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1   Inledning 
Equmeniakyrkans vision är ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - 

mig, dig och världen”1. Församlingen är en plats där människor av alla slag möts. De som aldrig 

hört talas om vem Jesus är och de som från barnsben till vuxen ålder hört om honom. Pastorer-

nas roll är, enligt Equmeniakyrkans teologiska grund, Kristi tjänare i församlingen med uppdrag 

att leda församlingen i dess strävan att fullgöra församlingens kallelse2.  

Med denna bakgrund bör då inte pastorerna veta vad deras gåvor är och hur de 

arbetar på bästa sätt för att leda församlingen? 

Christian A. Schwarz startade 1996 Institutet för Naturlig församlingsutveckling 

(NFU), Natural Church Development (NCD) som har sitt kontor i Tyskland3. NFU i Sverige 

startade 2001 genom att dåvarande Svenska Baptistsamfundet introducerade det4. Idag är NFU 

ett ekumeniskt nätverk bestående av åtta svenska samfund5. NFU är resultatet av ett omfattande 

forskningsprojekt som är lett av Schwarz. Frågan i undersökningen var ”Hur gör man för att 

upptäcka allmängiltiga principer som gör att församlingen utvecklas?”6. I forskningsprojektet 

medverkade församlingar från 32 länder genom ett frågeformulär som fylldes i av 30 medlem-

mar från varje församling vilket gav 4,2 miljoner svar att analysera. Detta resulterade i att de 

fann åtta principer eller ’särdrag’ som är gemensamma faktorer varför församlingar i hela värl-

den växer7. Dessa åtta principer är 1. Utrustande ledarskap, 2. Gåvobaserad verksamhet, 3. 

Hängiven andlighet, 4. Funktionella strukturer, 5. Inspirerande gudstjänster, 6. Livsnära små-

grupper, 7. Behovsorienterad evangelisation och 8. Kärleksfulla relationer8. 

Det jag använder mig av i denna studie är princip 2: Gåvobaserad verksamhet och princip 8: 

Kärleksfulla relationer som utgår från böckerna Gåvornas 3 färger och Kärlekens 3 färger. 

                                                

1 Equmeniakyrkan 2012a. 
2 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 37. 
3 Snabbskola sid 5. 
4 Naturlig församlingsutveckling. 
5 Svenska Alliansmissionen, Svenska Kyrkan, Pingströrelsen, Frälsningsarmén, EFS, Equmeniakyrkan, 
Adventistsamfundet och Evangeliska Frikyrkan. 
6 Naturlig församlingsutveckling. 
7 Snabbskola sid 4. 
8 Snabbskola sid 6-7. 
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Detta för att ta reda på hur det ser ut bland pastorskandidaterna i Equmeniakyrkan det vill säga 

blivande pastorer inom samfundet. 

1.1   Definitioner 

Här definieras sex stycken begrepp som används i uppsatsen. 

Andliga gåvor – Varje troende har gåvor (talanger och förmågor) som är till för att betjäna 

andra människor. 

Andens frukter – Andens frukter är de åtta frukterna som förstås i uppsatsen som glädje, frid, 

tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Andens frukter visar 

på vad kärlek är och sätter fokus på vilka vi bör vara och vilka vi är. 

Personlig stil – Test som visar hur man bäst tjänar med bibehållen energi, därav används ibland 

begreppet tjänarstil istället för personlig stil. 

Färgkompassen – Ett test som med hjälp av olika bibelpersoner visar på våra huvudsakliga 

personligadrag. 

Equmeniakyrkan – Samfund i Sverige, där Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sve-

rige och Svenska Baptistsamfundet gått samman och bildat en ny kyrka, Equmeniakyrkan. 

Pastorskandidater – De som är antagna att studera för att bli pastorer inom Equmeniakyrkan. 

1.2   Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka representationen bland pastorskandidaterna inom Equ-

meniakyrkan när det gäller de andliga gåvorna, Andens frukter, bibelpersonligheter och tjänar-

stil. Detta utifrån Christian A. Schwarz, Bruce Bugbee, Don Cousins & Bill Hybels teorier och 

metoder. Samt att se hur resultaten förhåller sig till Equmeniakyrkans teologiska grund punk-

terna 33, 34 & 379, det som rör pastorer. 

1.3   Frågeställningar 

1. Vilka personlighetstyper och karaktärsdrag finns hos pastorskandidater i Equmeniakyrkan 

utifrån Christian A. Schwarz10 och Bruce Bugbee, Don Cousins & Bill Hybels11 tester? 

Underfrågor: 

                                                
9 Equmeniakyrkan 2012b. 
10 Schwarz 2005; Schwarz 2006. 
11 Bugbee & Cousins & Hybels 1998:120-125. 
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§   Vilka andliga gåvor finns representerade bland Equmeniakyrkans pastorskandidater?  

§   Hur speglas Andens frukter hos Equmeniakyrkans pastorskandidater? 

§   Utifrån testet färgkompassen, hur representeras de sex bibelpersonerna som testet tar 

fram bland Equmeniakyrkans pastorskandidater?  

§   Vilken personlig stil är mest representerad hos Equmeniakyrkans pastorskandidater? 

 

2. Med utgångspunkt i dessa fyra underfrågor: hur förhåller sig resultaten som framkommer till 

punkterna 33, 34 & 37 i Equmeniakyrkans teologiska grund som berör pastorer?  

1.4   Avgränsning 

Den här studien är avgränsad till att endast inkludera pastorskandidater inom Equmeniakyrkan. 

Jag har valt att undersöka inom samfundets gränser dels för att jag själv är pastorskandidat och 

aktiv inom Equmeniakyrkan och dels för att pastorskandidaterna är färre i antal än vad pastorer 

inom samfundet är. Detta gör det lättare att nå personer och kunna få in svar på testerna jag 

använder mig av. Det som också gjort att pastorskandidaterna har valts ut till denna studie är 

för att de är mitt i sina studier till att bli pastorer. 

Studien är även avgränsad till att endast analysera de fyra tester som deltagarna 

har fått fylla i. Det skulle ha varit berikande att använda sig av ytterligare en metod nämligen 

samtalsmetod. Detta i syfte av att kunna få bekräftelse från deltagarna om deras tester stämmer 

överens med hur de tänker, vad de känner igen sig i och vad som är främmande för dem. Det 

har inte kunnat genomföras på grund av tidsbegränsning. 

1.5   Tidigare forskning  

Det finns inte mycket tidigare forskning som berör denna studie då den är ny i sitt slag. Det 

som angränsar redovisas här nedan.  

I inledningen av uppsatsen nämns forskning om Naturlig församlingsutveckling 

(NFU). Denna forskning har fortsatt att växa och idag har över 70 000 församlingsundersök-

ningar gjorts i över 80 länder. I Sverige har det gjorts över 1000 undersökningar med NFU12. 

Det som tidigare har gjorts inom Equmeniakyrkan är en utredning gällande sam-

fundets pastors- och diakonrekrytering och församlingarnas anställningar och tjänster. Sven 

                                                
12 Naturlig församlingsutveckling. 
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Halvardson har undersökt de pastorskandidater som blev antagna hösten 2012 till våren 201513. 

Undersökningen bygger på protokoll från antagningsnämnden där kön, ålder, familjeförhål-

lande, utbildning, uppväxtmiljö, uppväxt i region och familjesituation under uppväxt kommer 

fram14. Halvardson har jämfört detta med de som blev antagna pastorskandidater för Svenska 

Missionskyrkan 2002-200415. Utifrån enkäter som gått ut till församlingar i Equmeniakyrkan 

samt statistiska uppgifter ifrån Repet (Equmeniakyrkans statistikregister) har en sammanställ-

ning av anställningar och tankar kring anställningar i församlingar gjorts. 

Studenten Josefin Borg har skrivit sin C-uppsats Varför präst? En studie om yr-

kesvalsprocess bland prästkandidater16 där hon genom intervjuer av sex stycken prästkandida-

ter har tagit reda på vad det är som gör att de blir präster. Det Borg kommer fram till är att tvivel 

och tankar har kantat prästkandidaternas väg. Att få mogna och lära känna sig själv har varit en 

viktig process. Livserfarenhet krävs, har Borg observerat, vilket leder till att yrket präst är van-

ligt som en andra karriär. Saker som påverkat valet har varit uppväxten, familj och vänner, 

engagemang i kyrka och aktuella händelser i deras liv. 

