
 
Upplever du förväntningarna på din roll som rimliga?  
 
Hur sker ditt samarbete med ordföranden? I vilka frågor jobbar ni ihop/inte?  
 
Uppfattar du att din arbetsgivare kontrollerar vad du ska göra? 
 
Du har sagt X om ovanstående frågor. Hur påverkar detta dig? Är det ett problem? Hur 
påverkar det din motivation, psykiska mående och stress?  
 

 
Intervjuguide-Ordförande 

Inledning 
 



 

 
 

Hur mycket tid har du avsatt för denna intervju? 
 
Vem är du?  
 
Hur många anställda har församlingen? 
 
Vad har du för vardaglig sysselsättning?  
 
Vad har du för utbildning? 
 
Varför är du ordförande? 
 
Vad har du för erfarenheter av ordförandeskap och styrelsearbete? Har du arbetet inom i en 
kyrklig verksamhet innan? 
 
Har du någon form av utbildning vilken kan kopplas till din post som ordförande i en 
församling? 
 
Har du upplevt en kallelse till att vara ordförande? Hur har denna i så fall sett ut? 
 

Huvudområden 
Vad innebär det att vara föreståndare? Vad anser du ingår i rollen som föreståndare?  
 
Vilka egenskaper bör en föreståndare besitta?  
 
Vem anser du är föreståndaren arbetsgivare? 
 
Har du som arbetsgivare givit föreståndaren en arbetsbeskrivning? Vad ingår i denna? Hur 
pass tydligt formulerad upplever du att denna är?  
 
Hur aktivt uppdateras och arbetar du samt föreståndaren med hens arbetsbeskrivning?  
 
Tror du föreståndaren upplever att hens roll går i linje med sina egna övertygelser, behov och 
värderingar? 
 
Vad tror du motiverar föreståndaren? 
 
Hur mäts föreståndarens resultat? Vad är ett bra resultat enligt dig? Hur följer du som 
arbetsgivare upp föreståndarens arbete och resultat? Hur utvärderas dem? 
Ovan har du beskrivit föreståndarens roll, är den utformad på ett sätt som du tror 
föreståndarens skulle vilja ha det? Hur annars?  
 
Tror du föreståndaren trivs med sin roll? 
 



 

 
 

Hur ser en normal vecka ut för föreståndaren? 
 
Tror du att föreståndaren har den tid som krävs för att utföra det som förväntas av hen?  
 
Tror du att föreståndaren har de resurser som krävs för att utföra det som förväntas av hen?  
 
Vad tror du föreståndaren anser ingår i sin roll som föreståndare? Har hen samma 
preferenser och förväntningar i förhållande till sin roll som du själv har? Är du och 
föreståndaren överens om föreståndarens roll och vad hen ska göra? Hur pass tydligt 
uttalade är förväntningarna på föreståndaren, från ditt håll? 
 
Vilka fler övriga personer har förväntningar på föreståndaren? Är dessa uttalade?  
 
Vems förväntningar anser du att föreståndare bör prioritera först? 
 
Tror du att föreståndaren anser sig själv att ha tillräcklig information om vad som förväntas av 
hen?  
 
Upplever du de utomstående förväntningarna på föreståndaren som rimliga? 
 
Hur sker ditt samarbete med föreståndaren? I vilka frågor jobbar ni ihop/inte?  
 
 
 
 

 


