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And in the naked light I saw  

Ten thousand people, maybe more,  

People talking without speaking,  

People hearing without listening 

People writing songs that voices never share...  

And no one dare  

Disturb the sound of silence.  

(Paul Simon ”Sound of Silence” ur Christensen, Daugaard Jensen & Lindkvist, 2011, s 7)  
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Sammanfattning  

Dagens kristna församling är inte bara en kristen gemenskap utan också oftast en organisation med 

lönebetalda anställda, vilket inkluderar flertalet professioner. Studier som är gjorda inom Svenska 

kyrkan visar på kommunikationssvårigheter och otydligt ledarskap. Anställda sjukskrivs och slutar 

sina anställningar. I denna studie belyses en problematik som det inte talas om så mycket i 

församlingarna. Människor i den kristna församlingen som använder makt för att härska över sina 

medmänniskor. Kan det verkligen finnas anställda i församlingar i samfundet Svenska kyrkan som 

använder makt och härskartekniker för att påverka sina arbetskamrater? Syftet med denna studie var 

att undersöka om och isåfall i vilken utsträckning härskartekniker förekom mellan anställda inom 

Svenska kyrkan. Syftet var också att undersöka om det var vid någon speciell form av auktoritet 

härskartekniker förekommer oftare än vid andra auktoriteter och att förstå dem utifrån det weberianska 

maktperspektivet. Data samlades in genom strukturerade enkäter, vilka distribuerades digitalt till 

anställda inom ett stift i Svenska kyrkan. Majoriteten av respondenterna angav att de fem respektive 

härskarteknikerna aldrig eller sällan förekom mellan anställda på deras arbetsplats. Härskartekniker är 

dock något som 9,7 - 25,3 % av respondenterna ofta erfar på sin arbetsplats och 1 – 3,1 % av 

respondenterna har dagligen erfarenhet av härskartekniker. Slutsatsen av studien är att det kan 

konstateras att det förekommer härskartekniker mellan anställda inom Svenska kyrkan. Studien tyder 

dock också på att härskartekniker inte har blivit en legitim del av sättet att kommunicera och att det 

finns en möjlighet till förändring och en minskande användning av härskarteknik mellan de anställda.  

 

Nyckelord: härskarteknik, Max Weber, ledarskap, auktoritet, makt, legitimitet, kommunikation, 

Svenska kyrkan, kyrka, diakoni, diakonalt arbete, socialt arbete  
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Inledning  

 
Har du lämnat ett sammanhang med ett missnöje som du inte kan sätta fingret på? Har du deltagit i ett 

gruppsamtal där du inte känt dig sedd? Då har du med största sannolikhet blivit härskad över, och det är 

aldrig trevligt. Därför att du görs mindre än du är och det är svårt att säga varför (Bergqvist, 2007, s. 7).  

 

Makt kan användas på ett mer uppenbart sätt, men det kan också användas på ett obemärkt sätt som 

det kan vara svårt att sätta fingret på precis som citatet ovan beskriver. En människa kan gå runt och 

må dåligt utan att förstå varför. Härskartekniker används för att rubba balansen ”jämställdhet” och 

används av både män och kvinnor, mot både män och kvinnor. Teknikerna kan användas både 

medvetet och omedvetet. Används de medvetet är det konkreta syftet att göra någon i samtalet eller 

sällskapet mindre än han eller hon är. Används de omedvetet har de samma syfte, att göra någon 

mindre, men den som använder teknikerna vet inte att det är han eller hon som orsakar situationen 

(Bergqvist, 2007, s. 14). Härskartekniker är ofta subtila och det är när det subtila lyfts till ytan som det 

går att hantera och göra något åt det (a.a., s. 10-11). Enligt Elaine Bergqvists tes i boken Härskarteknik 

(a.a., s. 9-11) är majoriteten av de som använder härskartekniker inte medvetna om det och Jonasson, 

Amnéus, Flock, Rosell Steuer och Testad (2004, s. 5) nämner i sin artikel att härskartekniker i 90 % av 

fallen sker omedvetet. Om de flesta är omedvetna om att de använder härskartekniker hur kan vi då 

vara säkra på att inte vi själva använder dem? Det kan vara skamfyllt att inse att man har använt 

härskartekniker mot andra människor. Lyfts ämnet kanske fler vågar se till sig själv och till sitt eget 

beteende, vilket i längden kan leda till förändring eftersom det är oss själva vi med säkerhet kan 

förändra (Eile, 2012, s. 44).  

Dagens kristna församling är inte bara en kristen andlig gemenskap utan också oftast en 

organisation med lönebetalda anställda. I en församling inom samfundet Svenska kyrkan arbetar olika 

professioner sida vid sida, bland annat präster, diakoner, församlingspedagoger, organister/kantorer, 

vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, förskolelärare, ungdomsledare, assistenter, ekonomer och 

administrativ personal (Svenska kyrkans register). Diakonerna är den profession som arbetar mer 

direkt med det sociala arbetet i församlingen, men dessa diakoner arbetar i en större kontext 

tillsammans med övriga professioner. I Hansson (2008, s. 29-30) går att läsa att den kristna 

församlingen gjorde det till sin uppgift att sörja för de fattiga, sjuka och hemlösa. Det fanns tidigare 

inget begrepp för denna verksamhet utan man benämnde endast det man gjorde, till exempel drev 

härbärgen, hospital, och barnhem. Numera betecknas kyrkans sociala arbete med ordet diakoni. 

Begreppet antyder därmed att det finns ett speciellt kristet förhållningssätt till social nöd (a.a., s. 29-

30). Diakoni är alltså den uppgift som är närmast associerad med det sociala engagemanget (a.a., s. 31, 

32). Begreppet diakoni är en relativt ny företeelse, men är numera ett vedertaget begrepp och benämns 

i kyrkoordningen som ett av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag (Svenska kyrkan, 2015, s. 6).  

Pastor Edin Lövås har i sin bok Den farliga maktmänniskan belyst en problematik gällande 

människor i den kristna församlingen som använder makt för att härska och för att ”regera andras 
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hjärtan och tankar” (Lövås, 1999, s. 13). Skulle det även kunna finnas människor i församlingar i 

samfundet Svenska kyrkan som använder makt och härskartekniker för att påverka sina 

medmänniskor? Om härskartekniker används hos anställda kommer detta att inte bara påverka 

arbetskollegiet, utan också församlingsmedlemmarna generellt. Det konkreta sociala arbetet, vad i 

kyrkligt sammanhang enligt ovan kallas diakonalt arbete, samt de individer som det sociala arbetet 

vänder sig till påverkas också om det finns anställda inom organisationen som använder makt för att 

påverka sina medarbetare (Sandström, 2008, s. 105-106). Enligt Sandström (2008, s. 105-106) hör 

ledarskap och auktoritetsförhållanden till ett av de viktigaste element som påverkar organisationens 

effektivitet, dess förmåga att lösa uppgifter samt trivseln för sina medarbetare. Individens välmående 

påverkas av arbetsledningen (Jeding et al., 1999, s 19, 26) och det har också visat sig att ledarskapet på 

alla nivåer liksom ett öppet arbetsklimat/kommunikation är två av de viktigaste faktorerna för hälsa 

och effektivitet hos de anställda liksom lönsamhet hos organisationen i sig (Johansson, Lugn & Rexed, 

2003, s 106, 169, 180-181). En studie gjord i Svenska kyrkan visar att just otydligt ledarskap var ett 

viktigt skäl till konflikter i församlingar (Warg et al., 2013). Det är därför av intresse att undersöka om 

det finns någon auktoritet där härskartekniker förekommer mer frekvent. Max Weber skriver om tre 

typer av auktoritet; traditionell auktoritet, karismatisk auktoritet och legal/rationell auktoritet (Weber, 

1958). Traditionell auktoritet avser en auktoritet som har uppstått genom en historiskt-kulturellt 

definierad struktur och som upprätthålls genom myter och andra kulturella symboler. Klassiska former 

är monarki och religiösa samfund (a.a., s. 3-6). I Svenska kyrkan kan denna auktoritet representeras av 

prästämbetet. Karismatisk auktoritet i sin tur bygger på unika tillskrivna eller existerande egenskaper 

hos en viss individ som gör att andra människor vill följa denne. Denna auktoritet förklarar fenomen 

som informellt ledarskap i organisationer (Weber, 1958, s. 6-10, 1983, s. 166-167). Karismatiska 

ledare får dock endast makten om de sociala förutsättningarna är de rätta (Giddens & Sutton, 2014, s. 

90). I Svenska kyrkan kan denna auktoritet representeras av de informella ledarna. Legal/rationell 

auktoritet avser en auktoritet där makten inte ligger hos en individ, utan hos systemet i sig. Det är en 

auktoritet som är nedskriven och det är inte längre en ledares åsikter som står till grund för 

bestraffningar, utan en lagstiftning som bör vara samma för alla (Weber, 1958, s. 2-3). I Svenska 

kyrkan kan denna auktoritet representeras av de politiskt valda.  

 

Problemformulering 

I en fallstudie av Bruhn, Lind och Svensson (2005) ansågs konflikträdsla ligga i att man i den kyrkliga 

traditionen bör ha värden och beteendemönster som präglas av ödmjukhet, fromhet, att vara mild och 

förlåtande, att inte höja tonläget, vara aggressiv och så vidare. I bibeln nämns egenskaper som till 

exempel medkännande, förlåtande (Ef 4:32), förstående (1 Petr 3:8) samt att de som tillhör Kristus 

Jesus bör ha ett andligt liv och följa en andlig väg, där frukterna av denna väg är kärlek, glädje, frid, 

tålamod, vänlighet/mildhet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22-25). Om 
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detta är de egenskaper som kristna bör ha hur passar det isåfall ihop med alla sjukskrivningar och alla 

vittnesmål om att människor mår dåligt i sina församlingar (Elfström, 2014; Försäkringskassan, 2011; 

Hansson, Mölleby & Warg, 2014; Sköld & Delin, 2014; Warg et al., 2013)?  

Det talas mer och mer kring makt och härskartekniker i Svensk kyrkliga sammanhang. Det 

diskuteras i Svensk kyrkotidning (Singemo, 2013) och Kyrkans Akademikerförbund har skrivit om det 

i deras medlemstidning Kyrkfack i samband med temat ”Den psykosociala arbetsmiljön” (Thörnblad, 

2014a, 2014b). Det sker inom vissa församlingar och pastorat studiedagar och föreläsningar med 

härskarteknik som tema, såsom inom nätverket Framtidsskapet som arbetar för ökad mångfald i 

arbetslivet och som Svenska kyrkan är en del av (Framtidsskapet, u.å.). Vad författaren kan finna har 

det inte gjorts undersökningar kring det specifika ämnet härskarteknik i kyrklig kontext och en önskan 

finns därför att lyfta frågan och undersöka om härskartekniker är ett reellt problem hos de anställda 

inom Svenska kyrkan och diskutera vilka konsekvenser det kan ha utifrån de arbetsmiljöproblem kring 

otydligt ledarskap som har framkommit vid studier i Svenska kyrkan (Kjölsrud & Svärd, 2007; Warg 

et al., 2013). Lövås skriver att ”Guds folk runt om i kyrkorna, trossamfunden och församlingarna 

behöver väckas ur sin godtrogenhet, även om det blir smärtsamt när de upptäcker att det finns ledare 

som är ’onda människor och svindlare’ som ’kommer att gå allt längre på vägen mot fördärvet, på en 

gång bedragare och bedragna’ (2 Tim 3:13)” (Lövås, 1999, s. 72). Sedan Lövås gav ut sin senaste 

upplaga av sin bok, har det skett någon förändring?  

Det som kommer att framkomma i denna studie kommer att gynna kyrkan i framtiden, eftersom det 

kommer att framgå om det förekommer härskartekniker hos anställda inom Svenska kyrkan och det 

går därmed lättare att, både för individer och på strukturell nivå, lyfta problemet och i längden göra 

något åt det. För att kunna göra något åt en sak måste man först uppmärksamma den och våga tala om 

den. Corneliusson och Wängdahl (2013) anser i sin studie att härskartekniker som fenomen bör 

uppmärksammas och det är en förhoppning att denna studie kan vara ett led i det arbetet. Förekomsten 

av härskarteknik mellan anställda i Svenska kyrkan skulle påverka arbetskollegiet, församlings-

medlemmarna och framförallt det konkreta sociala arbetet, vad i kyrkligt sammanhang kallas diakonalt 

arbete, liksom de individer som det sociala arbetet vänder sig till. När medarbetare och/eller klienter 

inom det sociala arbetet medvetet eller omedvetet använder härskarteknik mot en anställd sätter det 

spår i denne både som privatperson och professionell. Det påverkar i sin tur hur denne i sitt 

yrkesutövande bemöter och hanterar klienter, församlingsmedlemmar, medarbetare och chefer.  

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka om och i vilken utsträckning härskartekniker förekommer mellan 

anställda inom Svenska kyrkan. Syftet är också att undersöka om det är vid någon speciell form av 

auktoritet härskartekniker förekommer oftare än vid andra och att förstå dem utifrån det weberianska 

maktperspektivet. Syftet kommer att uppnås genom att besvara följande frågeställningar:  
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1. Förekommer det härskartekniker mellan anställda inom Svenska kyrkan?  

2. I vilken utsträckning förekommer härskartekniker mellan anställda inom Svenska kyrkan?  

3. Hur ser förekomsten ut med avseende på härskartekniker vid traditionell auktoritet?  

4. Hur ser förekomsten ut med avseende på härskartekniker vid karismatisk auktoritet?  

5. Hur ser förekomsten ut med avseende på härskartekniker vid legal/rationell auktoritet?  

 

Teoretiskt analysperspektiv 

Weber och makt  

Empirin kommer att analyseras utifrån Max Webers syn på makt och specifikt begreppen dominans, 

legitimitet och auktoritet. Otydligt ledarskap är en betydelsefull anledning till konflikter i Svenska 

kyrkans församlingar (Warg et al., 2013) och det är därför av intresse att undersöka om det finns någon 

auktoritet där härskartekniker förekommer mer frekvent. Enligt Sandström (2008, s. 105-106) hör 

ledarskap och auktoritetsförhållanden till ett av de viktigaste element som påverkar organisationens 

effektivitet, dess förmåga att lösa uppgifter samt för trivseln för sina medarbetare. Weber är en av 

samhällsvetenskapens mest betydande teoretiker och han definierar makt som ”sannolikheten för att få 

igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd, oavsett varpå denna sannolikhet beror” 

(Weber, 1983, s. 37). Det betyder att få som man själv vill även om det inte är vad andra vill. Enligt 

Weber får man makt genom att minska någon annans makt. Det handlar om att underkuva och att 

tvinga fram lydnad. Makt är enligt honom något som alltid funnits och alla historiska förändringar kan 

kopplas till en maktkamp (Börjesson & Rehn, 2009, s. 57). Weber skiljer på två olika former av makt 

och det är tvångsmakt och legitim makt. De flesta former av makt har legitimerats av någon form av 

auktoritet och bygger inte på tvång (Giddens & Suttons, 2014, s. 640).  

Den definition av makt som Weber ger kan tolkas på många olika sätt och därför introducerade han 

också begreppet dominans. Dominans är kopplat till att en bestämd vilja kommer att åtlydas av 

människor och total dominans innebär att en bestämd vilja med säkerhet kommer att åtlydas, 

oberoende av de konsekvenser det får för de som utsätts för det (Börjesson & Rehn, 2009, s. 57; 

Weber, 1987, 47-49, 51). Enligt Börjesson och Rehn (2009, s. 58-59) är det inte alltid lätt att förstå hur 

Weber definierar dominans och enligt dem hävdar vissa att han menar att makt alltid är kopplat till 

intressen, alltså att för att någon ska få sina intressen igenom måste någon annan göra avkall på sina. 

Andra menar att Weber har ett begynnande tankesätt som Foucault senare fördjupar, att olika typer av 

maktspel och dominans över tid skapar samhällets och i längden tänkandets struktur. Dominans 

handlar enligt Weber om en process snarare än en omedelbar struktur. Om dominans pågår länge kan 

den bli en struktur, men i Webers analys bildas dominans genom att människor självmant väljer att 

underkasta sig den. De som utsätts för dominans har åtminstone till en början egna intressen, men 

väljer sedan att underkasta sig en överhöghet för att de anser att det är för deras intressens bästa. 



12 

 

Temporär makt drivs enligt Weber inte fram med våld och handlar inte om dominans, utan det är något 

som skapas över tid och skulle kunna bli strukturellt. Viktigt för begreppet dominans är därför att det 

bygger på etableringen av legitimitet, alltså en social erkänsla för det berättigade hos ett visst fenomen 

eller i en viss position. Legitimitet är därmed resultatet av dominansens långsamma naturalisering, 

vilket innebär att något som tidigare förhandlades om och om igen efter en lång tids användning 

förvandlats till en vana, att det ”alltid varit på det viset”. En legitim makt byggs alltid upp med tiden 

och finns inte färdig.  

Det begrepp som är mest kopplat till Weber är auktoritet, vilket står just för de legitima formerna 

av dominans (Börjesson & Rehn, 2009, s. 59). Auktoritet definierar Weber som “sannolikheten, att en 

befallning (order, lagregel, direktiv, tillsägelse, osv) med ett visst innehåll blir åtlydd av en viss grupp” 

(Weber, 1983, s. XXXI). Hans definition innefattar inte att alla handlingar av makt och inflytande 

åtlyds, men i varje äkta auktoritetsförhållande finns det alltid en viss vilja till att lyda. Motiven till 

lydnad kan bero på att det finns ett målrationellt övervägande bakom lydnadshandlingen eller att 

individen enbart har det som en slö vana (Weber, 1958, s. 1, 1983, s. 144). Det måste enligt Weber 

(1983, s. 38) inte finnas en chef, en administrativ stab eller en organisation för att auktoritet ska kunna 

existera, även om det är det vanliga, utan auktoritet är att det finns en individ som ger en annan individ 

order.  