Josefin Borg har även skrivit ett examensarbete D, om nyblivna präster och deras 

yrkesidentitet, Att vara ny i ett yrke. En studie om nyblivna prästers yrkesidentiteter17. I denna 

uppsats har hon intervjuat fem nyblivna präster om deras upplevelse att vara ny i yrkesrollen 

som präst. Fokus ligger på socialisation och yrkessocialisation. Hon har kommit fram till att 

prästers yrkesidentitet formas av ett flertal aspekter så som: kyrklig bakgrund, prästutbildning, 

handledning, regler och fördomar och att det är ett varierande och människoorienterat yrke. 

Även individer, grupper/organisationer och samhälle påverkar nyblivna präster och deras upp-

levelse. 

Studenten Sara Karls skrev år 2013 en kandidatuppsats En kallelse av Gud? En 

studie om prästers och pastorers väg till religiositet18. Genom intervjuer av pastorer och präster 

ville hon ta reda på vilka faktorer som påverkade deras religiositet. Det hon kom fram till var 

att några hade påverkats i unga år av det sociala sammanhang de befann sig i, medan samtliga 

av de intervjuade hade påverkats senare i livet av samma sak. Ekonomiska förhållanden och 

                                                
13 Halvardson 2016:4. 
14 Halvardson 2016:5-11. 
15 Halvardson 2016:11-15. 
16 Borg 2010. 
17 Borg 2011. 
18 Karls 2013. 



  9(48) 

obalans var saker som hade lite inverkan medan trakasserier, ensamhet, värderingar, en känsla 

av meningsfullhet, psykisk hälsa och mystika upplevelser hade mer betydelsefull inverkan. 

Gustaf Björkman är redaktör till boken Herde. Identitet och spiritualitet för pas-

toralt ledarskap19. I denna bok har Björkman frågat sig hur ett pastoralt ledarskap och en pas-

toral identitet ser ut. Han har genom artiklar, böcker och texter från andra kyrkliga ledare i olika 

samfund i världen försökt att ge en bild av pastorns identitet och uppdrag. Bokens första halva 

handlar om de konkreta handlingarna för en pastor medan andra halvan handlar om en djupare 

teologisk reflektion över görandet och varandet. Kort sagt handlar det om vad en pastor är och 

vad en pastor gör. 

1.6   Material 

Det material denna studie omfattar är testsvar från 22 pastorskandidater i fyra olika tester. Även 

Equmeniakyrkans teologiska grund används. 

1.7   Disposition 

I kapitel 1 har jag redovisat intresset för studien, relevansen, definitioner, syfte, frågeställningar, 

avgränsningar, tidigare forskning och material. I kapitel 2 redovisas teori för studien (2.1) me-

tod för testerna (2.2) samt kritik av teorierna och metoderna (2.3). I kapitel 3 redovisas resultat 

och analys av testerna (3.1), diskussion (3.2) och slutsatser (3.3). 

2   Teori och metod 
I detta kapitel redogörs för studiens teori och metod. I 2.1 presenteras de teorier av Schwarz 

och Bugbee från det material jag använder. I 2.2 presenteras studiens kvantitativa metod det 

vill säga de tester som jag använder mig av. I 2.3 presenteras kritik av teorierna och metoderna 

samt saker som är bra att veta om teorierna och metoderna. 

2.1   Teorierna 

I detta avsnitt redovisas Schwarzs teorier över andliga gåvor, Andens frukter och bibelperson-

ligheter samt Bruce Bugbees teori om personlig stil, hur man tjänar på bästa sätt. 

                                                
19 Björkman 2014. 
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2.1.1   Schwarz teori 

Christan A. Schwarz utgår ifrån det som han kallar treenig (trefärgad) kompass20 i sina teorier 

om andliga gåvor, Andens frukter och färgkompassen. Den trefärgade kompassen utgår från 

läran om treenigheten. Att Gud är en och har uppenbarat sig som Skaparen, Jesus och Helig 

Ande21. Bilden nedan visar hur kompassen ser ut. Den består av ett grönt fält (Skaparen), ett 

rött fält (Jesus) och ett blått fält (Helig Ande)22 och tillsammans motsvarar dessa tre fält Gud. 

Om du tittar på bilden nedan, bildar det vita ljuset ett helt spektrum av färger när det lyser 

genom en prisma. På samma vis är det med Gud att han har uppenbarat tre olika sidor av sig 

själv23. 

  
Det som Schwarz vill visa genom den trefärgade kompassen är hur olika sidor av 

Gud kommer till uttryck. De tre färgerna står för olika dimensioner av livet.24 Denna lista nedan 

ger några exempel på olika aspekter av livet, där varje rad representerar en aspekt av livet och 

pekar ut den gröna, röda och blåa dimensionen av aspekten ifråga25. 

 

 

 

                                                
20 Schwarz 2006:10. 
21 Schwarz 2005:10. 
22 Schwarz 2005:11. 
23 Schwarz 2005:10. 
24 Schwarz 2005:12. 
25 Schwarz 2005:12. 

Skaparen 

Jesus Anden 

Gud 
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Aspekter26  Grönt  Rött  Blått 

Guds tre verk skapelsen  påsken  pingsten 

Livets tre dimensioner kropp  själ  ande 

Tre omvändelser världen  Kristus  kyrkan 

Tre auktoriteter vetenskapen  Bibeln  erfarenheten 

Tre tendenser liberal  evangelikal  karismatisk 

Tre diken  synkretism  dogmatism                      spiritualism 

 

Schwarz menar att vi kan ha svårt att förstå alla tre sidor (grön, röd, blå) av Gud samt 

även ha problem med att praktisera och integrera de olika sidorna i vår vardag27. Målet enligt 

Schwarz är att vara en trefärgad kristen, det vill säga att spegla alla tre sidor (grön, röd, blå) av 

Gud. Genom att en del bara fokuserar på det röda området, andra bara på det gröna området 

och en del bara på det blåa området, gör det att många lever med en begränsad bild av Gud. 

Denna bild speglar sig i vardagslivet vilket kan göra att endast en sida av Gud visas och inte 

fullheten av Gud28. Schwarz säger att ”Trefärgad innebär inte något ouppnåeligt ’perfekt’ sta-

dium. En trefärgad kristen kommer inte att reflektera de tre färgerna hela tiden, men han eller 

hon kommer ha en djup längtan efter att göra det.”29.  

Utifrån den trefärgade kompassen utvecklar sedan Schwarz teorierna med mer utmär-

kande egenskaper om varje teori. Dessa egenskaper presenteras under de följande tre rubri-

kerna. 

2.1.1.1  Teori om Andliga gåvor 
Schwarz grundar sin teori om andliga gåvor på att varje troende har fått gåvor av Gud. Detta 

motiverar han med 1 Kor 12:7-1130. Dessa gåvor är inte bara till för varje enskild troende utan 

gåvorna är till för att hjälpa varandra och bygga upp Kristi kropp, vilket Schwarz motiverar 

med hjälp av 1 Kor 14:2-5; Ef 4:12 och 1 Petr 4:1031. Schwarz menar, utifrån 2 Tim 1:6, att när 

                                                
26 Schwarz 2005:12-13. 
27 Schwarz 2005:10. 
28 Schwarz 2005:10. 
29 Schwarz 2005:12. 
30 Schwarz 2005:43. 
31 Schwarz 2005:43. 
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en person har funnit vad som är dess gåvor är uppdraget att öva upp gåvorna till sin fulla pot-

ential32. 

Utifrån de andliga gåvorna menar Schwarz att församlingen tillsammans ska 

spegla alla Guds sidor33. Skulle en person bara ha gåvor som är i det röda området enligt den 

modell han gjort för gåvorna (se nedan) är inte den personens liv i obalans34. Varje människa 

är en del av helheten och för att kunna komplettera varandra som församling behöver man vara 

olika35. 

Schwarz har gjort en uppdelning (en modell) av gåvorna i de tre färgerna grön, 

röd och blå, som visar hur gåvor kan delas upp. Han har skapat sin modell utifrån treenigheten 

vilket är den genomgående uppdelningen i hans böcker, grönt för Skaparen, rött för Jesus och 

blått för Helig Ande36. De gröna gåvorna handlar om socialt engagemang, mänskligt intellekt 

och kreativ potential37. De röda gåvorna handlar om att sprida evangeliet, ledargåvor och att 

hjälpa andra kristna38. De blå gåvorna handlar om kompromisslös förtröstan, att förmedla bud-

skap från Gud och att förmedla Guds övernaturliga kraft39. 