I Webers artikel The three types of legitimate rules beskrivs tre idealtyper av auktoritet; traditionell 

auktoritet, karismatisk auktoritet och legal/rationell auktoritet (Weber, 1958). Traditionell auktoritet 

uppstår genom att det finns en historiskt-kulturellt definierad struktur och väletablerade kulturella 

mönster (a.a., s. 3-4). Gamla maktförhållanden och normer anses vara okränkbara (Weber, 1983, s. 

154) och de gamla traditionerna anses därför heliga (a.a., s. 146). Det är de individer som enligt 

traditionen har rätt att utöva auktoriteten som är legitima och dessa kan endast handla inom vad som 

anses legitimt inom auktoriteten (a.a., s. 146, 154). Auktoriteten kan inte ifrågasättas utan att 

ifrågasätta själva systemet. Den patriarkala auktoriteten anses vara den ideala typen av traditionell 

auktoritet. Klassiska former av denna auktoritet är monarki och religiösa samfund, där ett samfunds 

äldste innehar auktoritet eller att ett samhälles ledarskap ärvs inom en familj. Denna form av 

maktstruktur upprätthålls genom myter och andra kulturella symboler, så att formen antas vara en 

naturlig del av samhällssystemet. Weber hävdar att denna form av auktoritet skapar och upprätthåller 

ojämlikhet i samhället, eftersom den aktivt motarbetar förändring och hindrar framväxten av 

modernare former (Weber, 1958, s. 3-6).  

Den andra formen av auktoritet är karismatisk auktoritet, vilket bygger på unika tillskrivna eller 

existerande egenskaper hos en viss individ som gör att andra människor vill följa denne. Det kan också 

handla om en personlig attraktion som gör att en individ per automatik erhåller auktoritet, antingen 

genom att individen är väl positionerad för att bli ledare eller att man i en kultur skapar hjältemyter 

och behöver en individ som kan representera denna myt. Det som är gemensamt är att de individer 

som följer någon med karismatisk auktoritet tror på den nya formen av makt. Karismatisk auktoritet 
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går ut på att förändra det gamla och införa nya system, vilket gör att det går att införliva helt nya 

former av maktbaser. Den karismatiska auktoriteten förklarar bland annat fenomen som informellt 

ledarskap i organisationer (Weber, 1958, s. 6-10, 1983, s. 166-167). Idealtypen här är profeten, 

krigshjälten och agitatorn (Weber, 1958, s. 6). Den karismatiska ledaren har dock endast auktoritet så 

länge ledaren ”kan bevisa sin karismatiska karaktär” (Weber, 1983, s. 168). Ledarens auktoritet 

försvinner om denne övergivs av sin Gud, att personen tappar sin heroiska styrka eller att massorna 

inte längre tror på ledarskapet (Weber, 1958, s. 6, 1983, s. 166, 1991, s. 246, 248). Enligt Gustafsson 

(2000, s. 215) bör man skilja på karismatisk auktoritet som knyts till en person och institutionaliserad 

karismatisk auktoritet, vilket är när man har försökt institutionalisera den karismatiska auktoriteten så 

att den inte blir beroende av endast en person.  

Hos den legal/rationella auktoriteten ligger inte makten hos en individ, som hos både den 

traditionella och den karismatiska auktoriteten, utan makten ligger hos systemet i sig (Weber, 1958, s. 

2-3, 1983, s. 146). Idealtypen för denna auktoritet representeras enligt Weber av byråkratin, även om 

han också nämner att ingen auktoritet kan vara enbart byråkratisk. Den kulturella utvecklingen gjorde 

att alltmer av makten skrevs ner, strukturerades och gjordes till institutioner. I det moderna 

samhällssystemet ligger auktoriteten i byråkratiska strukturer, vilket innebär att även mycket av 

makten ligger här i och med att beteenden/processer och straff för avvikelser finns nedtecknade. 

Makten separeras därmed från personen och det är inte längre en ledares åsikt som står till grund för 

bestraffningar, utan en lagstiftning som ska vara lika för alla (Weber, 1958, s. 2-3). De individer som 

sedan har rätt att utfärda det som lagen säger har den legala rätten att utöva denna form av auktoritet, 

även om det är själva systemet i sig som är bärare av auktoriteten (Weber, 1958, s. 2, 1983, s. 146). 

Individen som utfärdar ordern står också själv under lagen (Weber, 1958, s. 2).  

  

Auktoritet inom Svenska kyrkan  

Den traditionella auktoriteten var den rådande auktoriteten i Svenska kyrkan fram till mitten på 1800-

talet, med inslag av institutionaliserad karismatisk auktoritet. De traditionella beslutsförsamlingarna, 

dit alla betrodda män hade tillträde, fick börja ge vika 1862 för en legal/rationell auktoritet med 

representativa organ. Första kyrkofullmäktige bildades sedan 1930. Den traditionella auktoriteten, 

prästerna och kyrkoherden, har dock behållit en speciell position som är inskriven i kyrkoordningen 

och som inte motsvarar någon annan position i ett kommunalt organ. Svenska kyrkan har sedan med 

början under 1900-talet gått igenom en förändringsprocess och liknar numera på många avseenden 

liknande organisationsformer som finns i det omgivande samhället. Förändringen har skett både 

frivilligt och påtvingat av samhällets värden och förhållanden. Förändringarna som skett har lett till att 

förändringen av auktoritet har legitimerats och från att ha gått från traditionell och karismatisk 

auktoritet har det skett en förskjutning mot karismatisk och legal/rationell auktoritet (Gustafsson, 

2000, s. 216-217). I dagens samhälle finns det tendenser att det är legal/rationella argument som 

erkänns vid beslutsfattande och att det därför är svårare än tidigare för prästen att ta beslut på andra 
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principer. Om prästen till exempel vägrar att viga homosexuella kan detta ses som illegitimt eftersom 

prästen ingår i ett större legal/rationellt system som måste följas (a.a., s. 219). Under andra halvan av 

1900-talet var det självklart att anställa präster till de olika stabspositionerna, vilka inte var 

specialutbildade för de specifika arbetsuppgifter de hade. Med tiden har det sedan skett en förändring 

vid rekryteringen av anställda och idag anställs individer som har utbildning inom området där de ska 

arbeta, till exempel pedagogisk utbildning vid arbete i barnverksamheterna. Denna förändring har lett 

till en förändring mot mer legal/rationell auktoritet (a.a., s. 221-222).  

 

Bakgrund  

Svenska kyrkan  

Tro och bekännelse  

Svenska kyrkan som trossamfund har en historia som sträcker sig tillbaka till de äldsta kristna 

församlingarna och deras bekännelse till Jesus Kristus. Som ett trossamfund med evangelisk-luthersk 

bekännelse sträcker sig kyrkan tillbaka till reformationen av den svenska kyrkoprovinsen under 1500-

talet. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen om en 

enda treenig Gud. Dess trosarv är den apostoliska tron och kyrkans lära uttrycks i trosbekännelser, 

gudstjänstböcker, i skrifter från kyrkans historia samt i andra mera nutida dokument. I Svenska 

kyrkans kyrkoordning behandlas bland annat kyrkans institutionella sida, vilket avser strukturer och 

beslutsformer som anses behövas för att Svenska kyrkan ska kunna fullfölja sin kallelse på bästa sätt. 

Bestämmelserna i kyrkoordningen följs för att förhindra splittring av Svenska kyrkan, vilket gör att en 

av dess uppgifter är att ”bevara och stärka enheten och gemenskapen bland dem som tillhör Svenska 

kyrkan, mellan församlingar och stift och med hela den världsvida kyrkan” (Svenska kyrkan, 2015, s. 

4-5).  

 

Organisationen  

På lokal nivå framträder Svenska kyrkan som församlingar, vilket är den grundläggande enheten inom 

Svenska kyrkan (Svenska kyrkan, 2015, s. 72). Det är den enhet som har ansvar för den kyrkliga 

verksamheten för alla som vistas i församlingen, vilket bland annat inkluderar att hålla gudstjänst och 

att tillhandahålla dop, konfirmation, vigslar och begravningar. Församlingens grundläggande uppgift 

är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det är också församlingen 

som anställer och avlönar den personal som behövs för att sköta församlingens verksamhet. För att 

flera församlingar ska kunna samverka för fullgörandet av sin grundläggande uppgift finns det även på 

lokal nivå pastorat där flera församlingar ingår och utgör en kyrklig samfällighet (a.a., s. 6-7). På 

regional nivå är Svenska kyrkan indelade i stift (a.a., s. 17) som utgör ett område som täcker hela 

landet. Stiftet är en regional enhet och omfattar de församlingar som finns inom stiftets område (a.a., s. 

72). Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, vilket gäller 

främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiftet har också förvaltande 
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uppgifter. Svenska kyrkan är episkopal, vilket innebär att det finns en biskop i ledning för varje stift. 

Stiften i sin tur är indelade i kontrakt (a.a., s. 17), vilka omfattar stiftets alla församlingar med två eller 

flera församlingar inom ett kontrakt (a.a., s. 72). Svenska kyrkan representeras på nationell nivå av 

organ som står till trossamfundets förfogande. Till Svenska kyrkans uppgift på den nationella nivån 

hör att vara hela kyrkans röst utåt såväl nationellt som internationellt, samt kyrkans gemensamma 

angelägenheter, såsom internationell diakoni och mission, ekumeniska relationer, gemensam 

information, utbildning, överprövning av beslut liksom inomkyrklig normgivning (a.a., s. 17). 

 

Förtroendevalda, beslutande organ och ansvarsfördelning  

Genom politiska val väljs förtroendevalda ut som ledamöter, ersättare och ordförande i de beslutande 

och verkställande organen kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. De får i uppdrag av 

församlingen att ha ansvar för att församlingens förvaltning sköts och att dess grundläggande uppgift 

blir utförd (Svenska kyrkan, 2015, s. 59, 65). Svenska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet. 

Kyrkomötet beslutar bland annat om kyrkoordningen, vilka organ som ska finnas på den nationella 

nivån samt vilka uppgifter dessa ska ha. Det finns ett lokalt och regionalt självstyre, vilket gör att 

kyrkomötet inte får besluta i enskilda frågor vilka enligt kyrkoordningen är antingen församlingens 

eller stiftets uppgift att besluta i (a.a., s. 31). På stiftsnivå utövas, förutom i vissa frågor, 

beslutanderätten av stiftsfullmäktige (a.a., s. 17). Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i en 

församling som inte ingår i ett pastorat samt om flera församlingar samverkar i ett pastorat. En 

församling som inte ingår i ett pastorat har ett kyrkoråd som styrelse, medan ett pastorat har ett 

församlingsråd (a.a., s. 7). Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i församlings-

instruktion och kyrkoordning, liksom övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar (a.a., s. 14). 

Kyrkorådet har som uppgift att tillsammans med kyrkoherden ansvara för att församlingens 

grundläggande uppgift blir utförd samt att ha omsorg om församlingslivet (a.a., s. 12). Svenska kyrkan 

har en dubbel ansvarslinje, vilket innebär att kyrkoherden och kyrkorådet har gemensamt ansvar för 

arbetet i församlingen (Gustafsson, 2000, s. 209).  

 

Tjänst i Svenska kyrkan  

 

Dopet är den grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan och ger delaktighet i kyrkans gemensamma 

uppdrag. Förtroendevalda, frivilliga medarbetare, anställda och de som vigs till uppdrag inom kyrkans 

vigningstjänst ska fullgöra de speciella uppdrag som de anförtrotts i solidaritet med Svenska kyrkan och 

kyrkans tro, bekännelse och lära. Alla står i evangeliets tjänst och under dess auktoritet (Svenska 

kyrkan, 2015, s. 59).  

 

Dopet är alltså den grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan, men det sker också vigning av 

särskilda personer till livslång tjänst. Den som är prästvigd och har valts till biskop i ett stift får vigas 

till biskop. Biskopen ska leda, vägleda och inspirera kyrkan i det stift där denne är vigd och har 

tillsammans med domkapitlet ansvar för att kyrkans lära och ordning följs (Svenska kyrkan, 2015, s. 
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59). Kyrkoherden är den som leder verksamheten i församlingar och pastorat samt har ansvar för att 

verksamheten sker utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Tillsammans med kyrkorådet 

ansvarar kyrkoherden för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd (a.a., s. 15). Biskopen 

och kyrkoherden är i grunden vigda till präster. Prästen arbetar som ”gudomliga ordets tjänare” och 

har som uppgift att undervisa församlingen i tro, liksom att förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Det 

är också prästens uppgift att bygga församlingen, döpa, leda nattvard samt ”förmedla förlåtelse, tröst 

och hopp”. Diakonen ska vara ”ett barmhärtighetens tecken i både församlingen och samhället”. Vilka 

uppgifter en diakon har i Svenska kyrkan beror på de lokala sociala behoven, församlingarnas struktur 

och vilka diakonala prioriteringar som finns. Diakonerna arbetar särskilt mot de mest utsatta 

människorna och har att göra ”kärlekens gärningar” som sitt ansvar. ”Varhelst det finns mänsklig nöd 

är det diakonens kallelse att ingripa och inspirera andra att ta ansvar” (a.a., s. 59). Uppdraget har en 

karitativ inriktning, men kan också komma till uttryck i till exempel undervisning.  

 

Diakoni, kyrkans sociala arbete  

Diakonerna är den profession som arbetar mer direkt med det sociala arbetet i församlingen. 

Diskussionen om vad diakoni är, härstammar från samt den teologiska diskussionen bakom de olika 

orden för diakoni i bibeln (diakonia, diakonos och diakonein) är omfattande (se bland annat Agrell, 

2008 och Hansson, 2008). Det inrättades speciella tjänster vid sidan av prästämbetet i de första 

församlingarna (Hansson, 2008, s. 31). Sju män ”som har gott anseende och är fyllda av ande och 

vishet” (Apg 6:2-3) valdes ut för att ordna med måltider till de behövande, vilket gjorde att prästerna 

kunde ägna sin tid ”helt åt bön och ordets tjänst” (Apg 6:4). Detta är ofta hänvisat som de första 

diakonerna, vilket dock Agrell (2008) diskuterar emot. Enligt Agrell finns det orsak att tänka om 

angående dessa bibelcitats koppling till skapandet av tjänsten diakon. De män som blev utsedda till att 

ordna med matbespisningen hade inte främst diakonala uppgifter, utan var också förkunnare, 

evangelister och lärare. Slutsatsen blev att det inte fanns ”diakoner” i urförsamlingen (a.a., s. 78). 

Hansson beskriver att ordet diakoni används i många olika sammanhang och har i bibeln olika 

betydelser beroende på den specifika bokens författare och i vilket sammanhang som ordet används 

(Hansson, 2008, s. 36-39). Den kristna församlingen gjorde det tidigt till sin uppgift att sörja för de 

fattiga, sjuka och hemlösa. Det fanns tidigare inget begrepp för denna verksamhet utan man benämnde 

endast det man gjorde, till exempel drev härbärgen, hospital, och barnhem. Numera betecknas kyrkans 

sociala arbete med ordet diakoni. Begreppet antyder därmed att det finns ett speciellt kristet 

förhållningssätt till social nöd (a.a. s. 29-30). Begreppet diakoni är en relativt ny företeelse, men är 

numera ett vedertaget begrepp och ett av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag (SFS 1998:1591; 

Svenska kyrkan, 2015, s. 6). Ordet används dock i en period som skiljer sig avsevärt från när det 

myntades. Idag skiljer man i regler diakoni från kyrkans evangeliserande uppdrag, alltså att diakoni 

inte anses vara ett medel för att nå fram till människor med evangeliets budskap. I kyrkoordningen 

skiljer man på församlingens uppdrag diakoni och mission (Svenska kyrkan, 2015, s. 6 ). Det gör att 
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dagens diakonala arbete innefattar karitativt arbete, omsorg av människor i utsatta situationer, utan att 

förvänta sig något gensvar av de som får hjälpen (Hansson, 2008, s. 32).  

 

Tidigare forskning  

Härskarteknik  

Det har inte gjorts några studier som berör härskarteknik i kontexten Svenska kyrkan. Det finns 

mycket forskat kring makt, men just ämnet härskarteknik (master suppression techniques) finns det 

generellt lite forskat kring både nationellt och internationellt. Det skrivs mycket om härskarteknik utan 

att för den delen vara forskning. Nedan redovisas dock det som framkommit av litteratursökningen 

kring härskarteknik.  

Begreppet härskarteknik är ursprungligen myntat 1945 av den norska psykologen och filosofen 

Ingjald Nissen. Han analyserar begreppet som ett led i att försöka förstå det katastrofala som skedde i 

andra världskriget i och med den nazistiska diktaturen. Hypotesen som Nissen lägger fram var att 

nazismen var den psykopatiska människans samhälle (Nissen, 1946). Han använder begreppet 

psykopat för en människa som utövar härskartekniker mot andra människor och enligt Nissen 

använder psykopaten vissa tekniker för att påverka människorna omkring (Nissen, 1946, s. 9-10, 1966, 

s. 63). Det finns enligt honom egentligen oändliga möjligheter till att hitta på nya tekniker att härska 

över andra människor (Nissen, 1966, s. 41). I Psykopatenes diktatur nämner han tre tekniker. Den 

första är att psykopaten alltid är i maktkamp och använder sin energi på reella och inbillade angrepp 

mot individer, vilket gör att individen hamnar i ständig försvarsberedskap. Den andra tekniken är att 

psykopaten kretsar kring människors svaga punkter, avslöjar dem och använder dem för att manipulera 

människorna omkring sig. Den tredje tekniken är att psykopaten förbjuder människorna omkring 

denne att prata om känsliga frågor och problem, eftersom det då finns en risk att psykopatens egna 

svagheter kommer fram (Nissen, 1946, s. 15-17). I Menneskelige oppgaver og utveier nämner Nissen 

ytterligare sex tekniker som psykopaten använder. Den första tekniken han nämner är att psykopaten 

omger sig med en aura av förväntan, vilket lockar beundrare och därmed ger psykopaten en central 

roll. Den andra tekniken är att psykopaten aldrig bekräftar förväntningen, utan när förväntningen blir 

uppfylld, skapas det omedelbart en ny förväntning och det skapas en ovisshet hos den som utsätts. Den 

tredje tekniken är att psykopaten skapar skuldkänslor hos sina medmänniskor. Den fjärde att 

psykopaten är helt upptagen av andra människors svagheter, fel och nederlag för att skapa osäkerhet, 

känslor av underlägsenhet och mindervärdeskomplex. Den femte tekniken är att psykopaten drar 

människor till konflikter och stridigheter, vilket kan göras på fyra sätt. Antingen genom att trötta ut 

den utsatte, skapa orimliga förväntningar, fokusera på den svagaste i gruppen eller att förstora upp de 

fel och brister den utsatte har så att det växer till karaktärsbrister. Den sjätte tekniken är att 

psykopaterna gör oss beroende av dem, vilket kan göras på tre sätt. Antingen att de lär sig vilka 

förväntningar vi har, att de förlåter och hjälper andra med skuld- och skamkänslor och samvetskval 

eller att de skapar tacksamhet mot andra (Nissen, 1966, s. 63-70).  
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Nissen belyser att de moraluppfattningar som finns inom kristendomen kan leda till att 

härskarteknik utövas och hävdar att dessa moraluppfattningar är en av de mest effektiva 

härskartekniker som människan skapat. Han nämner moraluppfattningarna saktmodig och ödmjuk, att 

man ska vara kärleksfull, att ”… om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot 

honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också” (Matt 

5:39-40), liksom den etiska principen att man ska vara mot andra som man önskar att de ska vara mot 

en själv (Matt 7:12). Lika gärna som man kan använda dessa moraluppfattningar till att göra gott, kan 

man lika gärna använda dem till att göra ont. Det är individen själv som väljer vilken hållning man har 

och rent logiskt kan det användas till att skaffa sig licens för att göra ont (Nissen, 1966, s. 95-96). ”När 

jag vill att andra ska utöva herradöme över mig, kan också jag utöva herradöme över andra” (a.a., s. 

96, författarens översättning). Som exempel ger han kyrkans hållning gentemot nazismen under andra 

världskriget och ger reflektionen att det är märkligt att den makt (den kristna kyrkan) som har det som 

sin uppgift att kämpa mot djävulen var den sista som gav sig in i kampen mot just denne. Det ligger 

honom nära att tro att de kristna kretsarna inte helt och fullt hade förstått kristendomens fundamentala 

intentioner (Nissen, 1946, s. 170-171).  

På sjuttiotalet observerade politikern och professorn Berit Ås maktspelet inom politiken och 

upptäckte olika tekniker för att förtrycka kvinnor. I Ås mening var det framförallt kvinnor som utsattes 

för dessa tekniker, av män. Hon hävdar att teknikerna gav män status, respekt och makt (Ås, 1978, s. 

17-18, 1979, s. 55-57, 1982, s. 36, 58). En härskarteknik är en teknik för att utöva makt över den andre 

personen och gör att den som använder teknikerna alltid har större värde och mer makt än den som blir 

utsatt. Teknikerna används i vardagliga situationer. Härskarteknik är alltså ett sätt som en människa 

kan skaffa sig eller behålla negativ makt över en annan människa, liksom att förtrycka en annan 

människa genom att hävda sig själv (Ås, 1978, s. 17-18, 1979, s. 55-57, 1982, s. 36). Rent principiellt 

nämner hon dock att härskarteknikerna skulle kunna användas mot alla slag av förtryckta grupper. 

Syftet med att åskådliggöra härskarteknikerna och sätta namn på dem var att frigöra kvinnor från mäns 

förtryck. Det var en del av kvinnornas frigörelsekamp och ett sätt att utveckla försvar mot användandet 

av teknikerna samt att göra dem ofarliga. Går det att identifiera en teknik går det också att placera den 

utanför en själv. Bindningarna som finns mellan tankar, känslor och handlingar blir därmed upplösta 

(Ås, 1982, s. 36). De härskartekniker hon identifierade var osynliggörande, förlöjligande, 

undanhållande av information, dubbelbestraffning samt skam- och skuldbeläggning (Ås, 1978, s. 18-

21, 1979, s. 57-80). Senare identifierade hon ytterligare två härskartekniker; objektifiering samt våld 

och hot om våld (Ås, 1982, s. 57, 2004, s. 80).  

Corneliusson och Wängdahl (2013) har i sina studier angående hur härskarteknik och 

främjarteknik, motsatsen till härskarteknik, påverkar jämställdheten i mötessituationer kommit fram 

till att härskartekniker används av både män och kvinnor. Deras studie visade att härskarteknik 

användes vid det studerade mötet och att teknikerna användes av både män och kvinnor, mot både män 

och kvinnor. Slutsatsen de drar i sin studie är att främjartekniker bör användas aktivt för att motverka 
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att bli påverkad av härskartekniker, samt att härskartekniker som fenomen bör uppmärksammas.  

Elaine Bergqvist förespråkar också en uppdaterad syn på härskartekniker och anser att de används 

för att rubba balansen ”jämställdhet” och används av både kvinnor och män, mot kvinnor och män 

(Bergqvist, 2007, s. 14). I hennes bok Härskarteknik beskrivs sju olika härskartekniker; 

projiceringsmetoden, komplimangmetoden, stereotypmetoden, uteslutningsmetoden, hierarkimetoden, 

tidsmetoden samt självförvållad härskarteknik (a.a., s. 247). Teknikerna kan användas både medvetet 

och omedvetet. Används de medvetet är det konkreta syftet att göra någon i samtalet eller sällskapet 

mindre än han eller hon är. Används de omedvetet har de samma syfte, men den som använder 

teknikerna vet inte att det är han eller hon som orsakar situationen (a.a., s. 14). Enligt Bergqvists tes är 

majoriteten av de som använder härskartekniker inte medvetna om det. Härskartekniker är ofta subtila 

och det är enligt henne med hjälp av retoriken som det subtila kan lyftas till ytan, vilket gör att det går 

att förstå vad det är som gör att härskartekniker återanvänds och bevaras. När det görs kan vi också 

hantera och göra något åt dem (a.a., s. 9-11). Retorik handlar om vad som är bra och dålig 

kommunikation (a.a., s. 206) och behandlar inte bara det som sägs och skrivs, utan också det som 

kommuniceras via tonläge, kroppsspråk och bilder (a.a., s. 9-11). De härskartekniker som Bergqvist 

skriver om fokuserar inte på vad individen gör utan på själva utövandet av härskarteknik. Hon anser 

nämligen att det är bättre att sluta se till ansiktena på individerna som utövar härskarteknik och istället 

se till situationen i sig. För att sluta se till ansikten är det enligt henne en god start att betrakta oss 

själva när någon utövar härskarteknik mot oss, liksom att rikta spegeln mot den som utövar 

härskarteknik och spegla situationen (a.a., s. 246).  

Doktorander vid Stockholms universitet har kommit fram till konkreta metoder som individer kan 

använda som verktyg för att bemöta människor som använder härskarteknik. På det viset tar individen 

tillbaka makten över sitt liv och sin situation och skapar en långsiktig förändring i den miljö där de 

befinner sig, antingen professionellt eller privat. I en studie beskrivs motstrategier och 

bekräftartekniker, vilka används för att bryta mönstret (Jonasson et al., 2004, s. 1-2). Ditte Eile har 

sedan vidareutvecklat den ursprungliga artikeln i sin bok Att leva utan att härska (Eile, 2012, s. 14). 

En härskarteknik är enligt Eile (2012, s. s. 17) ett socialt inlärt beteende som utövas inte av illvilja, 

utan av dumhet och okunskap. Det är ett beteende som lärs in omedvetet och på grund av dess subtila 

natur finns det också en omedvetenhet om vilka effekter det har på oss. Även här förespråkas en 

uppdaterad syn att härskartekniker används av både män och kvinnor (a.a., s. 15-17). Motstrategier 

används för att bemöta härskartekniker och bekräftartekniker för att förändra sociala klimat (Jonasson 

et al., 2004, s. 2). Förändringsarbetet mot härskartekniker sker i tre steg. Det första steget handlar om 

att bli medveten, vilket Ås (och Nissens, författarens tillägg) beskrivningar och begrepp har varit en 

del av. Det andra steget handlar om motstrategier; att man lär sig bemöta härskartekniker genom att 

påtala, intellektualisera och synliggör härskarteknikerna man ser (a.a., s. 2, 8) utan att man i sin tur 

kränker tillbaka (Eile, 2012, s. 43). Det tredje steget handlar om bekräftartekniker; att man själv som 

individ ska föregå med gott exempel (Jonasson et al., 2004, s. 2, 8). Det handlar om att presentera ett 
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nytt beteende och att bli en person som andra mår bra av att vara med, att synliggöra andra människor 

på ett positivt sätt (Eile, 2012, s. 153). Vid härskartekniken osynliggörande är motstrategin att ta plats, 

att visa att man inte accepterar beteendet och kräva respekt, och bekräftartekniken att synliggöra andra 

människor. Vid förlöjligande är motstrategin att vara ifrågasättande och bekräftartekniken att 

respektera och bemöta andra människor med seriositet. Vid undanhållande av information är 

motstrategin att ”lägga korten på bordet”, att ifrågasätta och kräva information, och bekräftartekniken 

är att informera och inkludera de berörda. Vid dubbelbestraffning är motstrategin att bryta mönstret av 

negativa projiceringar och bekräftartekniken är att ge dubbel belöning och att tänka att alla alltid gör 

sitt bästa utifrån sina förutsättningar (”vad jag än gör, gör jag rätt”). Vid påförande av skuld och skam 

är det lite svårare att definiera en motstrategi, men en strategi är att intellektualisera och bli medveten 

om att skuld- och skamkänslorna inte är dina, utan har lagts på dig av någon annan. Bekräftartekniken 

handlar om att bekräfta dig själv och andra, liksom att skapa nya positiva och rimliga normer (Eile, 

2012; Jonasson et al., 2004, s. 3-7).  

 

De fem härskartekniker som används i studien  

I denna studie, för att inte göra enkäten för omfattande och för att dessa är de som är mer allmänt 

accepterade, användes de fem härskartekniker som Ås först identifierade; osynliggörande, 

förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning samt skam- och skuldbeläggning (Ås, 

1978, s. 18-21, 1979, s. 57-80). I och med studien av Corneliusson och Wängdahl (2013), som kom 

fram till att härskartekniker används av både män och kvinnor, kommer denna uppsats att ha ett 

könsneutralt förhållningssätt och därmed hålla sig neutral inför genusdebatten kring härskartekniker.  

Osynliggörande innebär att en människa förminskar eller utestänger en annan människa, att denne 

får den andra att känna sig förbisedd, ignorerad och osynlig (Ås, 1978, s. 18, 1979, s. 58-59). Exempel 

är att inte presentera någon vid namn eller ens nämna personens namn, samt att tala om personens 

arbete på ett förminskande sätt (Jonasson et al., 2004, s. 3; Ås, 1982, s. 39-40). Andra exempel är att 

inte ta notis om en annan människas synpunkt för att sedan hålla med när någon annan säger samma 

sak, eller mer indirekta tekniker för att avleda uppmärksamheten från den som talar genom att skapa 

ljud som stör, som till exempel att när den utsatte talar börja viska till grannen, koncentrera sig på 

mobilen, bläddra i papper, hosta och harkla sig eller skrapa med stolen (Eile, 2012, s. 19-21; Jonasson 

et al., 2004, s. 3).  

Förlöjligande innebär att någon hånar och eller skämtar om den utsatte, att förlöjliga en annan 

människa genom ord eller handling, bland annat genom att någon gäspar eller talar högt samtidigt som 

du talar under ett möte (Ås, 1978, s. 18). Det kan också vara att kommentera, skratta, sucka, fnysa tyst, 

himla med ögonen eller att härma den utsatte och skämta på dennes bekostnad. Kommentaren kan 

uppfattas som ett skämt, men den utsatte känner sig förlöjligad, töntig, okunnig eller inkompetent (Ås, 

1979, s. 63-67, 1982, s. 42-44). Den som utsätts för ett förlöjligande förväntas hålla god min och delta 

i skratten, eftersom de förlöjligande kommentarerna ses som ett sätt att tala i en grupp, familj eller ett 
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företag. Gruppen har en stor påverkan på uppkomsten av förlöjliganden. Om gruppen till exempel inte 

skulle skratta med i skämten skulle förlöjligandet inte ha någon verkan (Eile, 2012, s. 24).  

Undanhållande av information innebär att inblandade inte får samma information (Ås, 1978, s. 19-

20). Den utsatte får inte tillgång till nyheter, möteshandlingar, protokoll, utskick eller inbjudningar. 

Det är ett sätt att få den utsatte att känna sig utanför och att denne får svårt att hänga med. Andra 

exempel är att arbetsgruppen tar viktiga beslut eller planerar på platser eller vid tillfällen då den utsatte 

inte är med (Jonasson et al., 2004, s. 5).  

Dubbelbestraffning innebär att straffa någon oavsett handling, att hur den som blir utsatt än gör så 

gör denne fel. Den utsatte blir dömd både för ett bestämt uppförande och för motsatsen. 

Härskartekniken har också fått namnet ”Damn if you do and damn if you don’t”. Fokus på jobbet ger 

beskyllningar om att missunna barnen eller partnern och är det tvärtom påpekas kanske att individen 

saknar ambitioner (Ås, 1978, s. 20, 1979, s. 73-74, 1982, s. 50). Vid noggrannhet är du för petig, vid 

bestämdhet är du bitchig och är du en god lyssnare blir du svag (Jonasson et al., 2004, s. 6).  

”Påförande av skuld och skam innebär att någon annan får dig att känna skuld och skam för en 

handling, en egenskap, en händelse eller en situation, trots att det inte är du eller din person som är den 

utlösande faktorn till händelsen och situationen” (Eile, 2012, s. 37). Tekniken är den mest svårfångade 

och subtila bland härskarteknikerna och kan vara svår att upptäcka (Eile, 2012, s. 37; Jonasson et al., 

2004, s. 7). Det kan också vara följden av att ha blivit utsatt för de föregående härskarteknikerna (Ås, 

1978, s. 20, 1979, s. 79, 1982, s. 54). Skam gör oss generade och förlägen, olustiga och otillräckliga 

till sinnes samt föder självtvivel. Starkare former av skam riktar sig rakt in mot oss själva och 

nedvärderar det vi är och får oss att känna oss som dåliga människor (Larsson, 2007, s. 15). Som 

exempel på denna teknik skriver Ås om situationen där amerikanska mammor får skulden för att deras 

söner utvecklat en våldsmentalitet, även om mammorna inte kan påverka glorifieringen av krigshjältar 

eller vad som visas på tv (Ås, 1978, s. 20-21, 1979, s. 79-80, 1982, s. 54).  

 

Arbetsmiljö, kommunikation och ledarskap inom Svenska kyrkan  

Som en del av ett arbetsmiljöprojekt som startades 2005 genomfördes en arbetsmiljöstudie för 

Svenska kyrkan av Bruhn et al. (2005). I studien fördjupade man sig i tre församlingar genom 

fallstudier och syftet var att få en fördjupad kunskap om arbetsmiljöproblematiken i Svenska kyrkans 

församlingar och samfälligheter. Rapporten från denna studie visade bland annat på att konflikträdsla 

kan förhindra en öppen och rak kommunikation. Istället för att ta tag i en konflikt undviker man den. 

Orsaken till konflikträdslan ansågs ligga i att man i den kyrkliga traditionen bör ha värden och 

beteendemönster som präglas av ödmjukhet, fromhet, att vara mild och förlåtande, att inte höja 

tonläget, vara aggressiv och så vidare.  

Mellan åren 2005-2006 genomförde sedan Arbetsmiljöverket en större samordnad tillsyn av 

Svenska kyrkan med syftet att minska de akuta insatserna och istället bygga upp ett förebyggande 

arbetsmiljöarbete. Det genomfördes 140 informationstillfällen för församlingar och ca 600 
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arbetsplatsinspektioner. Rapporten från denna tillsyn visar på ett flertal olika former av brister i 

arbetsmiljön hos de olika församlingarna. Det som uppdagades var bland annat brister i den 

psykosociala arbetsmiljön, ett otydligt arbetsgivaransvar, förekomst av hot och våld i samband med 

ensamarbete, fysiska påfrestningar i samband med vissa arbetsuppgifter, bristande kunskaper runt 

arbetsmiljö, samt bristande kunskaper om rehabilitering och arbetsanpassning. Det finns också 

strukturella orsaker till att det förekommer arbetsmiljöproblem i Svenska kyrkan. Dess 

organisationsstruktur medför otydligheter såsom otydlig ansvarsfördelning och ledarskap, en stor 

mängd förtroendevalda, kunskapsbrist avseende arbetsmiljön, arbetsledning, styrning och arbetsrätt, 

liksom att det är små organisatoriska enheter vilka leder till svårigheter att upprätthålla kompetens och 

ett effektivt lokalt skyddsarbete, samt begränsar möjligheterna för personaladministrativa åtgärder. Det 

otydliga ledarskapet anses här bland annat bero på den dubbla ansvarslinjen, vilket kan resultera att 

frågor ”faller mellan stolarna” och att vare sig förtroendevalda eller präster anser att det är deras 

uppgift gällande till exempel arbetsmiljön. Det kan därmed vara svårt för den anställde att veta vem de 

ska vända sig till när de har frågor kring till exempel just arbetsmiljön. Vad gäller den psykosociala 

arbetsmiljön i Svenska kyrkan är den enligt rapporten knuten till dess organisationsform som idéburen 

organisation. De anställda har ett stort engagemang för verksamheten, vilket kan leda till att det finns 

olika uppfattningar bland anställda hur arbetet ska utföras för att uppnå kyrkans visioner och 

därigenom vad deras individuella arbetsuppgifter ska vara. Som en följd av detta kan konflikter uppstå 

eller att anställda handlar oberoende av varandra och att det därigenom inte sker en god 

kommunikation. Mellanmänskliga konflikter är enligt rapporten till viss del komplicerat att hantera 

inom Svenska kyrkan, eftersom den godhetskultur som finns inte gör att konflikter reds ut. Det kan 

finnas en uppfattning att konflikter inte bör finnas och att man därför ”sopar dem under mattan”. 