 

Andliga gåvor enligt Schwarz:40 

Grönt: Konstnärlighet, Hantverk, Givmildhet, Gästfrihet, Kunskap, Barmhärtighet, Musik, Or-

ganisation, Självvald fattigdom och Vishet. 

Rött: Apostel, Själavård, Evangelisation, Hjälpsamhet, Ledarskap, Mission, Tjänande, Herde, 

Leva i celibat och Undervisning. 

Blått: Befrielse, Urskiljning, Tro, Helande, Tolkning av tungotal, Under och tecken, Bön, Pro-

fetia, Lida för sin tro och Tungotal. 

 

                                                
32 Schwarz 2005:95. 
33 Schwarz 2005:88. 
34 Schwarz 2005:88. 
35 Schwarz 2005:88. 
36 Schwarz 2005:52. 
37 Schwarz 2005:102. 
38 Schwarz 2005:113. 
39 Schwarz 2005:124. 
40 Schwarz 2005:99. 



  13(48) 

Schwarz har i boken Gåvornas 3 färger 30 stycken gåvor uppräknade41. Han skriver 

att Guds gåvor är många och varierande, det viktiga är att fokus ligger på vad gåvorna är till för 

istället för att förstå hur många gåvor det finns42. Schwarz säger att i Rom 12, 1 Kor och Ef 4 

nämns en del av gåvouppräkning samtidigt som han lyfter exemplet om bönens gåva 43. Det står 

inget exakt om bönens gåva i Nya Testamentet men det finns personer som har en unik förmåga 

att be och vara med om stora bönesvar44. Här menar Schwarz att det finns en andlig gåva som 

heter bön även om den inte i Bibeln står uppräknad som en andlig gåva. 

2.1.1.2  Teori om Andens frukter 
Teorin om Andens frukter utgår från att människor ska spegla Guds kärlek. Schwarz börjar med 

att förklara Guds kärlek som rättvisa (grön), kärlek (röd) och nåd (blå)45. 

 
Han bygger dessa tre ord utifrån det hebreiska språket som är relationsinriktat46. 

När dessa tre ord omsätts i handling betyder de: 

Rättvisa omsatt i handling är barmhärtighet och innebär en genuin medkänsla som går bortom 

lag och rätt47. 

Sanning omsatt i handling är pålitlighet och innebär pålitlighet i praktisk användning48. 

                                                
41 Schwarz 2005:99. 
42 Schwarz 2005:50. 
43 Schwarz 2005:50. 
44 Schwarz 2005:50. 
45 Schwarz 2006:20. 
46 Schwarz 2006:22. 
47 Schwarz 2006:22. 
48 Schwarz 2006:22. 

Guds kärlek 

rättvisa 

sanning nåd 
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Nåd omsatt i handling är accepterande49 och innebär att ta till sig människor oavsett var de 

befinner sig och hjälpa dem att mogna50. 

Schwarz fortsätter sin teori med hjälp av Andens frukter. Han tolkar den grekiska 

grundtexten av Galaterbrevet 5:22-23 där det står om Andens frukter. Han menar att ordet frukt 

ska stå i singular samt att efter kärlek ska det inte vara ett kommatecken som så ofta sätts, utan 

det skulle kunna sättas ett kolon. Hans tolkning blir: ”Men andens frukt är kärlek: glädje, frid, 

tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.”51. Schwarz förklarar 

sin tolkning med att bibeltexten skulle läsas på detta vis, ”I stället finns det en frukt – kärlek – 

vars rika innebörd kan uttryckas med åtta begrepp.”52. 

De åtta begreppen av kärlek står för: 

1. Glädje - överflödande kärlek. 

2. Frid - försonande kärlek. 

3. Tålamod - uthållig kärlek. 

4. Vänlighet - oförtjänt kärlek. 

5. Godhet – rak, tillrättavisande kärlek. 

6. Trofasthet -  pålitlig kärlek. 

7. Ödmjukhet - mild kärlek. 

8. Självbehärskning -  disciplinerad, tränad kärlek. 

 

För att göra det lättare med språkbruket och för att det ligger i linje med annan 

användning av begreppet frukt i Bibeln53 kommer orden andens frukter och frukter användas 

när det syftar till de åtta begreppen. 

Schwarz kopplar samman de två delarna och binder dem samman. Det han gör är 

att ta de tre dimensionerna av Guds kärlek, det vill säga rättvisa, sanning och nåd, och placerar 

dem tillsammans med andens frukter. Vi finner då Guds kärlek i mitten och runt om är de åtta 

frukterna. Färgerna representerar rättvisan, sanningen och nåden. Dessa åtta frukter som kärle-

ken står för har alla någon närhet till de tre färgområdena rättvisa (grön), sanning (röd) och nåd 

                                                
49 Schwarz 2006:22. 
50 Schwarz 2006:35. 
51 Schwarz 2006:56. 
52 Schwarz 2006:57. 
53 Schwarz 2006:70. 
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(blå)54. I bilden nedan är vissa frukter placerade på en färg medan andra befinner sig på grän-

serna mellan två olika färger. (Se bild nedan). 

  

 
 

Målet med Andens frukter är att varje individ ska spegla alla åtta frukter, det vill 

säga för att spegla Guds kärlek. Schwarz menar att ”Varje kristen har ett eget ansvar för att 

växa till i kärlek och förväntas ge uttryck för Andens frukt i sitt liv.”55. För att växa är det de 

svaga områdena som ska vara i fokus56. Det vill säga de frukter som tar sig svagast uttryck i 

ens liv är de som ska få större plats57. När de svagaste frukterna har identifierats växer de när 

de sätts i handling. Exempelvis: Svagaste frukten som är identifierad är tålamod. För att tåla-

modet ska växa kan det då handla om att kasta en boll flera gånger och inte ge upp även fast 

första kastet inte gick som du ville, eller att låta människor göra misstag och öva sig i att saker 

inte alltid behöver bli så som du har tänkt. 

2.1.1.3  Teori om Färgkompassen 
I sin teori om färgkompassen förklarar Schwarz att det finns en Gud som har uppenbarat sig på 

tre olika sätt. Dessa färger (grön, röd och blå) motsvarar vardera en dimension av tjänandet58. 

Teorin bygger på att man ska upptäcka vilka områden som är starka hos en personligen och 

                                                
54 Schwarz 2006:58. 
55 Schwarz 2006:57. 
56 Schwarz 2006:57. 
57 Schwarz 2006:57. 
58 Schwarz 2005:15. 
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vilka som behöver utvecklas59. Schwarz visar med illustrationen nedan att grönt står för vishet, 

rött för överlåtelse och blått för kraft, genom Kol 1:9-1160. 

.. vi [har] därför ständigt bett för er. Vår bön är… (vers 9a) Bön om: 

… att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig 

vishet och insikt… (vers 9b) 

•   vishet 

…så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom 

med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i 

kunskap om Gud… (vers 10) 

•   överlåtelse 

… Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid 

och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. (vers 11) 

•   kraft 

 

Genom det som Schwarz pekar ut som vishet, överlåtelse och kraft säger han att det finns 

sex stycken möjliga färgkombinationer där var och en representeras av en bibelperson61. 

 

1.   Tomas: mycket vishet men lite kraft och lite överlåtelse. 

 
 

2.   Marta: mycket överlåtelse men lite kraft och lite vishet. 

 
 

                                                
59 Schwarz 2005:15. 
60 Schwarz 2005:17. 
61 Schwarz 2005:21. 
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3.   Maria: mycket kraft men lite överlåtelse och lite vishet. 

 
4.   Mose: mycket överlåtelse och mycket vishet men lite kraft. 

 
5.   Petrus: mycket kraft och mycket överlåtelse men lite vishet. 

 
6.   Jona: mycket vishet och mycket kraft men lite överlåtelse. 

 
Målet (som illustreras med bild nedan) är att varje person ska sträva att efterlikna 

Gud i alla tre färgerna, att vara en trefärgad kristen. För att ta sig till samma mål behöver dessa 

sex olika utgångspunkter göra det på olika vis. Vilket betyder att stegen personer behöver ta är 

olika och beror på respektive utgångspunkt62. Gemensamt för alla är att man behöver jobba på 

                                                
62 Schwarz 2005:21. 
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’problemfärgen’ för att kunna sträva mot målet. Två exempel: Tomas har mycket grönt (vishet), 

hans problemfärger är då blått (kraft) och rött (överlåtelse). Vilket betyder att Tomas behöver 

arbeta både med det blåa (kraften) och det röda (överlåtelsen) för att kunna komma mot målet. 