Konflikter kan på grund av det förstärkas och upprepas och i slutänden resultera i att anställda lämnar 

sina anställningar med ersättning eller att utomstående konsulter kopplas in för att hjälpa till att 

hantera situationen. Enligt rapporten är dessa konflikter resultat av de brister och otydligheter på 

strukturella förhållanden som nämnts ovan, men eftersom de inte hanteras på strukturell nivå övergår 

de till allvarliga individfrågor och sökande efter syndabockar. Med hjälp av Arbetsmiljölagstiftningen 

kan Arbetsmiljöverket ställa krav på åtgärder, men när bristerna har sin grund i organisationen kan 

man inte lösa dem genom att bearbeta relationer. Det finns därför en risk att konflikterna upprepas om 

man inte åtgärdar bristerna i de strukturella förhållandena (Kjölsrud & Svärd, 2007).  

Warg et al. (2013) har undersökt värderingar, arbetsmiljö och sjukskrivning i de fyra kristna 

samfunden Svenska kyrkan, Svenska missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet samt Pingströrelsen. 

Studien visar att individens värderingar påverkar hur den uppfattar kommunikationen på arbetsplatsen. 

De som hade större skillnad på sina värderingar jämfört med kyrkan där de arbetade ansåg oftare att 

kommunikationen inte var tillfredställande, jämfört med de som hade mer lika värderingar (Hansson, 

Mölleby & Warg, 2014; Warg et al., 2013). Orsaken till konflikter i församlingarna ansågs ligga i dålig 

kunskap om vad som krävdes av arbetsgivarrollen, att konflikterna inte löstes utan bara låg och 
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grodde, otydliga verksamhetsmål samt otydligt ledarskap och ansvarsfördelning, vilket bland annat 

innebär den dubbla ansvarslinjen. Många av problemen som framkom ansågs ofta hänga ihop med ett 

svagt och dåligt ledarskap. Det inkluderade ledare med dåliga kunskaper om sin arbetsgivarroll, vilket 

innebär dålig kunskap om Arbetsmiljölagens föreskrifter liksom kunskap om rutiner och verktyg för 

att övervaka och förbättra de anställdas arbetsmiljö (Warg et al., 2013).  

 

Metod  

Forskningsdesign och datainsamlingsmetod  

Studien har en kvantitativ forskningsdesign, en tvärsnittsdesign (Bryman, 2011, s. 64), där data 

samlades in med hjälp av en digital enkät till anställda inom ett av Sveriges 13 stift i Svenska kyrkan. 

För insamling av empirin användes strukturerade enkäter med slutna frågor. Enkätundersökningen 

skedde vid ett enda tillfälle och det går därmed inte att manipulera variablerna och i och med det med 

säkerhet visa på kausala samband. En annan nackdel med digitala enkäter är att det inte finns någon 

närvarande som i stunden kan förklara för respondenten om det är något oklart med enkäten. 

Utdelning av pappersenkäter på plats på arbetsplatsen hade förmodligen gett en större svarsfrekvens, 

men detta var av praktiska omständigheter inte möjligt. I och med att de digitala enkäterna 

distribuerades via författaren egen email och att det därmed var lätt för respondenten att ställa frågor i 

vändande email underlättades detta problem. För att minska bortfallet, vilket brukar vara större vid 

enkätundersökningar jämfört med intervjuer, skickades det ut en påminnelse till alla som mottagit det 

första utskicket. Det fanns en risk med den strukturerade enkäten att vissa frågor skulle bli 

överhoppade, varför det därmed gjordes ett val att respondenter inte kunna hoppa över frågor. Det 

fanns också en risk att den data som samlades in inte fångade respondentens egna reflektioner. För att 

ge respondenterna en möjlighet till tilläggsinformation var sista frågan därför en öppen fråga där 

respondenterna kunde lägga till ytterligare kommentarer (a.a., s. 229-231).  

 

Reliabilitet och validitet  

För att öka studiens tillförlitlighet krävs hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om 

följdriktigheten, överenstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. Validitet handlar om 

huruvida en indikator som har skapats för att mäta ett begrepp verkligen mäter det begreppet (Bryman, 

2011, s. 65, 160-164). Vid studien användes strukturerade enkäter, vilket ger bättre förutsättningar för 

replikerbarhet och hög reliabilitet jämfört med till exempel intervjuer, då enkäter är stabila och inte 

känsliga för intervjuareffekter. Stabiliteten anses också vara hög då det handlar om en strukturerad 

enkät som skulle se likadan ut om den skickas ut vid senare tidpunkt. Det som skulle kunna sänka 

stabiliteten är att frågorna i enkäten innehåller påståenden att ta ställning till som är relativt svåra att ta 

ställning till, vilket ger att det kan bli olika svar vid olika tidpunkter (a.a., s. 160-162, 229). Validiteten 

anses vara av visst värde, dock med vissa undantag. Mätningsvaliditeten är hög då frågorna i enkäten 
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anses speglar det som de ska undersöka. I och med att det inte går att slå fast en viss orsaksriktning, 

alltså att det inte går att säkert säga vad kopplingarna mellan variablerna innebär, ger det en låg intern 

validitet (a.a., s. 64). Den externa validiteten avser hur väl resultatet från studien kan generaliseras 

utanför den kontext som undersökts (a.a., s. 50-51, 66, 163-167). I studien har det inte skett ett rent 

slumpmässigt urval, vilket betyder att varje enhet i populationen inte har haft lika stor sannolikhet att 

komma med i urvalet (a.a., s. 183). Då urvalet är gjort för att spegla stiftet generellt och församlingar 

valda av olika karaktär för att spegla Svenska kyrkans olika typer av församlingar och geografiska 

lägen anses ändå den externa validiteten ha ett visst värde.  

 

Försökspersoner/Urval  

Urvalet togs fram genom ett kvoturval (Bryman, 2011, s. 197). Populationen som stickprovet 

hämtades från är anställda inom Svenska kyrkan och urvalet togs från ett av Svenska kyrkans tretton 

stift. Stiftet valdes ut på grund av dess geografiska läge i Sverige och för att det är ett stift som 

representerar olika storlekar och former av församlingar och pastorat. Stiftet inkluderade mindre och 

större församlingar, glesbygd och storstad, inland och kust. Det valda stiftet bestod vid undersöknings-

tillfället av 127 församlingar, fördelade på 10 kontrakt, och tillsammans hade de 1384 anställda. För 

att utgöra ett representativt urval och för att kunna spegla stiftet var de valda församlingarna fördelade 

jämnt över stiftet och kontrakten (a.a., 179). 2-3 församlingar per kontrakt valdes ut. Av praktiska skäl 

begränsades urvalet till de anställda som vid undersökningstillfället hade email på sin församlings 

hemsida. Kontaktuppgifter till de önskade respondenterna togs fram genom att först kontakta Svenska 

kyrkans Kanslistöd, som skickade en lista på alla anställda inom det aktuella stiftet. De personliga 

emailadresserna till de anställda hämtades sedan på de respektive församlingarnas hemsidor.  

Enkäten skickades ut till 764 anställda, fördelade på 29 församlingar. 252 var män (33 %) och 512 

(67 %) var kvinnor. Sammanlagt 349 respondenter påbörjade enkäten. 60 st enkäter var icke 

fullständigt ifyllda, vilket ledde till att 289 respondenter deltog i surveyundersökningen med 

fullständigt ifyllda enkäter. Svarsprocenten låg alltså på 38 % (det totala samplet – icke nådda 

individer i samplet - icke fullständigt ifyllda enkäter = 764-415-60 = 289, antal fullständigt ifyllda 

enkäter/det totala samplet = 289/764 = 38 %) (Bryman, 2011, s. 191-193). 203 st av de som svarat på 

frågan om kön var kvinnor (70 %) och 80 st män (28 %), med ett bortfall på 6 st (2 %) vilka valde att 

inte svara på frågan om kön (n = 289).  

 

Generaliserbarhet och tillförlitlighet  

Nackdelen med att välja endast ett stift är att det är svårare att generalisera till Svenska kyrkan 

generellt, jämfört med att ta urvalet från hela Svenska kyrkan (Bryman, 2011, s. 168-169). Då 

spridningen av respondenter representerar olika storlekar av församlingar, belägna på olika 

geografiska områden inom stiftet samt representerar både stora och små församlingar hävdas ändå att 

empirin ger en god spridning som skulle kunna visa på generaliserbarhet till Svenska kyrkan generellt. 
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Alternativet hade varit att använda församlingar utspridda över hela Sverige, för att fånga en bredare 

bild av Svenska kyrkan, vilket då hade riskerat att inte gå att generalisera överhuvudtaget om inte 

tillräckligt med respondenter svarat. Möjligheten till generalisering ökade också i och med att 

respondenternas könsfördelning överensstämmer väl med procentfördelningen hos urvalet. I 

urvalsgruppen var 67 % kvinnor och 33 % män, medan det i respondentgruppen låg på 70 % kvinnor 

och 28 % män, med ett bortfall på 6 st (2 %) som valde att inte svara på frågan om kön. Det går också 

att utläsa ur empirin att 90 % av respondenterna har arbetat mer än 1 år i församlingen där de nu 

arbetar och 41 % har arbetat mer än 10 år i sin församling. I och med att majoriteten av de anställda 

har arbetat en längre period på sin arbetsplats är det mer sannolikt att de har fått en god insyn i 

förhållandet på arbetsplatsen. Förförståelsen vad gäller härskartekniker och kunskapen om vad en 

härskarteknik är verkar också vara goda vid en genomgång av respondenternas kommentarer. Flertalet 

beskriver sina arbetsplatser på ett bra sätt med avseende på de fem härskartekniker som här undersöks, 

liksom andra härskartekniker som inte nämndes i enkäten. Härskartekniker är inte alltid lätta att förstå 

och inte lätta att uppmärksamma om man inte har kunskap om dem, vilket givetvis gör att det finns en 

reservation för de respondenter som inte kommenterat och som kanske inte har förstått vad som 

efterfrågats. I och med valet att endast ta med de enkäter där respondenten har fyllt i alla frågor på 

enkäten faller de bort som kanske endast påbörjade enkäten men slutade. Orsaken till varför de 

avslutar enkäten går inte att veta, men en anledning kan vara att det, under de korta minuter enkäten 

fylldes i, är för svårt att förstå vad teknikerna innebär och att samtidigt analysera sig själv och sin 

omgivning, om man inte tidigare gjort det. Omedvetet kan detta ha uteslutit de som inte förstår vad 

härskarteknikerna innebär och därmed att empirin inte visar en fullständig bild. Tillförlitligheten för att 

respondenterna har förstått vad som efterfrågas bedöms dock i och med detta och det ovan vara god.  

 

Forskningsinstrument och distribution  

Utformningsprocessen för enkäten involverade genomgång av litteratur kring de ämnen som var av 

relevans för studien samt reflektioner kring vad som skulle kunna tänkas vara av vikt för de centrala 

temana härskarteknik/hersketeknikk/master suppression techniques/domination techniques/methods of 

domination, makt/power, Svenska kyrkan/Church of Sweden, kyrka/church, socialt arbete/social work, 

diakoni/diaconia, diakonalt arbete/diakonal work, Max Weber, auktoritet/authority och 

ledarskap/leadership. Sökvägarna som använts är ESH Discovery, Academic Search Complete, 

ASSIA, ATLA Religion Database, DOAJ, ERIC, PsycINFO, Psychology and Behavioral Sciences, 

Collection, SocINDEX with full text, Social services abstracts/Sociological abstracts, SwePub, 

www.avhandlingar.se, DiVA, www.uppsatser.se, Bibliotekskatalogen, Libris och Google Scholar.  

Innan enkäten skickade ut till urvalsgruppen skickades den ut till en pilotgrupp på 17 st som arbetar 

i Svenska kyrkan i två andra stift än urvalsstiftet. Av dessa svarade 9 st. I och med detta kunde 

frågorna revideras och utformningen av enkäten färdigställas (Bryman, 2011, s. 177). För slutgiltig 

enkät se Bilaga 1.  

http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pbh
http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pbh
http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sih
http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.proquest.com/?accountid=27209&selectids=10000153,10000143
http://swepub.kb.se/
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Enkäten distribuerades digitalt genom att en länk skickades ut via mail till de utvalda anställda 

inom aktuellt stift i Svenska kyrkan. Att enkäterna distribueras digitalt skulle kunna innebära viss 

problematik vad gäller säkerheten att de som besvarar enkäten verkligen tillhör den population som är 

ute efter att studeras. Länken skickades till respondenterna via personliga arbetsmailadresser 

kompletterat med ett meddelande där det framgick att enkäten riktade sig till anställda inom Svenska 

kyrkan, vilket gör att de åtgärder som har kunnat har tagits för att säkerställa att de respondenter som 

ingår i stickprovet tillhör aktuell population.  

Enkäten började med allmänna frågor gällande kön, ålder, arbetstitel, antal år de arbetat i 

församlingen samt antal anställda i församlingen där de arbetar. Därefter presenterades de fem 

härskarteknikerna av Berit Ås var och en för sig med en förklaring om vad härskartekniken innebär. 

Förklaringen följdes av sex frågor efter varje härskarteknik, vilka var kopplade till den aktuella 

härskartekniken. En fråga handlade om hur ofta de varit utsatt för just den aktuella härskartekniken, 

två frågor angående om de blivit utsatt eller har utsatt andra, samt tre frågor om auktoritet. Efter de 

fem härskarteknikerna presenterades sex påståenden som de måste ta ställning till i vilken grad de 

instämmer. Påståendena gällde härskarteknikerna i generellt avseende. För att fånga respondentens 

egna reflektioner fanns en sista fråga där de kunde fylla i övriga kommentarer.  

Enkäten var uppbyggd så att respondenten kunde gå tillbaka och ändra sina tidigare svar. Detta för 

att det kan vara svårt att vid första anblick förstå de olika härskarteknikerna och då är det lättare att gå 

tillbaka om man efter att ha läst om en annan härskarteknik plötsligt förstår vad den andra 

härskartekniken betydde. Det kan också vara ett känsligt ämne att tala om makt på sin arbetsplats och 

då är det också bra för respondenten att kunna gå tillbaka i enkäten och ändra tidigare svar, eftersom 

det annars kan finnas en risk att respondenten helt avslutar enkäten. Det fanns dock en risk att 

respondenten ångrade sina tidigare svar på grund av att de kände sig kritiska mot arbetsplatsen, vilket 

därmed kan ge felaktiga svar. Alternativet ”Vet ej/Osäker” valdes medvetet bort då det fanns en risk att 

många hade valt det svarsalternativet, eftersom det kan vara ett känsligt ämne samt att det kan vara 

svårt att veta om man har varit med om en specifik härskarteknik eller inte. Det kan därmed vara lätt 

att trycka vet ej utan att ha tagit sig tid att tänka igenom frågan. Har man inte tänkt igenom fenomenet 

härskarteknik innan kanske det är svårt att svara på frågorna under den korta tid man fyller i enkäten. I 

och med att respondenten tvingades att välja ett av alternativen fanns en risk att respondenter därmed 

avslutade enkäten innan de var klar. Fördelen är att de enkäter som blev fullständigt ifyllda, och 

därigenom användes till analysen, kan antas vara mer igenomtänkta och därmed mer tillförlitliga.  

De två sidorna i enkäten där respondenten fyllde i kön, ålder, arbetstitel samt antal år de arbetat i 

församlingen och antal anställda i församlingen där de arbetar var ej tvingande att fylla i. Alla frågor 

därefter var dock tvingande. Detta valdes då provutskicket visade att många inte svarade på vissa 

frågor, antingen på grund av att de missade att fylla i eller att de inte visste hur de skulle svara. Det 

finns en medvetenhet om att detta kan ha resulterat i att vissa respondenter avslutade sina enkäter 

innan de var klara för att de inte visste hur de skulle svara. När frågan inte var ifylld och de klickade 
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på nästa fick de meddelandet ”Ops, du har glömt att svara på den här frågan!”. Respondenten kunde 

dock när som helst avbryta sin medverkan.  

Varje sida i enkäten hade Ersta Sköndal högskolas logga på i övre vänstra hörnet samt rubriken 

Kommunikation och ledarskap i Svenska kyrkan. Längst ner på sidan fanns också en bord där det 

framgick procentuellt var den deltagande befann sig i enkäten.  

 

Forskningsetik  

Respondenterna ska enligt 16 § i Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor få information om studiens syfte och utförande, samt därefter få en möjlighet att samtycka 

till medverkan i studien. För respondenter under 18 år krävs vårdnadshavarens samtycke. I lagen står 

även att personuppgifter inte får lämnas ut i annat syfte än till forskning. Enligt Bryman (2011, s. 131-

132) ska personuppgifter även behandlas konfidentiellt så att de inte kan komma åts av obehöriga. För 

att uppfylla kriterierna i lagen och konfidentialiteten som det skrivs om i Bryman inleddes enkäten 

med ett skriftligt meddelande där de anställda informerades om vilken högskola uppsatsen skrivs vid, 

studiens tema, syfte samt att medverkan i undersökningen är helt frivillig. Det framgick att 

respondenten kunde avbryta när som helst utan att några resultat blev registrerade och de behövde 

heller inte ange skäl till varför. I och med att respondenten klickade förbi denna sida med information 

om studien ansågs respondenten samtycka till medverkan, vilket givetvis går att resonera kring 

huruvida respondenten verkligen förstod att det var ett samtycke i och med att de klickade vidare. Det 

skulle dock gå att anta att de som inte samtyckte antingen inte började fylla i enkäten överhuvudtaget, 

alternativt avslutade enkäten innan den var klar eller ens påbörjad. Då det fanns möjlighet att gå 

tillbaka i enkäten fanns också möjlighet för respondenten att läsa om informationen vid behov.  

I informationen framgick också att deltagande i enkäten var anonymt och att det inte framgår vilka 

svar som har fåtts in från respektive församling. De enda personuppgifter som har samlats in via 

enkäten är kön och ålder. Det är inte sekretessbelagt vilket stift undersökningen är gjord i, eftersom det 

är lätt att få reda på om man känner en anställd som berättar att de deltagit i studien. Studien är dock 

tänkt ska undersöka fenomenet härskarteknik inom kontexten Svenska kyrkan och inte tänkt att hänga 

ut ett specifikt stift, vilket gör att stiftet är utelämnat. På det viset säkerställs även anonymiteten hos 

respondenterna. Konfidentialiteten har i och med detta upprätthållits. Alla respondenter antas vara över 

18 år då studien riktar sig till lönebetalda anställda inom Svenska kyrkan. För att säkerställa detta 

skickades mail till den anställdes personliga emailadress. Det framgick också i informationen att 

resultatet endast kommer att användas i denna studie och eventuellt i en framtida magisteruppsats.  

 

Databehandling 

Empirin från de digitala enkäterna konverterades till statistikprogrammet SPSS. Utifrån SPSS kunde 

det sedan tas fram data i form av antal och procent för varje svarsalternativ och för varje fråga. För att 

förtydliga andelen svar från respondenterna för varje svarsalternativ användes stapeldiagram. Empirin 
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analyserades också genom att de olika variablerna korstabulerades för att undersöka om det fanns 

intressanta och relevanta samband mellan variabler av intresse att påvisa i denna studie (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). Den stora mängd empiri som enkäterna resulterade i gör att det i denna 

studie endast redovisas de samband som framkommer som är mest relevanta utifrån syftet med studien 

och de teorier som används för att analysera empirin. Kommentarerna analyserades kvalitativt genom 

att gå igenom alla kommentarer och dela upp kommentarerna utifrån temaord från de teorier och 

begrepp som analyseras; kyrkoherde, präst, förtroendevald, informella ledare, övriga härskartekniker, 

allmänt, förtydligande från respondenten, erfarenheter hos tidigare arbete, bra arbetsklimat och vad 

som önskat ändrats i enkäten. Kommentarerna lyftes sedan vid aktuella delar i diskussionerna.  

 

Förförståelse  

Författaren av denna uppsats har varit aktiv i Svenska kyrkans församlingar sedan 2012, har gått 

Svenska kyrkans grundkurs och har för avsikt att arbeta i Svenska kyrkan i framtiden. Det finns en 

styrka att ha insikt i Svenska kyrkan som organisation och erfarenhet av olika församlingar. Det finns 

dock en medvetenhet om att det kan vara svårare att vara objektiv när man har stor insikt i en fråga, 

men genom att se på härskarteknik som ett fenomen i en organisation som vilken annan anses att 

studien är så objektiv som det är möjligt. Orsaken till studiens syfte kom från att författaren själv har 

iakttagit denna problematik i två av Svenska kyrkans övriga stift, både egna iakttagelser och andras.  

 

Resultat, analys och diskussion  

I denna del kommer först redovisas respondenternas svar på de allmänna frågorna kön, ålder, antal år 

arbetade på arbetsplatsen liksom antal anställda i församlingen. Därefter kommer de olika frågorna i 

enkäten, som representerar de olika delarna av de aktuella begreppen, att först redovisas med resultatet 

i form av figurer och sedan direkt analyseras och diskuteras. Efter att alla enkätfrågor har redovisats på 

detta sätt kommer slutanalys och slutsats. Respondenternas kommentarer lyfts vid aktuella delar.  

 

Allmänna resultat  

289 respondenter svarade fullständigt på enkäten, av vilka 203 st var kvinnor (70 %) och 80 st män 

(28 %), med ett bortfall på 6 st (2 %) som valde att inte svara på frågan om kön. Åldern på de som 

besvarat enkäten var att 6,3 % var 18-30 år, 26,0 % 31-45 år, 48,8 % 46-60 år och 18,7 % över 60 år. 

En respondent valde att inte besvara frågan om ålder (0,3 %). I tabell 1 och 2 redovisas hur länge 

respondenten har arbetat på sin nuvarande arbetsplats respektive antal anställda i den församling där 

respondenten arbetar. Sista frågan i enkäten var en öppen fråga om respondenten önskade kommentera 

något och 99 st respondenter valde att kommentera enkäten, med en spridning över alla 

yrkeskategorier.  
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Tabell 1. Hur länge respondenten har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i Svenska kyrkan. Tre respondenter 

valde att inte besvara frågan (1,0 %) (n = 289).  

<1 år  1-5 år   6-10 år   >10 år  

9,3 % 29,4 % 19,0 % 41,2 % 

 
Tabell 2. Antal anställda i den församling där respondenten arbetar. Två respondenter valde att inte besvara 

frågan (0,7 %) (n = 289).  

<15 anställda   15-35 anställda   36-55 anställda   >55 anställda  

19,7 % 51,2 % 9,7 % 18,7 % 

 

Härskarteknik i Svenska kyrkan  

Resultat  

I figur 1 nedan redovisas respondenternas svar på frågan hur ofta en viss härskarteknik förekommer 

mellan anställda på den nuvarande arbetsplatsen i Svenska kyrkan. Majoriteten av respondenterna har 

svarat att de aldrig eller sällan har uppfattat att de respektive härskarteknikerna förekommer mellan 

anställda på deras arbetsplats. Alla fem härskartekniker sker dock i viss utsträckning ofta (OSYNL 

18,7 %, FÖRL 10,7 %, UNDAN 25,3 %, DUBBEL 9,7 % och PÅFÖR 11,4 %) och sker även dagligen 

på vissa arbetsplatser (OSYNL 1,4 %, FÖRL 1 %, UNDAN 3,1 %, DUBBEL 1,7 % och PÅFÖR 1,4 

%). Osynliggörande och undanhållande av information sker i högre utsträckning jämfört med övriga 

härskartekniker.  

 

 
Figur 1. Respondenternas svar i procent på frågan hur ofta en viss härskarteknik förekommer mellan anställda på 

den nuvarande arbetsplatsen i Svenska kyrkan. Osynliggörande (OSYNL), Förlöjligande (FÖRL), 

Undanhållande av information (UNDAN), Dubbelbestraffning (DUBBEL) och Påförande av skuld och skam 

(PÅFÖR). n = 289  

 

I figur 2 nedan redovisas respondenternas svar på frågan ”Jag har själv varit utsatt för denna 

härskarteknik av anställda på min arbetsplats”. Majoriteten har inte varit utsatt för de olika 

härskarteknikerna, men det är dock en relativt hög procent som har varit utsatt för teknikerna. 
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Osynliggörande och undanhållande av information sker i högre utsträckning jämfört med övriga 

härskartekniker, med 34,9 % respektive 44,6 %.  

 
Figur 2. Respondenternas svar i procent på frågan ”Jag har själv varit utsatt för denna härskarteknik av anställda 

på min arbetsplats”. Osynliggörande (OSYNL), Förlöjligande (FÖRL), Undanhållande av information 

(UNDAN), Dubbelbestraffning (DUBBEL) och Påförande av skuld och skam (PÅFÖR). n = 289  
 

I figur 3 nedan redovisas respondenternas svar på frågan ”Jag har själv utsatt andra anställda för denna 

härskarteknik på min arbetsplats”. Det går att utläsa att det inte är många av respondenterna som anser 

att de har utsatt andra anställda för härskartekniker. Undanhållande av information ligger högst med 

9,7 %, följt av förlöjligande på 8,3 % och därefter osynliggörande på 7,6 %.  

 
Figur 3. Respondenternas svar i procent på frågan ”Jag har själv utsatt andra anställda för denna härskarteknik på 

min arbetsplats”. Osynliggörande (OSYNL), Förlöjligande (FÖRL), Undanhållande av information (UNDAN), 

Dubbelbestraffning (DUBBEL) och Påförande av skuld och skam (PÅFÖR). n = 289 

 

Analys och diskussion  

Det går att utläsa ur figur 1 att härskartekniker till viss del används ofta och delvis dagligen mellan 

anställda på arbetsplatser inom samfundet Svenska kyrkan. Det som framträder specifikt är att 

osynliggörande och undanhållande av information utmärker sig både vad gäller hur ofta en 

härskarteknik förekommer på respondentens arbetsplats och hur många av respondenterna som själva 

har varit utsatt för denna härskarteknik, liksom står undanhållande av information ut med avseende på 

dagligen förekommande. En respondent kommenterar att hans arbetsplats just nu står i en stor 
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arbetsplatsutredning på grund av konkreta problem med de frågor som denna studie tar upp och en 

respondent har redan genomgått en arbetsplatsutredning. Detta var inget som författaren visste i 

förhand och är något som bekräftar resultatet att härskartekniker faktiskt finns inom arbetsplatser inom 

Svenska kyrkan. De detaljrika kommentarer respondenterna gav tyder på en frustration gällande 

problematiken. 12 respondenter beskriver i kommentarerna händelser vid tidigare anställningar i 

Svenska kyrkan. Man bryr sig förmodligen bara om att skriva ner så mycket om en tidigare händelse 

om det var något som påverkade en så pass mycket att det fortfarande finns ett behov att nämna. Vid 

dessa kommentarer nämns att två respondenter just nu är tjänstlediga från ett tidigare arbete i Svenska 

kyrkan på grund av härskartekniker och att båda inte vill återvända till den tidigare arbetsplatsen. Två 

respondenter har varit sjukskrivna på grund av härskartekniker av kyrkoherden respektive informella 

ledare. Tre respondenter har slutat sitt tidigare arbete på grund av härskartekniker vid den 

arbetsplatsen. På en arbetsplats har ”många bytt arbetsplats eller slutat”. En respondent står just nu i 

begrepp att säga upp sig. En respondent anser att hon har en osund arbetsplats. En respondent skäms 

över Svenska kyrkans beteende. Ytterligare 7 respondenter anser att de nu har ett bättre arbetsklimat 

än tidigare, men det efter att antingen en ny arbetsledning tillträdde, fått ny kyrkoherde, byte av 

förtroendevalda vid senaste valet, att de som använde härskartekniker fick byta arbetsplats/sluta eller 

att de på arbetsplatsen ”bytt många chefer”. En orsak till att den här studien görs är att om 

härskartekniker används mellan anställda i Svenska kyrkan riskerar det att påverka det sociala arbete 

som sker i församlingen. Den negativa atmosfär som skapas på grund av att härskartekniker används 

mellan anställda nämner två respondenter påverkar församlingens arbete och medlemmar på ett 

negativt sätt, vilket är en bekräftelse på att härskartekniker faktiskt påverkar inte bara de anställda utan 

också församlingens medlemmar och det arbete, däribland det sociala arbete, som sker i församlingen. 

Det faktiska resultatet av att härskartekniker förekommer, liksom kommentarerna leder till en oro att 

det finns en större påverkan på det sociala arbetet än vad som framkommer här.  

I kommentarerna nämns även andra härskartekniker som finns på den arbetsplats där respondenten 

arbetar och en av dem var att kvinnor använder härskartekniker i stor skala mot männen i församlingen 

och en bekräftelse att härskartekniker sker av både män och kvinnor:  

 
På min arbetsplats är flertalet framförallt i ledningen feminister. Dessa personer nyttjar inte de 

härskartekniker som angivits i enkäten men påverkar däremot arbetsplatsen negativt på grund av sin 

politiska åskådning. De ger förtur till anställningar och privilegier till kvinnor på grund av att de är 

kvinnor. Vid flertalet tillfällen har exempelvis outbildade kvinnor anställt istället för utbildande män 

(som i vissa fall dessutom redan vikarierar i verksamheten) Kvinnorna i vår verksamhet har högre lön 

än männen utan synbar anledning (även för samma eller liknande tjänst). Vissa har dessutom markant 

högre lön trots mindre erfarenhet och ansvar. Både i personalmöten och fikarummet har kvinnorna veto 

i vissa frågor och de manliga anställda har då inte rätt att yttra sig då de är män. Det förekommer 

dessutom kollektivt skuldbeläggande och männen på arbetsplatsen har vid flertalet tillfällen omtalats 

som "roten till allt ont" "allt skulle lösa sig om ni försvann" osv. Även en attityd där man säger "sluta 

beklaga dig, du är ändå så privilegierad" förekommer. Indirekt har det även klargjort att en avvikande 

åsikt i frågor gällande feminism inte är välkomna och kan utgöra skäl till uppsägning. Detta skapar 

självfallet en rädsla för att ifrågasätta (Man, 31-45 år, Administratör/kanslist/informatör/assistent/ 

ekonom/kamrer).  



32 

 

 

Den här attityden är en bekräftelse på vad Ditte Eile (Eile, 2012, s. 16) nämner. Kvinnor som intar en 

offerroll och tycker synd om sig själva eftersom härskartekniker sedan Berit Ås ansetts vara något som 

kvinnor utsätts för av män och anses ha varit utsatt för under lång tid. Trots att det idag finns studier 

gjorda som visar att det förekommer både mellan kvinnor och män (Corneliusson & Wängdahl, 2013) 

kan attityden att det är endast kvinnor som utsätts vara så väl inrotad att det slår över i det extrema 

beteende som syns i kommentaren och därmed också utövande av härskartekniker. Medvetenheten hos 

dessa kvinnor i citatet, att det faktiskt är härskarteknik de utövar, framkommer inte, men det som går 

att konstatera är att de har blivit exakt likadana som dem som de anser är ”roten till allt ont”.  

Jämför man figur 1 och 2 med figur 3 går det att ställa sig frågan hur till exempel undanhållande av 

information kan ske så ofta, medan det är så få som utsätter det för andra? 55,4 % av respondenterna 

anser att de har varit utsatta för härskartekniken undanhållande av information, medan endast 9,7 % 

medger att de själva har utsatt andra för denna härskarteknik. Eller är det kanske de 2,8 % av 

respondenterna som svarat att de har utsatt andra anställda för påförande av skuld och skam som leder 

till att 29,1 % anser att de har blivit utsatt för samma härskarteknik? En långdragen slutsats givetvis, 

eftersom inte alla på alla arbetsplatser har svarat på enkäten. Tanken leder dock till vidare frågor om de 

anställda som använder härskartekniker inte har svarat på enkäten, eller finns det de som faktiskt 

svarat som inte är medvetna om att de utsätter andra för härskarteknik? Är det en individ på 

arbetarplatsen som använder det mot alla andra anställda? Påverkar en enda individ isåfall så mycket 

att det leder till att så många fler svarat att de har blivit utsatt för härskartekniken, än vad det är som 

har svarat att de utsatt andra. Har respondenterna verkligen förstått vad härskartekniken innebär? Har 

respondenterna verkligen granskat sig själv in i minsta detalj av deras eget beteende? I bemärkelsen 

granskat sig själv innan de påbörjade enkäten, eftersom det kan vara svårt att rannsaka sig själv på de 

korta minuter enkäten genomförs. Alla kan använda härskartekniker utan att själva vara medvetna om 

det, vilket framkommer hos både Eile (2012), Bergqvist (2007) och Jonasson et al. (2004). Det kan 

vara skamfyllt att inse vad som finns inom oss själva och hur vi beter oss mot andra människor, men 

om ämnet lyfts kanske vi som individer också blir mer modiga att börja se till oss själva för att 

upptäcka hur vi beter oss, eftersom det är oss själva vi med säkerhet kan förändra. Förändra för att vi 

själva som individer ska må bättre och förändra i en större kontext för andra på vår arbetsplats och i 

vår församling. En god arbetsmiljö i församlingen kräver att alla tar ansvar för sitt eget beteende. 

Gällande det sociala arbetet och att hjälpa andra människor är det ännu viktigare att de individer som 

arbetar med det är medvetna om sig själva och vad de förmedlar, även det som förmedlas utan ord. 

Två respondenter speglar situationer med anställda och yrkesgrupper som respondenterna anser 

använder härskartekniker för att de inte arbetat med sig själva i tillräcklig skala.  