Andra exemplet är Mose som har mycket rött (överlåtelse) och grönt (vishet), hans problemfärg 

är blått (kraft). Därför bör den som känner igen sig i Mose arbeta med det blåa (kraften) för att 

kunna nå målet. 

(Målet) 

2.1.2   Bruce Bugbees teori om Personlig stil 

Bruce Bugbee menar att ”Den personliga stil Gud gett dig är det sätt du helst beter dig mot 

världen runtomkring dig.”63. Ett exempel Bugbee ger är när du ska lägga armarna i kors. När 

du första gången gör det har du ett tillvägagångssätt som är naturligt, enkelt och inte kräver 

mycket eftertanke. Om du skulle lägga armarna i kors igen men tvärtom så att den arm som var 

underst ska bli överst och den som var överst ska bli underst. Då behöver du mer eftertanke och 

det faller sig inte lika naturligt. Inget sätt är rätt eller fel att göra det på, det är bara olika sätt att 

göra det på 64. När situationer och relationer inte tillåter det naturliga uttryckssättet du föredrar, 

tar det mer tid och energi från dig65. Bugbee menar att du skulle tjäna och arbeta bättre om du 

vet din personliga stil och då också ha mer energi66. 

Bruce Bugbee, Don Cousins och Bill Hybels använder sig av ordet ostrukturerad 

i sina teorier och metoder. I denna studie används ordet flexibel istället för ostrukturerad. Ef-

tersom flexibel har en mer positiv klang än ostrukturerad som har en mer negativ klang. 

 

 

 

                                                
63 Bugbee 2001:80. 
64 Bugbee 2001:80. 
65 Bugbee 2001:81. 
66 Bugbee 2001:81. 
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De tjänarstilar som Bugbee, Cousins och Hybels har plockat fram är: 

§   Uppgift/Flexibel – Person som gillar allmänna riktlinjer, hjälpar var helst det behövs, 

är mångsidig och gillar påtagliga resultat67. 

§   Uppgift/Strukturerad – Person som gillar att få ett arbete utfört, föredrar att hålla sig 

till en plan, koncentrerar sig på resultatet och uppskattar klara direktiv68. 

§   Person/Flexibel – Person som gillar spontana situationer, relaterar bra till andra män-

niskor, är sällskaplig av sig och tenderar att vara flexibel69. 

§   Person/Strukturerad – Person som gillar tydliga relationer, utstrålar värme, tycker om 

bekanta omgivningar och uppskattar förtroliga relationer70. 

2.2   Metod för testerna 

I detta avsnitt redovisas metoden för de fyra tester som använts i studien. De fyra metoder som 

redovisas nedan har gjorts med hjälp av digitala frågeformulär som varje deltagare har svarat 

på för att sedan föras in i Excelark och räknas ut. Metoderna är hämtade från de böcker jag 

hänvisar till men det har gjorts smidigare att hantera med hjälp av digitala hjälpmedel. Bilderna 

som finns nedan är för att kunna exemplifiera hur testerna fungerar. Inga tester som gjorts för 

denna studie finns med på bild. 

2.2.1   Metod för Andliga gåvor 

För att få fram vilka andliga gåvor som varje person har, har jag använt mig av ett gåvotest som 

Schwarz har tagit fram. Gåvotestet består av 180 frågor som pastorskandidaterna har svarat 

på71. Exempel på frågor är dessa sex, där de svarande har fått markerat ett av orden inom pa-

rentesen med vad som stämmer överens utifrån dem själva.  

1.   Jag tycker (väldigt mycket/mycket/ganska mycket/inte så mycket/inte alls) om att be i 

tungor72. 

                                                
67 Bugbee, Cousins & Hybels 1998:123. 
68 Bugbee, Cousins & Hybels 1998:123. 
69 Bugbee, Cousins & Hybels 1998:124. 
70 Bugbee, Cousins & Hybels 1998:124. 
71 Schwarz 2005:65-76. 
72 Schwarz 2005:65. 
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2.   Mer än hittills, skulle jag (väldigt gärna/mycket gärna/gärna/inte så gärna/inte alls) vilja 

sänka min materiella levnadsstandard markant73. 

3.   Det har (väldigt ofta/ofta/ibland/sällan/aldrig) varit min erfarenhet att människor från 

andra kulturer har dragits till mig74. 

4.   Följande påstående stämmer (mycket väl/väl/ganska väl/knappast/inte alls) in på mig: 

när en grupp saknar ledare är det ofta jag som tar initiativet75. 

5.   Jag har (väldigt lätt/lätt/varken lätt eller svårt/svårt/väldigt svårt) för att se om det finns 

områden i någons liv som är under demoniskt inflytande76.  

6.   Jag är (alltid/oftast/i vissa fall/endast i nödfall/inte alls) beredd att medverka i försam-

lingens musikarbete77. 

Sedan har pastorskandidaterna fått välja tre personer som känner dem, exempelvis 

familj och vänner. De har i sin tur fått svara på 30 frågor om pastorskandidaten78. Exempel på 

frågor är dessa två, där de svarande har fått markera ett av orden inom parentesen för vad som 

stämmer överens med bilden de har av pastorskandidaten de svarar om. 

1.   Jag kan (absolut/mycket väl/i vissa fall/knappast/inte alls) tänka mig att (namn på pas-

torskandidaten) verkligen tycker om att ha ansvar för att organisera saker och ting79. 

2.   Jag kan (absolut/mycket väl/i vissa fall/knappast/inte alls) tänka mig att (namn på pas-

torskandidaten) tycker bättre om att ha gäster än att inte ha det80. 

Varför någon annan person, familj eller vän svarar är för att resultaten ska visa 

både vad pastorskandidaten själv anser men även vad andra ser i dem. I själva testet används 

dock bara två personers svar om den svarade. Jag har valt att tre personer ska bli tillfrågade att 

svara på frågorna utifall att något av svarsformulären inte skulle fungera, vara ofullständiga 

eller liknande. Detta för att möjliggöra godkända tester som kunnat användas till uppsatsen. 

Från frågeformulären jag har fått in har jag fört över svaren till en poängtabell 

(tabell 1) där varje svar motsvarar en siffra mellan 0-4. Varje vågrät rad motsvarar en gåva. Det 

                                                
73 Schwarz 2005:67. 
74 Schwarz 2005:69. 
75 Schwarz 2005:72. 
76 Schwarz 2005:73. 
77 Schwarz 2005:76. 
78 Schwarz 2005:77-78. 
79 Schwarz 2005:77. 
80 Schwarz 2005:78. 
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man gör är att lägga ihop rad för rad, alla åtta svaren (både de gula och gröna fälten) för att få 

ut summan. Summan som blir skrivs in under rubriken ’samtliga’. Exempelvis frågorna 1, 31, 

61, 91, 121, 151, A och a motsvarar gåvan organisation. Då räknar man ihop svaren för den 

raden och får ut summan, vilket i detta fall blir 23. Sedan ska enbart poängen från de gröna 

rutorna rad för rad läggas samman och föras in i stapeln som heter ’Gröna’, till höger om stapeln 

samtliga, vilket i detta fall blir 8.  

De första tre gula fälten står för vad man har upplevt och känner igen sig i medan 

de gröna fälten står för vad man önskar eller skulle vilja. Dessa fält är det pastorskandidaten 

som svarat om sig själv. De gula fälten, Vän 1 och Vän 2 är svaren från vänner och familj.  

Det jag har gjort är att tagit ut de 6 stycken gåvor som har högst värde i stapeln 

samtliga. Från detta test skulle då gåvorna vara: Undervisning 31 poäng, Herde 31 poäng, 

Hjälpsamhet 30 poäng, Evangelisation 30 poäng, Urskiljning 29 poäng och Själavård 29 poäng. 

(tabell 1) 

Det andra steget i processen är att se över de manifesterande gåvorna för varje 

pastorskandidat. De manifesterande gåvorna visar hur gåvorna förhåller sig till varandra. För 

att ta ut de manifesterande gåvorna tar man för varje gåva ut siffran som kommit fram i stapeln 

samtliga och för in de siffrorna i en ny tabell som ser ut som den som är nedan (tabell 2). 
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Det tabell 2 visar är att till vänster finns summan bredvid sina gåvor, alltså den 

siffra som är hämtad från stapeln samtliga i tabell 1. Sedan är även denna siffra markerad ute i 

fältet vilket vi ser som ljusgula, brandgula, orangea och röda markeringar rad för rad. Det fär-

gerna visar i denna tabell är hur tydligt eller icke existerande gåvorna är. Om gåvan ligger inom 

fältet för det röda visar det på klar indikation av gåvan, inom det orangea fältet visar det på att 

gåvan är över medel, brandgula fältet visar på att gåvan är under medel och ljusgula fältet visar 

på att det knappast är din gåva. När tabellen ska läsas av går man efter den svarta raden längst 

upp som visar gåvornas styrka. Enklare kan vara att titta vilka gåvor som är längst till höger 

inom tabellen eftersom den svarta raden går från lågt till högre (vänster till höger). 

 
(tabell 2) 

För att fortsätta exemplet från tabell 1 visar tabell 2 att de manifesterande gåvorna 

som är starka och förekommande (ligger inom klar indikation) är: Hjälpsamhet, Undervisning, 

Urskiljning, Herde, Tjänande, Evangelisation om man ska ta topp 6 men sedan syns det att det 

är fler gåvor som ligger inom fältet för klar indikation. Beroende på vad de manifesterande 

gåvorna (tabell 2) visar för resultat jämfört med det resultat som tas ut från tabell 1 kan det 

behöva justeras något bland gåvorna, vilka som ska tas ut till topp 6. Den skillnaden som är 

mellan dessa exempel tabeller är att i tabell 1 är själavård med som gåva medan i tabell 2 är 

tjänande med som gåva. I detta exempel skulle jag välja att behålla gåvorna så som de är ut-

plockade i första tabellen eftersom att alla de sex gåvorna ligger inom fältet för klar indikation 

i tabell 2. Skulle det ha visat sig att själavård hade leget utanför fältet klar indikation (tabell 2) 

hade jag istället valt att ta med tjänande som gåva. 
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2.2.2   Metod för Andens frukter 

För att se hur Andens frukter speglas i livet har jag använt det test som heter Andens frukter. 

Testet består av 64 påståenden och frågor81 som varje pastorskandidat själv har svarat på. Här 

är fyra exempel på vad för sorts frågor pastorskandidaterna har fått svara på. De svarande har 

fått markerat ett av orden inom parentesen för vad som stämmer överens utifrån dem själva. 

1. Jag har (mycket ofta/ofta/ibland/sällan/aldrig) upplevt att andra människor blivit uppmunt-

rade av min närvaro82. 

2. Jag tenderar (mycket ofta/ofta/ibland/sällan/aldrig) snabbt slås av panik83. 

3. Följande påståenden stämmer in på mig: (i mycket stor utsträckning/i stor utsträckning/nå-

gorlunda/i liten utsträckning/inte alls) Mitt privatliv präglas av ordning och disciplin84. 

4. Jag tycker att det är (mycket lätt/ganska lätt/varken lätt eller svårt/ganska svårt/mycket svårt) 

att hålla mig till sanningen85. 

Svaren i frågeformuläret har markerats med ett kryss, där varje kryss beroende på 

svaret motsvaras av en siffra 0-4 som förs in i en tabell som denna nedan. 

 
Man räknar ihop alla siffrorna rad för rad. Svaren från frågorna 1, 9, 17, 25, 33, 

41, 49 och 57 läggs ihop och man får den totala summan. Detta görs likadant med alla 8 rader 

som finns. När man sedan fått ihop vad det totala värdet är för varje frukt, tar man det värdet 

och för in i en ny tabell (se nedan). (Notera att denna tabell är delad på två bilder på grund av 

att man ska kunna se siffrorna.) 

                                                
81 Schwarz 2006:63-66. 
82 Schwarz 2006:63. 
83 Schwarz 2006:64. 
84 Schwarz 2006:65. 
85 Schwarz 2006:66. 
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I denna tabell letar man fram frukten, vågrätt åt höger markeras den siffra som på 

förra tabellen räknades ut. Exempelvis fick tålamod 15 som totalt värde. Då letar man fram 

tålamod och markerar siffran 15. Ovanför siffran 15 har du en svart rad med siffror som heter 

profilvärden. Vid 15 är det profilvärdet 88 som finns. Denna process gör man sedan på alla 

frukter och får fram profilvärdena. 

När man fått fram profilvärden för alla frukter ska de skrivas in i en sista tabell 

(nedan). Där rangordnas frukterna från 1-8 genom högsta till lägsta profilvärden på frukterna.  

 
Det tabellen nu visar i detta exempel är att frukterna glädje, trofasthet och självbe-

härskning är de frukter som är starkast i uttryck hos denna person, det är även dessa frukter som 

har högst profilvärde. Det vill säga att dessa frukter är relativt välutvecklade hos personen. Med 

dessa frukter ska personen finna möjligheter att använda frukterna på ett ännu mer kreativt sätt 

än tidigare. De frukter som är längst ner på platserna 6, 7 och 8 är de frukter som är svagast 

utryckt hos personen, vilka också har lägst profilvärde. Här ska personen utveckla dessa frukter 

för att de ska bli starkare i uttryck. Alla frukter växer när de sätts i handling. 
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2.2.3   Metod för Färgkompassen 

För att ta reda på vilken bibelpersonlighet som pastorskandidaterna motsvarar har jag använt 

mig av det som Schwarz kallar för ’din personliga färgkompass’86. I Färgkompassen finns tio 

rader med tre adjektiv på varje rad. Här ska adjektiven på varje rad rankas med siffrorna 2= 

stämmer bäst in på mig, 1= stämmer näst bäst in på mig och 0=stämmer sämst in på mig87. Efter 

att ha rankat alla adjektiv på raderna är det sex av värdena som ska strykas (de grå rutorna i 

bilden nedan) för att sedan räkna ihop summan av varje kolumn A, B och C88.  

 
Från en mittpunkt utgår tre axlar av prickar som motsvarar 0-15. Axlarna heter 

Summa A, Summa B och Summa C (bild 1 nedan). 

                                                
86 Schwarz 2005:34. 
87 Schwarz 2005:34. 
88 Schwarz 2005:35. 
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(bild1) 

Resultatet av summan för varje kolumn ska nu föras in på axlarna som varsin prick89 (bild 2). 

(bild 2) 

Med dessa tre prickars hjälp görs nu en cirkel som gör att färgkompassen är klar90 (bild 3). 

(bild 3) 

                                                
89 Schwarz 2005:36. 
90 Schwarz 2005:36. 
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Cirkeln motsvarar på ett ungefär en av de sex olika utgångspunkterna som finns och 

som representerar varsin bibelperson.  

Detta exempel ovan visar att personen liknar Petrus. Det vill säga att personen är en 

aktiv person men som inte alltid tänker igenom vad han eller hon gör. Personen är även hängi-

ven, lojal och energisk men kan tycka att teoretiska saker är tråkiga. Personen känner (blåa 

sidan) och gör (röda sidan) men behöver koppla igång sin hjärna (gröna sidan) och tänka först 

innan den agerar. 

2.2.4   Metod för Personlig stil 

Personlig stil-testet tar fram hur man tjänar på bästa sätt och består av två delar. En del rör hur 

man organiserar sig och en del hur man får energi91. Både organisations- och energidelen består 

av sju frågor vardera där man ska välja en siffra på skalan 1-5 vilket av orden som passar bäst 

in på den som svarar92.  

Nedan är två exempel på vad pastorskandidaterna har fått svara på. De har fått 

välja en av siffrorna som representerar dem.  

1. När jag är på semester vill jag helst – Vara spontan 1 2 3 4 5 följa en uppgjord plan93.  

Svaren 1 & 2 lutar åt att vara spontan medan 4 & 5 lutar åt att följa en plan och siffran 3 är både 

och.  

2. Jag värderar följande högst – handling 1 2 3 4 5 kommunikation94. 

Svaren 1 & 2 värderar handling mer medan 4 & 5 värderar kommunikation mer och siffran 3 

är både och. 

Av de sju frågorna från respektive del, organisations- (O) och energidelen (E) 

kommer det fram en slutsumma för båda delarna. Där O har en siffra och E en siffra. Dessa 

siffror sätts sedan in i en tabell95 (nedan). Denna tabell visar resultatet om du jobbar bäst med 

uppgifter eller människor och om du är strukturerad eller flexibel.  