Det handlar dock inte bara om individuella förändringar, även om det är där man som individ måste 

börja. Det handlar också om att förändra hela det sociala klimatet på arbetsplatsen. För vad gör du om 

du har arbetat med dig själv och gjort en förändring, men härskarteknikerna fortsätter ske runtomkring 
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dig? De som använder härskarteknikerna kanske får sluta och det därmed blir bättre. Vart tar de dock 

vägen sedan, till en ny arbetsplats? Det blir en ond cirkel som måste brytas. En respondent bekräftar i 

sin kommentar att det har skett en positiv förbättring hos klimatet efter att de har haft en extern konsult 

inom härskarteknik hos sig och då fått arbeta med motstrategier och bekräftartekniker, vilket kan vara 

ett sätt för att i längden få denna förändring. Det behöver belysas på en större skala, skapas en större 

medvetenhet, att problem med härskartekniker är ett problem på arbetsplatser inom Svenska kyrkan 

och sedan göra något konkret åt det. För att komma så långt att man tar in extern hjälp måste man 

dock först inse att det finns ett problem och sedan även vilja göra något åt det. Det förutsätter dock 

också att varje enskild individ tar sitt ansvar och lyfter problemet till sin ledare/chef så att de har en 

chans att göra något. Undanhållande av information kan ju även ske åt andra hållet, att ingen av de 

anställda berättar för chefen/ledaren att det förekommer härskartekniker. En kyrkoherde till exempel 

är inte i alla arbetslag alltid och kanske inte ser det de anställda ser. Två respondenter nämner dock en 

problematik avseende att ingen tar tag i problemet och gör något åt det. Det sker alltså inte någon 

förbättring på arbetsplatsen trots att de försöker påtala problemen. Tre respondenter nämner 

repressalier och bestraffning vid uttryckande av sina åsikter och tre ytterligare respondenter nämner att 

det har skapats en kultur av tystnad på arbetsplatsen. Två exempel på kommentarer lyder:  

 
När församlingens ledning styr genom härskartekniker tycks det stört omöjligt att hejda. Jag har försökt 

få förändring i flera år; talat med ledningen, de förtroendevalda, stiftet, m.fl, men så länge de inblandade 

hävdar att det inte finns några problem, tycks inget kunna göras. Och själv orkar jag inte bråka, då jag 

för varje försök utsätts för hårdare repression. (Man, 31-45, Församlingspedagog/medarbetare med 

andra pedagogiska uppgifter)  

 

Förhållandena på min arbetsplats leder till att många mår dåligt, drar sig undan, går ner i tjänst eller 

söker andra tjänster. Ingen i ledningen har velat ta problemen på allvar eller ta itu med dem. Detta 

skapar en kultur av tystnad, där feghet och jagsägande råder. Med tanke på att vi arbetar i kyrkan där vi 

ska gestalta Evangeliets budskap är den utvecklingen mycket allvarlig. Kyrkans trovärdighet står på 

spel. (Kvinna, över 60 år, Diakon/diakoniassistent)  

 

Det otydliga ledarskapet som enligt studier finns i Svenska kyrkan kan vara en orsak till att 

härskartekniker har spridits inom arbetsplatserna och ett tydligare, förbättrat ledarskap kan därför 

säkerligen minska förekomsten av härskartekniker. Ett ledarskap där ledaren inte är rädd för att se och 

göra något åt det ledaren ser, alltså att lära sig och våga se de härskartekniker som förekommer liksom 

att våga bemöta de som använder härskarteknikerna. Ett arbete med att synliggöra härskartekniker, 

lyfta upp det till ytan, och få kunskap om teknikerna, liksom motstrategier och bekräftartekniker, både 

för ledare och anställda är också ett sätt att minska förekomsten. Eile (2012, s. 17) hävdar att vi som 

människor måste börja ”bemöta varandra på bekräftande och bestyrkande sätt”. Stämmer tesen om att 

majoriteten som använder härskarteknik inte är medvetna om det, blir det dock problematiskt avseende 

de individer i ledande ställning som inte är medvetna om att de använder härskarteknik och inte blir 

medvetna om det med hjälp av extern hjälp. Dessa ledare kommer förmodligen inte heller att ta dit en 

extern konsult för att föreläsa om härskartekniker, eftersom det i deras ögon inte existerar. Hur ändrar 
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man arbetsklimatet i dessa situationer? Vad kan den anställde göra? Gäller det den maktmänniska 

Lövås (1999) beskriver skulle det inte hjälpa att lyfta ämnet med maktmänniskan i sig, utan då får 

individen repressalier och bestraffas. ”Räkna inte med någon bättring av praktiskt betydelse, och lägg 

upp förhållningsreglerna efter detta” är rådet hon ger (Lövås, 1999, s. 99). Vilket kommentarer 

respondenterna gett tyder på. Läser man kommentarerna ovan hjälper det ibland heller inte att gå till 

högre instanser. Det talas om att bara om det bristfälliga ledarskapet ”ordnas upp” då blir det bättre, 

men hur kommer man dit och hur får ledarna som använder härskarteknik insikt om inte extern hjälp 

hjälper? Det hjälper inte att EN människa ställer sig upp mot dem och resten sitter tysta utan att våga 

yttra sig, kanske till och med bekräftar härskaren istället för den som försöker få en förbättring, bara 

för att de är för fega att stå på den goda sidan. Vissa människor vill inte ”ställa till med problem” och 

yttrar sig därför inte, men kommer det någonsin att bli en förbättring då? Går alla runt och hoppas att 

det ska lösa sig av sig själv? För det kommer det garanterat inte att göra. Vissa försöker göra något, 

men viker sig vid minsta lilla motstånd. Vissa gör inget för att de är rädd för att få sparken. Vad hände 

med att lära av Jesus att försöka förstå och göra Guds vilja oberoende av konsekvenser (Matt 26:39; 

Luk 22:42; Joh 4:34; Rom 12:2; Ef 5:17). ”Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare 

som helhjärtat göra Guds vilja” (Ef 6:6). Vad hände med att lita på Gud, att inte göra sig bekymmer? 

”Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. 

Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna?” (Matt 6:25) ”Sök först hans [Guds] rike och 

rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” (Matt 6:33). Säger inte bibeln också att vi inte ska vara 

rädda? ”... låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer” (Luk 

12:4). Hur mycket behövs egentligen för att vi ska komma till punkten att det får vara nog? Hur många 

ska behöva sluta sina jobba? Hur många ska behöva gå till ett arbete de egentligen inte vill gå till? Hur 

många ska behöva må dåligt? Hur många tårar ska behöva fällas? Hur kommer vi ur tystnadskulturen 

och börjar göra något? Inte av bitterhet, eller för att ”äntligen” få ge svar på tal och trycka ner den som 

använder härskarteknikerna, eller för att det är så synd om ”oss offer”, utan av ödmjukhet och godhet 

för att vi vill skapa inte bara en bättre arbetsplats utan en bättre värld, för att det är Guds vilja, även 

om det så ”bara” är inom oss själva. Sker det en god förändring inom en individ kommer det att 

spridas ut till dennes familj, arbetsplats och det sociala arbete denne utför.  

 

Auktoritet – traditionell, karismatisk och legal/rationell  

Resultat  

I figur 4 redovisas respondenternas svar på frågan ”Jag uppfattar att denna härskarteknik används av 

en eller flera av prästerna i min församling”. Undanhållande av information utmärker sig även vid 

detta påstående, liksom i figur 1 och 2, och 36,3 % av respondenterna anser att denna härskarteknik 

används av prästerna.  
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Figur 4. Respondenternas svar i procent på frågan ”Jag uppfattar att denna härskarteknik används av en eller 

flera av prästerna i min församling”. Osynliggörande (OSYNL), Förlöjligande (FÖRL), Undanhållande av 

information (UNDAN), Dubbelbestraffning (DUBBEL) och Påförande av skuld och skam (PÅFÖR). n = 289  

 

I figur 5 nedan redovisas respondenternas svar på frågan ”Jag uppfattar att denna härskarteknik 

används av de politiskt valda i min församling”. Osynliggörande och undanhållande av information 

utmärker sig även vid detta påstående, liksom i figur 1 och 2, och 25,6 % respektive 23,5 % av 

respondenterna anser att dessa härskartekniker används av de politiskt valda. 

 
Figur 5. Respondenternas svar i procent på frågan ”Jag uppfattar att denna härskarteknik används av de politiskt 

valda i min församling”. Osynliggörande (OSYNL), Förlöjligande (FÖRL), Undanhållande av information 

(UNDAN), Dubbelbestraffning (DUBBEL) och Påförande av skuld och skam (PÅFÖR). n = 289 

 

I figur 6 nedan redovisas respondenternas svar på frågan ”Jag uppfattar att denna härskarteknik 

används av informella ledare i min församling, dvs en person som inte har ledarskap i sin 

arbetsbeskrivning men som känns som ledare ändå”. Andelen som anser att de respektive 

härskarteknikerna används av de informella ledarna är generellt högre jämfört med präster och 

politiskt valda. Osynliggörande (39,4 %), förlöjligande (32,9 %) och undanhållande av information 

(35,6 %) används generellt i högre utsträckning än de övriga.  
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Figur 6. Respondenternas svar i procent på frågan ”Jag uppfattar att denna härskarteknik används av informella 

ledare i min församling, dvs en person som inte har ledarskap i sin arbetsbeskrivning men som känns som ledare 

ändå”. Osynliggörande (OSYNL), Förlöjligande (FÖRL), Undanhållande av information (UNDAN), 

Dubbelbestraffning (DUBBEL) och Påförande av skuld och skam (PÅFÖR). n = 289 

 

Analys och diskussion  

I denna studie representeras Svenska kyrkans präster, därigenom indirekt kyrkoherdar och 

församlingsherdar som i grunden är präster, av den traditionella auktoriteten, den legal/rationella 

auktoriteten representeras av de politiskt valda (de förtroendevalda) och den karismatiska auktoriteten 

av informella ledare.  

Flertal respondenter påpekade behovet av ett vet ej-alternativ vid frågorna avseende de politiskt 

valda eftersom de inte har direkt kontakt med dessa och därmed inte vet om denna grupp använder 

härskarteknik. Det finns respondenter som har svarat nej på denna fråga trots att de inte träffar sina 

förtroendevalda och att svaret egentligen då skulle betyda vet ej. I och med detta kommer ett nej i 

enkätsvaren gällande politiskt valda att antas även kunna betyda vet ej, vilket givetvis kan ha gett en 

felaktig bild av verkligheten. Den legal/rationella auktoriteten ansågs enligt respondenterna använda 

härskartekniker i lägst utsträckning jämfört med de övriga två. Det går inte att säga hur många av nej-

svaren som är faktiska nej och vilka som är vet ej. En respondent nämner specifikt att han anser att det 

är de politiskt valda som styr med härskartekniker och att det är de politiskt valda som är ett stort 

arbetsproblem och ett av kyrkans svåraste arbetsmiljöproblem, liksom det svåraste att förändra. Det 

har enligt Gustafsson (2000, s. 219) skett en förskjutning från traditionell och karismatisk auktoritet 

mot karismatisk och legal/rationell auktoritet. I och med att det också finns en tendens att det är 

legal/rationella argument som erkänns vid beslutsfattande kan det finnas en risk att denna grupp i den 

här studien är missvisande gällande andelen härskarteknik utförda av de politiskt valda. Det skulle rent 

teoretiskt kunna förekomma mer härskarteknik hos auktoriteten, vilket inte framkommer i studien.  

De informella ledarna och därigenom den karismatiska auktoriteten utmärker sig med avseende på 

vilka respondenterna anser använder härskarteknik. Avseende de tre auktoriteter som Weber beskriver 

är det den karismatiska auktoriteten som i denna studie i större utsträckning än de övriga visar sig 

använda härskarteknik. En Präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde nämner specifikt i 
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kommentaren att hon anser att det är de informella ledarna som är problemet och att kyrkoherdar och 

arbetsledare felaktigt får skuld för att det är dålig psykosocial arbetsmiljö:  

 
Informella ledare är förödande för herdar och arbetsledare, som får skulden för dålig psyk.soc. 

arb.miljö!!! [sic] Snart 35 år i tjänst som präst varav 9 som herde och sammanlagt 19 år som 

arbetsledare. (Kvinna, 46-60 år, Präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde) 

 

Det går att fundera kring hos vem ansvaret ligger att härskartekniker ska synliggöras och bekämpas. 

Två respondenter anser att det är kyrkoherden som specifikt har ett extra ansvar att stå över 

användandet av härskartekniker respektive även ansvar att informera och hjälpa medarbetarna när det 

förekommer. Kan en kyrkoherde skylla ifrån sig på de informella ledarna? Enligt kyrkoordningen har 

kyrkoherden det yttersta ansvaret för verksamheten och ingår därigenom då inte också att göra vad 

kyrkoherden kan för att uppmärksamma och göra något åt ett problematiskt arbetsklimat? Vid 

diskussionen under förra rubriken framkom att kyrkoherden är en av de viktigaste länkarna till att 

synliggöra härskarteknik inom församlingen. Det borttar inte den enskildes ansvar att göra vad denne 

kan för ett gott arbetsklimat utan härskartekniker, men som det framgått i kommentarer kan det vara 

problematiskt att som enskild individ påpeka negativa förhållanden på arbetsplatsen till en högre nivå.  

Osynliggörande och undanhållande av information är något som genomgående tenderar vara 

härskartekniker som används hos alla tre auktoriteter. Prästerna, den traditionella auktoriteten, utmärks 

i större utsträckning av att utöva undanhållande av information. Vid en korstabellanalys mellan 

variablerna arbetstitel och figur 4, att respondenten uppfattar att prästerna i församlingen använder 

härskarteknik, är det intressant att se att 35,6 % av de 59 respondenter som har arbetstiteln 

präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde uppfattade att prästerna på deras arbetsplats använder 

härskartekniken undanhållande av information. Exakt vilken titel prästen har, om det är en 

präst/komminister eller en kyrkoherde/församlingsherde, framkommer inte. 10,2 % av respondenter 

med denna arbetstitel svarar att de själva utsatt andra för samma härskarteknik och 40.7 % svarade att 

de har varit utsatt för härskartekniken av anställda på deras arbetsplats.  

Att det är prästerna, den traditionella auktoriteten, som utmärks i större utsträckning av att utöva 

undanhållande av information kan bero på att den traditionella auktoriteten ofta är satt som ”chefer” i 

den nutida organisationen och därigenom har ansvar för information och arbetet på arbetsplatsen. Två 

av respondenterna anser att präster inte ska vara chefer och en övrig respondent anser att ”problemet är 

att prästens identitet som överhetsmänniska sitter i sen hundratals år, hur mycket den en [sic] försökt 

tvättas bort” (Kvinna, 46-60 år, Administratör/kanslist/informatör/assistent/ekonom/kamrer). Hur väl 

stämmer detta påstående egentligen kring fenomenet härskarteknik? Den traditionella auktoriteten 

utövar härskarteknik enligt mellan 15,2-36,3 % (medel 23,3 %) av de tillfrågade referenserna, vilken i 

och för sig är en betydande del av människor som blir utsatta, men det är lägre än den karismatiska 

auktoriteten, de informella ledarna, 22,1-39,4 % (medel 31,54 %). Det här betyder att de informella 

ledarna utövar härskarteknik i större utsträckning på arbetsplatser inom Svenska kyrkan än vad 
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prästerna gör, åtminstone enligt denna enkätundersökning och i denna tid. Kyrkan och prästerskapet 

har visserligen haft stor makt och kontroll om man ser historiskt, men hur mycket stämmer det 

egentligen i dagens kyrka och samhälle? En chef har direkt och indirekt makt i och med sin position 

och präster är ofta chefer, men har en diakon som bär chefs-titel lika mycket makt? Eller rättare sagt, 

skulle en diakon i chefsroll utöva lika mycket härskarteknik som prästerna i samma situation?  

Utifrån en korstabellanalys mellan variablerna arbetstitel och figur 3, om respondenten själv utsatt 

andra för härskarteknik, går det i detta sammanhang att lyfta intressanta skillnader mellan huruvida 

respondenter med arbetstiteln Präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde respektive 

Diakon/diakoniassistent själv har utsatt andra för de fem härskarteknikerna. Det som framkommer är 

att prästkategorin (n = 59) respektive diakonkategorin (n = 34) har utsatt andra anställda för 

osynliggörande med 10,2 % respektive 5,9 %, förlöjligande med 6,8 respektive 8,8 %, undanhållande 

av information med 10,2 respektive 8,8 %, dubbelbestraffning med 0 respektive 2,9 % och påförande 

av skuld och skam med 1,7 respektive 11,8 %. Det går att resonera om figur 3 verkligen mäter i vilken 

utsträckning respondenten har utsatt andra för en viss härskarteknik, eller om det mäter hur stor insikt 

respondenten har kring sitt eget utövande av härskarteknik. Om du till exempel undanhåller 

information finns det en väldigt stor risk att du även påför skuld och skam. Påförande av skuld och 

skam är enligt Eile (2012) och Jonasson et al. (2004) den mest svårfångade och subtila bland 

härskarteknikerna och kan vara svår att upptäcka. Diakonkategorin har med avseende på påförande av 

skuld och skam en högre svarsfrekvens jämfört med prästkategorin. Innebär detta till exempel att 

prästerna, trots att de utför en högre grad av härskartekniken undanhållande av information, inte utför 

påförande av skuld och skam? Eller innebär det att de bara inte förstår att de gör det och därav den 

låga svarsfrekvensen på 1,7 %?  

Det framkommer vid en korstabellanalys mellan variablerna arbetstitel och kön att arbetstiteln 

Präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde utgjordes av 55,9 % kvinnor och 44,1 % män (n = 

59), medan arbetstiteln Diakon/diakoniassistent utgjordes av 96,9 % kvinnor och 3,1 % män (n = 32). 

Vid en korstabellanalys mellan variablerna kön och resultaten i figur 1, huruvida respondenten 

uppfattar att härskarteknik förekommer på deras arbetsplats, framkommer att det endast är kvinnor 

som uppfattar att härskartekniker förekommer dagligen på deras arbetsplats, med undantag av 

undanhållande av information där 2,5 % av männen och 3,4 % av kvinnorna ansåg att härskartekniken 

förekommer på deras arbetsplats. Vad gäller alternativet ofta har en procentuellt högre andel kvinnor 

valt detta alternativ (10,8 – 27,6 %, med ett medel på 16,6 %) jämfört med männen (5,0 – 15,0 %, med 

ett medel på 9,0 %). Männen valde i högre utsträckning aldrig (25,0 – 61,3 %, med ett medel på 43,3 

%), jämfört med kvinnorna (24,6 – 48,8 %, med ett medel på 34,3 %). Det går därmed att resonera om 

det finns skillnader mellan hur väl kvinnor och män kan urskilja härskartekniker i sin omgivning, om 

kvinnorna har arbetat mer med sig själva och kan se dessa saker bättre eller om det bara är slumpen 

som har lett till att det på kvinnornas arbetsplatser förekommer mer härskarteknik.  
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Kommunikation, dominans och legitimitet  

Resultat  

I figur 7 nedan redovisas respondenternas svar på påstående 1 ”Användandet av härskartekniker har 

haft negativ påverkan på möjligheterna till en öppen och rak kommunikation på arbetsplatsen”. 

Påstående 1 visar att majoriteten av respondenterna (56,4 %) instämmer helt eller instämmer i stort sett 

i påståendet att användandet av härskartekniker har haft en negativ påverkan på möjligheterna till en 

öppen och rak kommunikation på arbetsplatsen. Av dessa instämmer 33,9 % helt i påståendet.  