                                                
91 Bugbee, Cousins & Hybels 1998:118-119. 
92 Bugbee, Cousins & Hybels 1998:120-121. 
93 Bugbee, Cousins & Hybels 1998:120. 
94 Bugbee, Cousins & Hybels 1998:121. 
95 Bugbee, Cousins & Hybels 1998:121-123. 
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Detta exempel ovan visar på att personens tjänarstil är att jobba med uppgifter och vara struk-

turerad. 

2.3   Kritik av teorierna och metoderna 

Det finns en del kritik mot både teorierna och metoderna som används i denna studie. Samtidigt 

är det vissa saker som man behöver vara medveten om också. Nedan tar jag upp båda delarna. 

Dessa fyra metoder bygger på att personerna svarar på testerna, vilket innebär en 

självuppskattning. I dessa tester skulle en person kunna skatta sig själv högre eller lägre än vad 

de egentligen är. Det enda test som består av mer än självuppskattning är gåvotestet, där andra 

personer (familj och vänner) svarar utifrån hur de ser på den svarande. Eftersom familj och 

vänner som känner personen också svarar på frågor blir det ett större underlag för resultatet. 

Även samtal mellan den som sammanställer testen och den som svarar hjälper till att förstå den 

självuppskattning som sker i testerna. Dessa samtal hjälper till att få lite distans till de annars 

bara självuppskattande testerna. Framför allt är metoden och testerna till för att människor ska 

förstå vilka de är och kunna utvecklas, vilket innebär att det gör inget att testerna är mestadels 

självuppskattning. 

En fara med testerna är om de tolkas som absoluta sanningar om personen. Tes-

terna är inte absoluta sanningar eftersom det är levande personer som svarar, personer som har 

möjligheten att utvecklas. Testerna är gjorda för att varje individ som svarar på dem ska få 

förståelse för sin situation nu och kunna utvecklas. De tester som är gjorda för denna studie 

gäller för nuet, vilket gör att testerna om ett år kan vara inaktuella eftersom personerna utveck-

las genom sitt liv där omgivning, miljö och känslor påverkar. 
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Yttre faktorer påverkar också testerna. Både vad personen gör i sin dagliga syssel-

sättning (studerar, jobbar, arbetssökande) och vilket humör personen är på när testerna besvaras 

påverkar resultatet. Dessa yttre faktorer spelar roll men går inte att ta bort från testerna. Ef-

tersom testerna är till för att spegla livet i den situation personen befinner sig i just nu, är det 

som det ska. Samtalen kring testerna kan vara en hjälp att få syn på vad de yttre faktorerna har 

spelat för någon roll när testerna gjordes. 

Frågan brukar dyka upp om gåvorna är andliga och/eller naturliga. Schwarz skri-

ver att ”det är inte graden av övernaturlighet som avgör om en gåva är ’andlig’ eller inte.”96 

angående helande, befrielse och tungotal. Schwarz förklarar de andliga gåvorna utifrån att de 

kommer från den Gud som är treenig, Skaparen, Jesus och Helige Ande97. Han menar därmed 

att till exempel är musik, gästfrihet och evangelisation lika mycket andliga gåvor som de som 

har mer övernaturliga inslag och inte riktigt går att förklara. 

Vidare ser det ut som att färgdiagrammen som används inte stämmer med verk-

ligheten. Schwarz har i sina teorier satt exempel på vad de tre färgerna grönt, rött och blått kan 

representera. Han presenterar ingen absolut sanning utan ger exempel på hur det skulle kunna 

se ut. Av teorierna och testerna menar Schwarz att en tolkning behöver ske som ska vara färgrik 

som själva livet och inte svartvit98. Schwarz säger att ”När man utvärderar resultatet måste man 

skilja mellan den teologiska inriktningen och hur församlingslivet verkligen ser ut. Det trefär-

gade diagrammet visar på båda”99. 

Det behöver finnas en medvetenhet om att det är olika tester som görs och att 

resultaten av dessa tester inte kommer visa att samma färg är ”problemfärg” eller att det är 

samma färg som kommer vara likadan i alla tester. Gåvotestet kan visa att ens gåvor ligger 

inom det röda området och det är de som ska utvecklas. Medan färgkompassen visar på vilken 

riktning man bör växa som individ och kan säga att det är det gröna området som behöver 

utvecklas. 

En rimlig invändning är att fråga sig om testerna är kristet grundade som förfat-

tarna påstår. Den trefärgade kompassen går inte att hänvisa till Bibeln, är då inte testet egentli-

gen ett modernt psykologiskt test? Schwarz svar på frågan, är att det finns olika metoder för att 

                                                
96 Schwarz 2005:138. 
97 Schwarz 2005:43. 
98 Schwarz 2005:136. 
99 Schwarz 2005:136. 
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finna sina gåvor och sin personlighet100. Genom tiderna har alla använt sig av olika metoder 

genom vilka församlingar och kristna har utvecklats. Det handlar om vad du gör av det som 

finns. Det går att avvisa materialet eller lära sig av det och se om det stämmer. 

I Bibeln nämns vissa gåvor som direkta gåvor men inte andra. I detta gåvotest är 

det specifikt 30 gåvor som är uttagna men hur pålitligt är detta test? Schwarz svar på frågan är 

att testerna bygger på det arbete som började med att samla in över 20 gåvotester från olika 

länder. Testerna analyserades utifrån svagheter och styrkor, där det sedan skapades ett nytt 

frågeformulär som en grupp på 400 personer fick svara på. 150 personer fick sedan ingå i en 

grupp där personliga intervjuer gjordes och utifrån det reviderades frågeformuläret som ledde 

till ett femte utkast. Genom tryckningen av Gåvornas 3 färger där nu testet fanns med fick dem 

sedan in ytterligare 2000 svar och har redigerat formuläret ytterligare. Inför tryckningen av den 

åttonde upplagan av boken fick de ett psykologteam att se över formuläret för att se om gåvo-

analysen var vetenskapligt gångbar. Det fanns fortfarande några små skavanker men formuläret 

var relativt tillförlitligt101.  

Teorierna och testerna förutsätter att det ska finnas en kristen förförståelse ef-

tersom det bygger på en människosyn där människan förstås som skapad av Gud. Vilka män-

niskor är det som kan använda sig av dessa teorier och tester? Schwarz svarar att testerna är 

gjorda för troende, smågrupper och församlingar världen över102. Tanken när testerna utforma-

des var att de skulle användas i grupp men likväl går testerna att användas av individer103. Sch-

warz menar att ungdomar kan använda dessa tester men det ska finnas en medvetenhet om att 

testet inte är format utifrån ungdomar och procenttalet av de som tycker att testerna inte ger 

något är högre bland ungdomar104. Eftersom utgångspunkten är församlingar är det inte förvå-

nande att Schwarz inte nämner något om att icke troende eller grupper utanför församlingar 

skulle kunna använda dessa tester. Den som inte delar synen för vad teorierna och metoderna 

står för kan ändå göra testerna men vilka konsekvenser resultatet får i de personernas liv kanske 

inte är samma som för individer som delar synsättet av teorierna och metoderna. 

Materialet är gjort av en person med tyskt ursprung. Hur kan dessa tester gälla för svens-

kar? Testerna för andliga gåvor, Andens frukter och färgkompassen är baserad på forskning 

                                                
100 Schwarz 2005:139. 
101 Schwarz 2005:143. 
102 Schwarz 2005:2-3. 
103 Schwarz 2005:153. 
104 Schwarz 2005:153. 
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som gjorts med över 40 000 församlingar i 70 länder från alla världsdelar105. De är internation-

ellt använda, vilket betyder att ett 50-tal länder är med och bidrar till en global träningsprocess. 

Kulturer från alla världsdelar har varit med och bidragit till material som sedan används inter-

nationellt106.   

3   Resultat, analys och diskussion 
I detta kapitel redovisas och analyseras studiens resultat utifrån testerna (3.1). Sedan diskuteras 

resultateten (3.2) innan slutsatser presenteras (3.3). 

3.1   Resultat och analys av testerna 

Studien omfattas av 4 tester som 22 pastorskandidater har svarat på. Av de 65 pastorskandidater 

som vid tillfället fanns inom Equmeniakyrkan har strax över en tredjedel svarat. I bilaga 1 pre-

senteras resultaten i siffror. Nedan presenteras resultaten tillsammans med analysen i text. 

3.1.1   Resultat och analys av Andliga gåvor 

Av 30 gåvor som finns representerade i denna metod finns 29 stycken representerade bland 

pastorskandidaternas topp 6 gåvor. Den gåva som inte finns representerad bland pastorskandi-

daterna är under & tecken. Detta visar på att det finns ett brett spektrum hos pastorskandidaterna 

gällande gåvor. Dock ska noteras att sex av gåvorna visar resultatet att det är endast en person 

som har den typen av gåva. 

Resultatet visar också att de vanligaste gåvorna är undervisning där 16 personer 

har denna gåva. Följt av herde med 14 personer, själavård med 9 personer och evangelisation, 

vishet och organisation där 8 personer vardera har gåvorna. 

Punkt 37 i Equmeniakyrkans teologiska grund om hur man ser på pastorer kan 

tolkas på två olika vis. Den första tolkningen gör jag genom att plocka ut fyra punkter som kan 

översättas till specifika gåvor. Dessa fyra punkter är, pastorer har till uppgift att: 1. samla och 

bygga upp Kristi kropp, 2. förkunna Guds ord, 3. utöva själavård och 4. leda församlingen107. 

Detta översätter jag till följande gåvor: 

                                                
105 Schwarz 2006:4. 
106 Schwarz 2006:5. 
107 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 37. 
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1. Herde - Att långsiktigt ha ansvar för en grupp och ’valla dem’/ ha omsorg om människor och 

leda dem att bli mer lik Jesus. 

2. Undervisning - En person som tillämpar Guds ord genom att lyssna till åhörarna, förstår dem 

och anpassar undervisningen så att lärande momentet blir intressant och stimulerande. Detta för 

att åhörarna ska lära sig av undervisningen. 

3. Själavård - Att kort- eller långsiktigt presentera sanningen så att det styrker, tröstar, upp-

muntrar och sporrar till handling hos den som är missmodig eller vacklande i sin tro. Gåvan är 

till för att både tillrättavisa och uppmuntra. 

4. Ledarskap - Att stå framför andra, forma visioner och därigenom motivera och leda andra 

människor att enade genomföra Guds uppdrag utifrån sina gåvor. 

Utifrån dessa översättningar av den teologiska grunden kan vi se att de resultat 

som framkommit i studien visar på att gåvorna herde, undervisning och själavård är gåvor som 

finns bland pastorskandidaterna och representeras väl. Den gåva som inte är lika vanligt före-

kommande bland pastorskandidaterna är ledarskap även om den finns representerad. Resultatet 

av gåvorna motsvarar vad den teologiska grunden säger mer specifikt om pastorers uppgifter 

enligt denna tolkning. 

I den andra tolkningen ligger fokus på att det är uppgifter som ska göras och inte 

att det är specifika gåvor som nämns. Hur går olika gåvor att koppla till de uppgifter som pas-

torer ska göra? Om uppgifterna är: 

1. Att vara en pastor för samhälle och församling. Några gåvor som passar in på denna uppgift 

är evangelisation, själavård, herde, gästfrihet, tjänande och hjälpsamhet. Evangelisationsgåvan 

söker tillfällen att tala med människor om andliga ting och presentera evangeliet så att det berör 

människor. Själavårdsgåvan är till för att styrka, uppmuntra, utmana, trösta och tillrättavisa 

människor i både församling och samhälle. Tjänande och hjälpsamhet kan vara att engagera sig 

i något som samhället gör tillsammans exempelvis, matutdelningen eller om en bilverkstad lå-

nar ut sin hall för att ungdomar ska kunna få meka gratis, att då spendera tid med dem och meka 

tillsammans med dem. 

2. Att förkunna Guds ord kan man göra genom gåvan konstnärlighet, där man till exempel kan 

måla fram Guds ord. Genom musikens gåva kan texter och sånger tala Guds ord. Kunskapens 

gåva, att forska i Bibeln för att få mer insikt och förståelse vilket kan användas i undervisnings-

syfte. 

3. Att förvalta sakramenten det vill säga dop och nattvard som det är i Equmeniakyrkans trad-

itioner, kan ske bland annat genom undervisningens gåva som gör det lättare att förstå vad det 

är som sker i nattvarden och dopet. Hantverkets gåva är med och skapar praktiska lösningar 
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exempelvis hiss, ledstång, kana eller liknande för att underlätta att kunna ta sig ner i dopgraven 

om det bara finns trappor. Hantverkets gåva kan också synas genom vad nattvarden bärs fram 

på, genom tillverkningen av fat och bägare som kan vara av smide, trä eller liknande. 

4. Att utöva själavård. Då är själavårdsgåvan praktisk att ha men till detta kan även urskiljning-

ens gåva komma till användning genom att kunna skilja mellan sanning och falskhet, mellan 

ont och gott. Bönens gåva handlar om att be för människor och kommer till nytta genom att 

tydliga resultat eller svar på böner visar sig. Lika så är befrielsens gåva till nytt i själavården 

genom att med denna gåva kan man befria människor från mänskligt, gudomligt eller ondske-

fullt inflytande. 

5. Att leda församlingen kan göras med kunskapens gåva: att kunna samla och analysera in-

formation samt ta till vara på idéer som är viktiga för församlingens utveckling. Apostelns gåva 

har i uppgift att gå som en plog framåt och bana väg för att församlingen ska kunna följa efter. 

Denna tolkning visar att det går att ha olika gåvor för att genomföra uppgifter som 

en pastor enligt den teologiska grunden ska göra. Dock skulle en pastors uppgifter kunna un-

derlättas av de fyra specifika gåvorna som jag tolkade in i första tolkningen, det vill säga under-

visning, herde, ledarskap eller själavård. Tanken är då att någon av dessa fyra gåvor ska få 

arbeta tillsammans med alla de andra gåvor som en pastor har. 

Kan det förklaras och ge giltighet att pastorer kan ha vilka gåvor som helst och 

att inte alla pastorer måste ha samma gåvor som det kan tolkas från den teologiska grunden, 

punkt 37? En pastorstjänst benämns i Equmeniakyrkan som särskild tjänst och i Teologisk 

grund punkt 34 är det skrivet vad som gäller för särskild tjänst. Bland annat utgår den särskilda 

tjänsten från allas uppdrag108 som också kallas för allas tjänst vilken är beskriven i punkt 33 i 

teologisk grund. Allas tjänst innebär att ”alla [troende]109 är kallade att…bruka de gåvor som 

Anden ger.”110 samt att ”Anden ger församlingen en mångfald av gåvor för att evangeliets hela 

rikedom skall komma till uttryck.”111. Detta vill säga att pastorers tjänster bottnar i allas upp-

drag/tjänst där olika gåvor kommer till uttryck. På det viset kan pastorer ha vilka gåvor som 

helst eftersom gåvorna är till för att hela evangeliets rikedom ska komma till uttryck tillsam-

mans med andra troende och församlingar. 

                                                
108 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 34. 
109 Min egna tolkning. 
110 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 33. 
111 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 33. 
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Fler resultat som kan plockas ut i studien är utifrån teorin att spegla alla sidor av 

Gud (treenigheten), alltså spegla de tre färgerna grön, röd och blå. Gåvorna är uppdelade efter 

färger vilket kan ses i bilaga 1. De gåvor som är mest representerade bland pastorskandidater 

är de gåvor från det röda fältet. Det röda fältet är enligt Schwarz en spegling mot påsken, ordet, 

Kristus och det evangelikala112. Vad betyder detta för pastorskandidaterna och Equmeniakyr-

kan? Återigen använder jag mig av punkt 37 i Equmeniakyrkans teologiska grund och den tolk-

ning om de fyra gåvor som kan uttolkas, herde, undervisning, själavård och ledarskap (se ovan). 

Enligt Schwarz ligger dessa fyra gåvor under det röda fältet113. Utifrån detta finns det en möjlig 

tolkning att den teologiska grunden säger att pastorer ska spegla den röda sidan av Guds tree-

nighet som pekar mot Jesus. Om detta är fallet blir det en avsaknad av Guds två andra sidor 

som speglar skapelsen och Fadern samt pingsten och Anden. Om det är meningen enligt den 

teologiska grunden att pastorer ska genom sina gåvor spegla Jesus och påsken då visar resultatet 

att det är precis vad pastorskandidaterna gör.  