 
Figur 7. Respondenternas svar i procent på påstående 1 ”Användandet av härskartekniker har haft negativ 

påverkan på möjligheterna till en öppen och rak kommunikation på arbetsplatsen”. n = 289  

 

I figur 8 nedan redovisas respondenternas svar på påstående 2 ”Jag har själv börjat använda 

härskartekniker för att kunna få min åsikt igenom. Jag menar, om andra gör det varför kan inte jag”. 

Majoriteten av respondenterna (95,2 %) instämmer inte alls eller i stort sett inte i att de själv börjat 

använda härskartekniker för att kunna få sin åsikt igenom och 75,1 % av dessa instämmer inte alls.  

 
Figur 8. Respondenternas svar i procent på påstående 2 ”Jag har själv börjat använda härskartekniker för att 

kunna få min åsikt igenom. Jag menar, om andra gör det varför kan inte jag.”. n = 289  

 

I figur 9 nedan redovisas respondenternas svar på påstående 3 ”För stämningen på arbetsplatsen och 

för att inte ställa till med problem väljer jag ofta att ge avkall på mina egna åsikter, så att en anställd 

33,9

22,5 24,6
19

0
10
20
30
40
50
60

Instämmer helt Instämmer i stort
sett

Instämmer i stort
sett inte

Instämmer inte alls

P
ro

ce
n

t

Påstående 1 - Användandet av härskartekniker har haft negativ påverkan 
på möjligheterna till en öppen och rak kommunikation på arbetsplatsen

0
4,8

20,1

75,1

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Instämmer helt Instämmer i stort
sett

Instämmer i stort
sett inte

Instämmer inte alls

P
ro

ce
n

t

Påstående 2 - Jag har själv börjat använda härskartekniker för att kunna 
få min åsikt igenom. Jag menar, om andra gör det varför kan inte jag.



40 

 

som använder härskartekniker får igenom sina”. Majoriteten (74,7 %) instämmer i att de inte alls eller 

i stort sett inte ger avkall på sina egna åsikter för stämningen på arbetsplatsen och för att inte ställa till 

med problem.  

 
Figur 9. Respondenternas svar i procent på påstående 3 ”För stämningen på arbetsplatsen och för att inte ställa 

till med problem väljer jag ofta att ge avkall på mina egna åsikter, så att en anställd som använder 

härskartekniker får igenom sina”. n = 289  

 

I figur 10 nedan redovisas respondenternas svar på påstående 4 ”Sedan en av de anställda på min 

arbetsplats börjat använda härskarteknik har det blivit vanligare att anställda använder härskartekniker 

mot varandra”. Majoriteten (82,0 %) instämmer inte alls eller i stort sett inte i att det har blivit 

vanligare att anställda använder härskartekniker mot varandra. 49,8 % instämmer inte alls i påståendet.  

 
Figur 10. Respondenternas svar i procent på påstående 4 ”Sedan en av de anställda på min arbetsplats börjat 

använda härskarteknik har det blivit vanligare att anställda använder härskartekniker mot varandra”. n = 289  

 

I figur 11 nedan redovisas respondenternas svar på påstående 5 ”Sedan en av de anställda börjat 

använda härskarteknik har härskartekniker blivit en naturlig del av samtalsklimatet på arbetsplatsen”. 

Majoriteten av respondenterna (79,9 %) instämmer inte alls eller i stort sett inte i att härskartekniker 

har blivit en naturlig del av samtalsklimatet. 54,0 % instämmer inte alls i påståendet.  
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Figur 11. Respondenternas svar i procent på påstående 5 ”Sedan en av de anställda börjat använda härskarteknik 

har härskartekniker blivit en naturlig del av samtalsklimatet på arbetsplatsen”. n = 289  

 

I figur 12 nedan redovisas respondenternas svar på påstående 6 ”Det är ingen idé att inom 

arbetsplatsen försöka kommunicera gällande problem med härskarteknik, eftersom det på 

arbetsplatsen alltid varit på det här viset”. Majoriteten av respondenterna (74,7 %) instämmer inte alls 

eller i stort sett inte i att det inte är någon idé att försöka kommunicera gällande problem med 

härskarteknik. 55,0 % instämmer inte alls i påståendet.  

 
Figur 12. Respondenternas svar i procent på påstående 6 ”Det är ingen idé att inom arbetsplatsen försöka 

kommunicera gällande problem med härskarteknik, eftersom det på arbetsplatsen alltid varit på det här viset”. n 

= 289  

 

Analys och diskussion  

De sex påståendena i enkäten speglar begreppen kommunikation, dominans och legitimitet. Här 

kommer dessa sex påståenden att diskuteras i relation till det begrepp som de speglar. Då påståendena 

medvetet inte har ett vet ej-alternativ antas det underförstått att härskartekniker förekommer på 

arbetsplatsen och att respondenterna ska ta ställning till påståendena utifrån detta. Självklart är 

medvetenheten att det inte förekommer härskarteknik på alla arbetsplatser. Orsaken till att vet ej-

alternativet ändå valdes bort är som diskuterats ovan att risken var hög att respondenterna isåfall skulle 

välja detta svarsalternativ. De respondenter på arbetsplatser där det inte förekommer härskarteknik har 

med stor sannolikhet svarat att de inte instämmer alls på påståendena. Att inte instämma alls skulle i 
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den bemärkelsen också kunna betyda vet ej, vilket skulle kunna vara orsaken till att det 

svarsalternativet är det mesta svarade vid påstående 2-6. Det säger dock emot påstående 1, där 

majoriteten istället instämmer. Orsaken till detta kan vara att påståendet kring kommunikation är 

uttryckt på ett lite annat sätt än de övriga påståendena.  

Påstående 1 speglar begreppet kommunikation. Svenska kyrkan har en problematik avseende 

kommunikation (Bruhn et al., 2005; Kjölsrud & Svärd, 2007) och resultatet att majoriteten instämmer 

helt eller instämmer i stort sett bekräftar de tidigare undersökningarnas resultat. Resultatet i den här 

studien visar på att användandet av härskartekniker kan vara en orsak, av förmodligen flertalet, till den 

bristfälliga kommunikationen. Undanhållande av information är en härskarteknik som respondenterna 

ansågs ha blivit utsatta för i störst utsträckning. Vid en diskussion kring kommunikation på 

arbetsplatsen kan just undanhållande av information vara aktuell. Tydlig kommunikation och 

information är en viktig bekräftarteknik vid härskartekniken underhållande av information. Något som 

det i tidigare studier och i denna studie visar sig vara bristfällig.  

Webers begrepp dominans speglas av påstående 2 och 3. Dominans är kopplat till att en bestämd 

vilja kommer att åtlydas av människor och total dominans innebär att en bestämd vilja med säkerhet 

kommer att åtlydas, oberoende av de konsekvenser det får för de som utsätts för det (Börjesson & 

Rehn, 2009, s. 58). Resultatet med avseende på påstående 2 och 3 tyder på att majoriteten inte alls 

eller i stort sett inte instämmer i dessa påståenden. Utifrån begreppet dominans går det därmed att anta 

att de anställda i de undersökta församlingarna inte har underkastat sig andra anställdas önskan till 

makt och användande av härskartekniker.  

Webers begrepp legitimitet speglades av påstående 4, 5 och 6. Majoriteten av respondenterna 

instämmer inte i påstående 4, 5 och 6, vilket därmed tyder på att härskartekniker inte blivit en legitim 

del av arbetsplatsens sätt att kommunicera. Det överensstämmer med analysen av påstående 2 och 3 

och begreppet dominans. Det skulle i den bemärkelsen gå att säga att fenomenet härskarteknik är en 

temporär makt som inte blivit strukturell. Något som kan vara en bekräftelse på det är de respondenter 

som i kommentarerna beskrivit situationer på deras arbetsplatser där härskarteknikerna minskat och 

det har blivit en förbättring på arbetsplatsen. Det går alltså att bryta mönstret gällande härskartekniker.  

Vid en korstabellanalys mellan variablerna arbetstitel och påstående 2, 3 och 6 framkommer i 

samtliga påståenden att arbetstiteln Präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde inte alls 

instämmer i högre utsträckning jämfört med medelvärdet av alla arbetstitlar tillsammans; 83,1 % vid 

påstående 2 jämfört med medel 75,6 %, 52,5 % vid påstående 3 jämfört med medel 45,5 %, samt 64,4 

% vid påstående 6 jämfört med medel 55,6 %. Dessa tre påståenden inriktar frågan mot individen själv 

istället för det mer allmänna klimatet i övriga påståenden. Att inte instämma alls i dessa tre påståenden 

leder indirekt till att respondenten anser att de inte själv börjat använda härskartekniker för att andra 

gör det (påstående 2), att de inte ger avkall på sina egna åsikter för att en anställd som använder 

härskarteknik ska få igenom sina (påstående 3) liksom att de anser att det finns möjlighet att 

kommunicera gällande problem med härskarteknik på arbetsplatsen (påstående 6). Det positiva med 
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detta resultat är att arbetstiteln Präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde är de som ofta är i 

ledande ställning och därmed har en stor chans att påverka arbetsklimatet till en positiv riktning. 

Prästen/komministern har ofta chefstitel och kyrkoherden/församlingsherden har enligt 

kyrkoordningen det yttersta ansvaret för verksamheten.  

 

Slutanalys  

Flertalet av kommentarerna önskade lyfta att det faktiskt finns andra yrkesgrupper som använder 

härskarteknik och inte enbart de som efterfrågades i enkäten. Då avsikten med denna studie var att 

undersöka Webers teori om auktoriteter valdes de kategorier som valdes. Det är dock mycket 

intressant att här analysera de kommentarer som framkom från enkätstudien, för att se vilka 

respondenterna anser använder härskarteknik:  

 

 7 respondenter förtydligar att det är kyrkoherden som använder härskartekniker (2 Församlingshemsvärd/ 

husmor, 1 Vaktmästare/kyrkogårdsarbetare, 1 Diakon/diakoniassistent, 1 Präst/komminister/kyrkoherde/ 

församlingsherde och 2 Musiker/kyrkomusiker/organist/kantor).  

 1 Präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde anser att det är de informella ledarna som är problemet.  

 4 respondenter förtydligar att det är prästerna som använder härskartekniker (2 Administratör/kanslist/ 

informatör/assistent/ekonom/kamrer, 1 Förskolelärare/barnskötare och 1 anställd med övrig arbetstitel).  

 2 Präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde anser att det är de politiskt valda som styr med 

härskartekniker.  

 1 Präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde anser att musikerna är en stor grupp som använder 

härskarteknik.  

 1 Diakon/diakoniassistent anser att det är främst pedagoger, musiker och vaktmästare som använder 

härskartekniker på hennes arbetsplats och att de inte måste vara informella ledare.  

 2 respondenter (1 Administratör/kanslist/informatör/assistent/ekonom/kamrer och 1 Musiker/kyrkomusiker/ 

organist/kantor) anser att det är ”chefen”/”arbetsledningen” som använder härskartekniker, men lägger inte in 

någon yrkestitel bakom.  

 

Det som är intressant är att ”alla skyller på alla” för att använda ett vågat och kanske inte helt korrekt 

ordval, men ett ordval som ändå är oerhört talande för de kommentarer som framkommit och den 

empiri som även diskuterats tidigare i uppsatsen. Studien undersökte inte direkt olika former av 

yrkesgrupper och deras tendens till att utsätta och utsättas för härskartekniker, men kommentarerna 

visar ändå att både de utsatta och de som utsätter är från flera olika yrkesgrupper och i olika nivåer av 

hierarkin. Vilka man anser använder härskarteknik beror givetvis på hur man har det på den arbetsplats 

man nu arbetar eller som man tidigare arbetat på. Kommentarerna visar också på tendensen till att 

klumpa ihop till exempel ”alla präster” eller att som till exempel den Präst/komminister/kyrkoherde/ 

församlingsherde som anser att det är de informella ledarna som är problemet och att kyrkoherdar och 

arbetsledare felaktigt får skuld för att det är dålig psykosocial arbetsmiljö. Hur mycket vet man 

egentligen om den andra arbetstiteln eller gruppen, om andra människor för den delen, och hur mycket 

är bara fördomar för att det är just den yrkeskategorin och/eller gruppen som man själv sett använda 

härskarteknik? Utifrån empirin framgår att den karismatiska auktoriteten utmärker sig med avseende 

på vilka respondenterna anser använder härskarteknik, liksom att den traditionella auktoriteten 
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utmärker sig för att i större utsträckning utöva undanhållande av information. Tas kommentarerna i 

beaktande och att ”alla skyller på alla” tyder det dock på att det finns ett större problem gällande 

härskarteknik på arbetsplatserna inom Svenska kyrkan än att det endast är den traditionella 

auktoriteten, den legal/rationella auktoriteten eller den karismatiska auktoriteten som skulle kunna 

använda härskarteknik. Det räcker inte heller att hävda att det är ledare generellt, av olika beteckning, 

som utövar härskarteknik. Empirin och analysen ovan tyder på att problemet är bredare och mer 

komplicerat, vilket leder till att den teoretiska ram som denna uppsats använder inte räcker till för att 

förstå problemet. Det otydliga ledarskapet som enligt studier finns i Svenska kyrkan kan vara en orsak 

till att härskartekniker har spridits inom arbetsplatserna och ett tydligare, förbättrat ledarskap kan 

därför säkerligen minska förekomsten av härskarteknik. Den godhetskultur som omnämns i Kjölsrud 

och Svärd (2007) kan också vara en orsak till att härskartekniker existerar på arbetsplatserna. De 

moraluppfattningar som Nissen diskuterar skulle kunna missbrukas och leda till att de kristna 

kretsarna, här Svenska kyrkan, inte helt och fullt faktiskt har förstått kristendomens fundamentala 

intentioner (Nissen, 1946, s. 170-171). För att få förståelse för förekomsten av härskarteknik inom 

Svenska kyrkan måste empirin dock analyseras utifrån teorier som denna studie inte innefattar.  

 

Slutsats  

Majoriteten av respondenterna angav att de fem respektive härskarteknikerna aldrig eller sällan 

förekom mellan anställda på deras arbetsplats. Härskartekniker är dock något som 9,7 - 25,3 % av 

respondenterna ofta erfar på sin arbetsplats och 1 – 3,1 % av respondenterna har dagligen erfarenhet 

av härskartekniker. Vid en eventuell möjlighet till generalisering till alla 21342 anställda i Svenska 

kyrkan (enligt 2014 års lönestatistik) skulle det göra att 213–661 individer dagligen får möta 

härskarteknik när de går till sitt arbete i Svenska kyrkan. Två respondenter har också nämnt att det 

sker och har skett arbetsplatsutredningar på grund av konkreta problem med just härskarteknik inom 

deras arbetsplats. Det konstateras alltså att det förekommer härskartekniker mellan anställda inom 

Svenska kyrkan. Studien tyder dock också på att härskartekniker inte har blivit en legitim del av sättet 

att kommunicera och att det finns möjlighet till förändring och en minskande användning av 

härskarteknik mellan anställda.  

 

Framtida forskning  

Uppsatsen är en kvantitativ studie med mestadels slutna frågor och därför vore det bra att följa upp 

med en kvalitativ studie gällande samma problematik. Den öppna frågan där respondenterna har haft 

möjlighet att kommentera tyder på att det finns ett behov av att tala om problematiken och att gå 

djupare in på problemet. För att få uppslag till framtida forskning skulle en början kunna vara att 

utveckla och gå djupare in på korstabellanalyserna av variablerna som visar på intressanta samband 

även om de inte var aktuella att ta upp i denna studie. Det kan också finnas ett intresse av att fördjupa 
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sig i hur den dubbla ansvarslinjen och specifikt förekomsten av hur politiskt valda påverkar kyrkan att 

ha denna problematik med härskarteknik. Det har tagits upp specifikt som ett problem i 

respondenternas kommentarer och som flertalet önskar att studien fokuserat mer på. Då kyrkan besuttit 

stor makt under historien skulle det också vara intressant att studera härskartekniker inom Svenska 

kyrkan i ett mer historiskt perspektiv och dess förändring avseende de olika auktoriteterna.  

Det är flertal ”frikyrkliga” som i öppna debatter och vid köksborden riktar stark kritik mot Svenska 

kyrkan utan att för den delen uppvisa en ödmjuk, kärleksfull inställning. Författaren har hört en präst i 

en predikan skämta om Svenska kyrkan och församlingsmedlemmar som nickar och skrattar med. I 

bemärkelsen härskarteknik kallas det förlöjligande. Var går gränsen mellan att ödmjukt förmana en del 

av Kristi kropp utifrån en teologisk ståndpunkt, för att man önskar att alla kristna ska inse att vi är en 

enda kropp vare sig det handlar om svenskkyrkliga eller frikyrkliga, och att döma människor och 

faktiskt en del av sin egen kropp. Det kommer att finnas de som gottar sig i resultatet i bemärkelsen 

”vad var det vi sa, det är något fel i Svenska kyrkan” när de istället borde känna sig förkrossade. 

Förkrossade över att Kristi kropp lider och över att det finns en risk att de är den del av majoriteten 

som använder härskarteknik utan att vara medvetna om det. Det är givetvis därmed intressant att 

studera omfattningen av samma fenomen i andra kristna samfund, liksom att jämföra förekomsten av 

härskarteknik inom Svenska kyrkan med andra organisationer som inte är kristna samfund.  

Uppsatsen är ett arbete vid Socionomprogrammet och därför har studien fokuserat på det mänskliga 

och psykologiska hos människan och inte på teologiska eller andliga orsaker och förklaringar kring 

problematiken. För att verkligen förstå problematiken behövs det därför studier som har teologisk 

inriktning. Det skulle också vara intressant att studera om viljan till legitimitet och att vara en socialt 

acceptabel organisation i samhällets ögon har lett Svenska kyrkan till att överge bibelns budskap.  

 

Personliga reflektioner  

Ett kristet samfund som Svenska kyrkan är inte bara en arbetsplats som vilken som helst, som gör ett 

socialt arbete som vilken som helst. Svenska kyrkan är enligt den Augsburgska bekännelsen, som 

Svenska kyrkan bekänner sig till, ”de heligas samfund” (Svenska kyrkan, 2015, s. 5, 132), med 

andliga människor (Rom 8:1-11; Gal 6:1). I kyrkoordningen går det att läsa att det är bibelordet som 

står till grund för kyrkans tro, bekännelse och lära (Svenska kyrkan, 2015, s. 44). Den yttersta 

auktoriteten i Svenska kyrkan har enligt kyrkoordningen evangeliet om Jesus Kristus, vilket är 

”kyrkans centrum och livskälla” (a.a., s. 5). Ett gott arbetsklimat kommer, från min tolkning av 

bibelordet, inte bara från att kristna av egen kraft kämpar sig till det, utan det kommer från att kristna 

förblir i Gud. Genom ren nåd förändrar hans ande vårt sätt att vara och låter oss växa i andens frukt. 

Det är alltså inget vi av egen kraft kan göra, utan något han gör av nåd då vi förblir i honom (Rom 

12:1-2; Ef 2:1-10, 4:17-24). Hur stämmer detta ihop med förekomsten av härskartekniker inom 

samfundet Svenska kyrkan? Använder andliga människor härskartekniker mot varandra? Aposteln 
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Paulus skriver till församlingen i Korinth: ”… För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni 

då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis?” (1 Kor 3:3). Härskarteknik är något 

som går att minska på arbetsplatserna och i längden också att förändra hela sociala klimat genom till 

exempel motstrategier och bekräftartekniker, men vad händer om det inte bara handlar om att leva på 

vanligt mänskligt vis? Då kan man analysera ledarskap hur mycket man vill, men kommer ändå inte 

att komma fram till en förbättring på djupet. Vad handlar det då om? Kan det handla om en teologisk 

problematik som denna uppsats i socialt arbete inte omfattar? ”Ty de som lever efter köttet har dess 

sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade” (Rom 8:5). Vare sig det handlar om den 

traditionella auktoriteten, den legal/rationella auktoriteten eller den karismatiska auktoriteten bör det 

vara kristna människor bakom titlar och auktoriteter, vilka alla bör vara ”andligt sinnade”. Kan det 

vara en brist på omvändelse som är orsaken till härskarteknikernas spridning? Det talas om 

omvändelse av flertalet individer på flertalet ställen i bibeln (bland annat Matt 3:2, 4:17; Mark 6:2, 12; 

Luk 10:13-14, 24:47; Apg 2:38, 17:30, 26:20; Upp 2:5, 16, 22; 3:3, 19). Den som föds på nytt kommer 

att bära bra frukt, en som inte är det bär dålig frukt (Matt 7:15-20, 13:18-23; Luk 3:8-9; 6:43-45; Joh 

15:1-16; Rom 6:20-22). ”Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 

ödmjukhet och självbehärskning” (Gal 5:22-23). ”Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, 

liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, 

kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: 

de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike” (Gal 5:19-21). Vilken frukt ger en 

individ som använder härskarteknik mot sina medmänniskor? Säkerligen kan en omvänd kristen även 

den utöva härskarteknik över en annan, men skillnaden är att Guds ande i den människan ger en 

omedelbar förmaning om att det som precis skedde var fel och individen inser sin skuld.  

Svenska kyrkan är inte bara en arbetsplats där anställda arbetar med socialt arbete, det är också en 

andlig gemenskap med förhoppningsvis andliga människor. Vi har alla ”syndat och gått miste om 

härligheten från Gud” (Rom 3:23), men som Petrus sa på den första Pingstdagen: ”omvänd er och låt 

er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige anden som 

gåva” (Apg 2:38). Omvändelse, ett centralt tema i Jesu undervisning och en helt grundläggande del av 

det kristna budskapet, och dess påverkan på förekomsten av härskarteknik mellan anställda i Svenska 

kyrkan ligger tyvärr utanför ramen av denna studie. Förhoppningsvis kan det bli en fråga för alla 

anställda att ta till sig, eftersom ingen kan få en annan människa att omvända sig. Det är givetvis en 

fråga särskilt för de i predikande position som präster (med alla dess olika beteckningar) att begrunda, 

eftersom det är dessa individer som har ett specifikt ansvar för församlingens andliga uppbyggelse (Ef 

4:11-16). Sedan hur en oomvänd präst skulle predika om omvändelse är en annan fråga (Joh 3:1-12).  

Författaren till den här uppsatsen har lagt nästan ett år av sitt liv, utan att få lön för det, och pengar 

som hon egentligen inte har på att försöka belysa problematiken kring arbetssituationen för de 

anställda i Svenska kyrkan och för att vi ska kunna ta ett steg närmare att vara den en enda kropp och 

en enda ande som vi är ämnade att vara (1 Kor 1:10-13; Ef 4:1-6; Fil 2:1-5). Vad lägger du?  
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Tack  

Jag vill först och främst sända ett stort tack till alla anställda i Svenska kyrkan som tagit sig tid under 

sin hektiska arbetsvardag att svara på enkäten. Utan er hade det aldrig gått. Jag blir väldigt rörd över 

de innersta tankar och känslor som blottas i kommentarerna och jag har under hela processen känt ett 

stort ansvar att analysera resultaten så vist jag bara kan. Den här uppsatsen är till och för er.  

 

2 Kor 13:5-10  

 

Sist, men absolut inte minst utan störst, vill jag tacka Gud och tillägga honom all ära. Finns det brister 

i uppsatsen beror det på brister hos mig och inte hos Gud. Jag tackar honom för all kraft han har gett 

mig under hela processen, jag tackar för den insikt han gett mig under åren och jag tackar för alla de 

prövningar under alla levnadsår, som jag utan aldrig hade haft kunskap och vishet nog att skriva denna 

uppsats.  

 

Kol 1:9b-11 
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Bilaga 1 - Enkät   
Bild 1  

Information om studien  

 

Arbetsmiljöstudier som är gjorda inom Svenska kyrkan visar på kommunikationssvårigheter inom 

vissa församlingar. Följande enkät är en del av en C-uppsats på Socionomprogrammet vid Ersta 

Sköndal Högskola. Studien kommer att undersöka om härskartekniker, alltså olika sätt att utöva makt, 

kan påverka kommunikationen på arbetsplatsen, samt om förekomsten av härskartekniker går att 

koppla till någon speciell typ av ledarskap.  

 

Jag skulle vara tacksam om du kunde ta ett par minuter av din dyrbara tid och fylla i denna enkät. En 

enkät och en studie som är till för dig som arbetar i Svenska kyrkan. 

 

Ditt deltagande är självklart frivilligt, anonymt och du kan avbryta när som helst utan att några resultat 

blir registrerade. Dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig eller i vilken församling du arbetar. 

Resultaten kommer endast att användas i denna C-uppsats och eventuellt även i en framtida 

masteruppsats.  

 

Tack på förhand!  

 

Bild 2 

Information om dig  

 

Kön  

Man  

Kvinna  

 

Ålder  

18-30 år  

31-45 år  

46-60år  

över 60 år  

 

Bild 3  

Huvudsaklig arbetstitel:  

Präst/komminister/kyrkoherde/församlingsherde  

Diakon/diakoniassistent  
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Församlingspedagog/medarbetare med andra pedagogiska uppgifter 

Förskolelärare/barnskötare 

Musiker/kyrkomusiker/organist/kantor  

Vaktmästare/kyrkogårdsarbetare  

Administratör/kanslist/informatör/assistent/ekonom/kamrer  

Ungdomsledare/fritidsledare 

Församlingshemsvärd/husmor  

Annan arbetstitel (om du inte finner någon som passar ovan): ………………………. 

 

Antal år du har arbetat på din arbetsplats:  

<1 

1-5 

6-10 

10< 

 

Antal anställda i din församling:  

<15 

15-35 

36-55 

55< 

 

Bild 4  

Det kommer nu att presenteras fem olika sätt att utöva makt, så kallade härskartekniker.  

 

Läs om tekniken och svara på de frågor och påståenden som nämns.  

Det är samma frågor och påståenden vid varje härskarteknik.  

 

Bild 5  

Härskarteknik 1/5 Osynliggörande 

 

Osynliggörande 

– att förminska eller utestänga dig, att få dig att känna dig förbisedd, ignorerad och osynlig. Ex: att 

inte ta notis om din synpunkt för att sedan hålla med när någon annan säger samma sak, eller att när du 

talar, börja viska till grannen, bläddra i papper, hosta och harkla sig eller koncentrera sig på mobilen. 

Att inte presentera dig vid namn eller ens nämna ditt namn, eller att tala om ditt arbete på ett 

förminskande sätt. 
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Hur ofta brukar härskarteknik osynliggörande förekomma mellan anställda på din nuvarande 

arbetsplats inom Svenska kyrkan?     

Aldrig 

Sällan 

Ofta 

Dagligen 

 

Jag har själv varit utsatt för denna härskarteknik av anställda på min arbetsplats.  

Ja 

Nej 

 

Jag har själv utsatt andra anställda för denna härskarteknik på min arbetsplats.  

Ja 

Nej 

 

Nedan följer tre påståenden gällande ledarskap.  

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av en eller flera av prästerna i min församling.    

Ja 

Nej 

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av de politiskt valda i min församling.    

Ja 

Nej 

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av informella ledare i min församling, dvs en 

person som inte har ledarskap i sin arbetsbeskrivning men som känns som ledare ändå.    

Ja 

Nej 

 

Bild 6  

Härskarteknik 2/5 Förlöjligande 

 

Förlöjligande 

– att håna och skämta om dig. Ex: att kommentera, skratta, sucka, fnysa tyst, himla med ögonen eller 

att härma dig och skämta på din bekostnad. Kommentaren kan uppfattas som ett skämt, men den 
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utsatta känner sig förlöjligad. Får dig att känna dig löjlig, töntig, okunnig eller inkompetent. Den som 

utsätts för ett förlöjligande förväntas hålla god min och delta i skratten och skämten, annars riskerar 

personen att uppfattas som sur, bitter och humorlös.  

 

Hur ofta brukar härskarteknik osynliggörande förekomma mellan anställda på din nuvarande 

arbetsplats inom Svenska kyrkan?     

Aldrig 

Sällan 

Ofta 

Dagligen 

 

Jag har själv varit utsatt för denna härskarteknik av anställda på min arbetsplats.  

Ja 

Nej 

 

Jag har själv utsatt andra anställda för denna härskarteknik på min arbetsplats.  

Ja 

Nej 

 

Nedan följer tre påståenden gällande ledarskap.  

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av en eller flera av prästerna i min församling.    

Ja 

Nej 

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av de politiskt valda i min församling.    

Ja 

Nej 

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av informella ledare i min församling, dvs en 

person som inte har ledarskap i sin arbetsbeskrivning men som känns som ledare ändå.    

Ja 

Nej 

 

Bild 7  

Härskarteknik 3/5 Undanhållande av information 

 



55 

 

Undanhållande av information 

– att alla inblandade inte får samma information, att inte få tillgång till nyheter, möteshandlingar, 

protokoll, utskick eller inbjudningar. Ett sätt att få dig att känna dig utanför och att du får svårt att 

hänga med. Ex: arbetsgruppen tar viktiga beslut eller planerar på platser eller vid tillfällen då du inte är 

med.  

 

Hur ofta brukar härskarteknik osynliggörande förekomma mellan anställda på din nuvarande 

arbetsplats inom Svenska kyrkan?     

Aldrig 

Sällan 

Ofta 

Dagligen 

 

Jag har själv varit utsatt för denna härskarteknik av anställda på min arbetsplats.  

Ja 

Nej 

 

Jag har själv utsatt andra anställda för denna härskarteknik på min arbetsplats.  

Ja 

Nej 

 

Nedan följer tre påståenden gällande ledarskap.  

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av en eller flera av prästerna i min församling.    

Ja 

Nej 

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av de politiskt valda i min församling.    

Ja 

Nej 

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av informella ledare i min församling, dvs en 

person som inte har ledarskap i sin arbetsbeskrivning men som känns som ledare ändå.    

Ja 

Nej 
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Bild 8  

Härskarteknik 4/5 Dubbelbestraffning 

 

Dubbelbestraffning 

– att straffa någon oavsett handling, att hur du som blir utsatt än gör så gör du fel. Ex: när du engagera 

dig ger det kommentarer om att du tar för mycket plats, att istället vara tillbakadragen ger 

kommentarer om att du är passiv och oansvarig. Fokuserar du på jobbet beskylls du kanske för att 

missunna barnen eller partnern och är det tvärtom påpekas kanske att du saknar ambitioner. 

 

Hur ofta brukar härskarteknik osynliggörande förekomma mellan anställda på din nuvarande 

arbetsplats inom Svenska kyrkan?     

Aldrig 

Sällan 

Ofta 

Dagligen 

 

Jag har själv varit utsatt för denna härskarteknik av anställda på min arbetsplats.  

Ja 

Nej 

 

Jag har själv utsatt andra anställda för denna härskarteknik på min arbetsplats.  

Ja 

Nej 

 

Nedan följer tre påståenden gällande ledarskap.  

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av en eller flera av prästerna i min församling.    

Ja 

Nej 

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av de politiskt valda i min församling.    

Ja 

Nej 

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av informella ledare i min församling, dvs en 

person som inte har ledarskap i sin arbetsbeskrivning men som känns som ledare ändå.    

Ja 
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Nej 

 

Bild 9  

Härskarteknik 5/5 Påförande av skuld och skam 

 

Påförande av skuld och skam  

 – att någon annan får dig att känna skam och skuld för en handling, en egenskap, en händelse eller en 

situation, trots att det inte är du eller din person som är den utlösande faktorn till händelsen eller 

situationen. Tekniken är diffus och svår att upptäcka. Denna teknik kan vara följden av att ha blivit 

utsatt för de föregående härskarteknikerna. Skam gör oss generade och förlägen, olustiga och 

otillräckliga till sinnes samt föder självtvivel. Starkare former av skam riktar sig rakt in mot oss själva 

och nedvärderar det vi är och får oss att känna oss som dåliga människor. 

 

Hur ofta brukar härskarteknik osynliggörande förekomma mellan anställda på din nuvarande 

arbetsplats inom Svenska kyrkan?     

Aldrig 

Sällan 

Ofta 

Dagligen 

 

Jag har själv varit utsatt för denna härskarteknik av anställda på min arbetsplats.  

Ja 

Nej 

 

Jag har själv utsatt andra anställda för denna härskarteknik på min arbetsplats.  

Ja 

Nej 

 

Nedan följer tre påståenden gällande ledarskap.  

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av en eller flera av prästerna i min församling.    

Ja 

Nej 

 

Jag uppfattar att denna härskarteknik används av de politiskt valda i min församling.    

Ja 

Nej 
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Jag uppfattar att denna härskarteknik används av informella ledare i min församling, dvs en 

person som inte har ledarskap i sin arbetsbeskrivning men som känns som ledare ändå.    

Ja 

Nej 

 

Bild 10  

Bra jobbat hittills!  

 

Som ett sista steg i enkäten följer det nu sex påståenden kring härskarteknik och kommunikation. Ta 

ställning till i vilken grad du anser att påståendena stämmer mellan anställda på din nuvarande 

arbetsplats inom Svenska kyrkan.  

 

Bild 11  

Påstående 1/6 

Användandet av härskartekniker har haft negativ påverkan på möjligheterna till en öppen och rak 

kommunikation på arbetsplatsen.  

 

Instämmer helt  

Instämmer i stort sett  

Instämmer i stort sett inte  

Instämmer inte alls  

 

Bild 12 

Påstående 2/6 

 

Jag har själv börjat använda härskartekniker för att kunna få min åsikt igenom. Jag menar, om andra 

gör det varför kan inte jag. 

 

Instämmer helt  

Instämmer i stort sett  

Instämmer i stort sett inte  

Instämmer inte alls  

 

Bild 13   

Påstående 3/6 
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För stämningen på arbetsplatsen och för att inte ställa till med problem väljer jag ofta att ge avkall på 

mina egna åsikter, så att en anställd som använder härskarteknik får igenom sina. 

 

Instämmer helt  

Instämmer i stort sett  

Instämmer i stort sett inte  

Instämmer inte alls  

 

Bild 14  

Påstående 4/6 

 

Sedan en av de anställda på min arbetsplats börjat använda härskarteknik har det blivit vanligare att 

anställda använder härskartekniker mot varandra. 

 

Instämmer helt  

Instämmer i stort sett  

Instämmer i stort sett inte  

Instämmer inte alls  

 

Bild 15  

Påstående 5/6 

 

Sedan en av de anställda börjat använda härskarteknik har härskartekniker blivit en naturlig del av 

samtalsklimatet på arbetsplatsen. 

 

Instämmer helt  

Instämmer i stort sett  

Instämmer i stort sett inte  

Instämmer inte alls  

 

Bild 16  

Påstående 6/6  

 

Det är ingen idé att inom arbetsplatsen försöka kommunicera gällande problem med härskarteknik, 

eftersom det på arbetsplatsen alltid har varit på det här viset.  
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Instämmer helt  

Instämmer i stort sett  

Instämmer i stort sett inte  

Instämmer inte alls  

 

Bild 17 

Innan du avslutar, har du några övriga kommentarer/åsikter/tankar/känslor som du önskar tillägga? 

 

Bild 18  

Tack för din medverkan!  

 

Nu är du klar, bra jobbat! 

 

Om du i efterhand har frågor angående studien vänligen skicka e-post till 

therese.haaghrabovsky@student.esh.se 

 

Om du är intresserad av att läsa mer om härskarteknik och makt finns bland annat följande litteratur:  

 

Berit Ås. (1979). De 5 herskerteknikker - om ufarliggjøring av undertrykkerens våpen. Danmark; 

Årbog for kvinderet.  

Berit Ås. (1982). Handbok i frigörelse. Malmö: Skogs Grafiska AB. 

Edin Lövås. (1999). Den farliga maktmänniskan. Örebro: Libris.  

Elaine Bergqvist. (2007). Härskarteknik. Stockholm: Frank förlag. 

 

 