Samtidigt som resultatet av gåvorna som pastorskandidaterna har och de specifika 

gåvorna som skulle kunna tolkas utifrån den teologiska grunden, stämmer överens enligt en 

tolkning som kan göras, behöver det också finnas en medvetenhet i hur en församling kan 

spegla alla av Guds sidor, de tre färgerna (röd, grön och blå). Exempelvis om en församling 

speglar det röda fältet och pastorn som jobbar i församlingen har röda gåvor behöver försam-

lingen jobba mer för att människor med gröna och blåa gåvor ska komma in i församlingen så 

att det blir en helhet. Församlingar behöver olika pastorer med olika gåvor. Hur medveten är 

den teologiska grunden om att personer med olika gåvor som speglar Gud på olika vis behövs? 

Kommer det fram i den teologiska grunden att församlingar behöver olika sorters pastorer för 

att kunna spegla Gud, Fader, Son och Ande? 

Sista saken för de andliga gåvorna är att det inte ska hänga på pastorns egna gåvor för 

att församlingen ska spegla Guds alla sidor. Teologisk grund säger i punkt 33 att ”Anden ger 

församlingen en mångfald av gåvor”, där gåvorna är olika men Gud verkar i allt114. 

                                                
112 Schwarz 2005:53. 
113 Schwarz 2005:113. 
114 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 33. 
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3.1.2   Resultat och analys av Andens frukter 

Av resultaten från testet Andens frukter är det tydligt att det är två frukter som 

skiljer sig från de övriga sex. Dessa två frukter är tålamod och glädje som visar sig vara svagast 

för pastorskandidaterna. Vad dessa frukter har för egenskaper redovisas nedan. 

Frukten tålamod är uthållig kärlek. Om man saknar tålamod förväntar man sig 

ofta snabba resultat och när de snabba resultaten inte kommer brister lätt humöret. Att vara 

tålmodig och uthållig är att kunna hålla tillbaka vrede. För att bli bättre på tålamod behöver 

personer ge sig själv och andra tid att mogna, att göra misstag och lära sig av det. Frukten glädje 

är överflödande kärlek. När glädjen tryter kan det vara på grund av att människor låter sin sin-

nesstämning påverkas av omständigheterna. Frukten glädje utgår från Gud och är inte beroende 

av den situation som personer befinner sig i. Det handlar om att låta glädjen få fylla oss mitt i 

lindandets stund. 

I punkt 33 i Teologisk grund står det ”Alla är kallade att tjäna och vittna om fräls-

ningen i Jesus Kristus”115.  Att tjäna och vittna går att göra på flera sätt. Fokus för arbetet med 

Andens frukter är att kärleksfulla relationer ska byggas upp. Om människor ska förstå vem 

Jesus Kristus är behöver de se och känna i människor som redan känner Jesus hur Gud speglas 

i de kärleksfulla relationerna. Även troende emellan behöver se och känna i varandra att Gud 

speglas och de kärleksfulla relationerna tas i uttryck. Att tjäna och vittna om räddningen som 

Jesus ger handlar om att visa på Andens frukter det vill säga vårt beteende mot oss själva, mot 

andra och mot Gud som kan benämnas som kärleksfulla relationer.  

Ett exempel på när det inte blir en trovärdig situation är när du skulle kunna säga 

till din vän att det är roligt i kyrkan men när du sedan gnäller på att det inte är städat, gnäller att 

personer inte gör som du vill och dessutom är arg på människor i församlingen. Paulus skriver 

om detta med trovärdigheten i 1 Kor 13 ”Om jag talar både människors och änglars språk, men 

saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal.”116. Ett exempel för att vi idag 

ska kunna tillämpa detta på våra liv ger Schwarz för pastorer som lyder så här: ”Om jag ställer 

mig i predikstolen söndag efter söndag och ger fantastiska predikningar i en kyrka som är fylld 

till sista plats, men saknar kärlek till de människor som sitter i bänkarna, vore det bättre för mig 

att hålla tyst.”117. Kärleken behövs för att andra ska se det trovärdiga i det man gör. 

                                                
115 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 33. 
116 B2000. 
117 Schwarz 2006:60. 
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Om pastorskandidaterna ska kunna tjäna och vittna om frälsningen från Jesus be-

höver de bli bättre på att visa och agera tålmodigt och uthålligt. Detta eftersom pastorer kommer 

att möta människor i olika livssituationer, i själavårdssamtal samt bygga församlingar tillsam-

mans med andra människor, i församlingar där alla inte kommer tänka likadant, där människor 

kommer göra misstag och där människor kommer behöva tid för att kunna växa eller göra saker. 

En pastor kommer möta många situationer där både vreden behöver hållas inne, där uthållig-

heten att klara av och bestå kommer behöva synas utåt så att andra ser det. Pastorskandidaterna 

behöver även bli bättre på att visa glädje. Fokus behöver vara i de små glädjande sakerna som 

sker i församlingen. De behöver bli bättre på att släppa taget över saker som kan oroa och ta 

bort glädjen. Exempelvis skulle det kunna vara att något skett i samhället där församlingen 

finns och verkar. Istället för att fokusera på det negativa som skett, kan fokus vara på att söka 

Gud genom bön, lovsång med mera. Dessutom behöver pastorskandidaterna när de är pastorer 

se vilka gåvor som finns i församlingen och utifrån det agera för att hjälpa till och bygga upp. 

Glädjen behöver även finnas för att församlingar ska växa. Detta utifrån att Equmeniakyrkan 

består av många församlingar som är små till antalet medlemmar och oftast tappar i antal med-

lemmar. Även Schwarzs forskning säger att ”I församlingar som växer skrattar man mätbart 

oftare än i församlingar som inte växer.”118.  

3.1.3   Resultat och analys av Färgkompassen 

Resultatet av färgkompassen visar att den bibelpersonlighet som representeras mest bland de 

22 svarande pastorskandidaterna är Mose. Varför är det flest personer som liknar Mose? 

Mose står mellan det gröna och röda fältet som är vishet och kraft. Mose är den 

som är klok och påläst samtidigt som Mose är flitig och ambitiös. En person som liknar Mose 

tycker det är viktigt att det som man lovat ska göras bra. Engagemang i olika uppgifter är stort 

och ofta finns många uppgifter på agendan. Mosetyper är inte rädda att engagera sig. De svag-

heter som finns hos dessa personer är det blåa fältet, kraft. Hos Mose tar det sig uttryck genom 

hans desperation där han själv säger, jag är dålig på att tala (2 Mos 3:1-4:17)119, jag orkar inte 

(2 Mos 17:12)120, jag hinner inte (2 Mos 18:13-16)121. Moses största risk är utbrändhet och att 
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inte förstå att vila behövs. De som är pastorskandidater och Mosetyper, vad händer med dessa? 

Hur hög risk för utbrändhet finns hos dessa personer? 

Av de resultat som kommit fram är det sju av pastorskandidaterna som är Mo-

setyper. Stämmer det att alla sju är Mosetyper? Kan det vara så att kraven från både skola och 

kyrka, det vill säga du ska klara av studierna samt vara engagerad i en församling, gör att vissa 

personer blir Mose för att det är kraven. Är det så att vissa personer lägger ner den tid de har 

för att endast klara skolan och vara med i en församling men glömmer bort att söka den kraft 

som Gud ger? En enkel förklaring skulle kunna vara att vissa kanske glömmer bort att ta hand 

om sig själva och göra sådant de mår bra av och inte bara studera eller lägga ner tid för andra. 

Detta är ett dike och för att veta säkert om alla de som blivit Mosetyper är det behövs ett samtal 

för att kunna höra om pastorskandidaterna känner igen sig i beskrivningen av Mose. Men ef-

tersom det inte har kunnat genomföras i denna studie kan vi inte veta svaret utan bara ställa oss 

frågan. 

Av de 22 resultat som kom fram verkar ingen vara en Tomas personlighet. Vad 

kan det bero på? Ett svar skulle kunna vara att samtalsmetoden inte tillämpats. Genom samtalet 

hade man kunnat komma fram till att någon kan känna igen sig mer i Tomas än de andra bibel-

personligheterna och då vara en Tomas även fast resultatet av testet inte blivit så. Ett annat svar 

kan vara att de som är bibelpersonligheten Tomas inte gör mycket. De tänker och funderar, ser 

problemen och hindren men agerar inte. Det kan alltså finnas de som passar in i bibelperson-

ligheten Tomas bland de övriga 43 pastorskandidaterna men de har helt enkelt inte agerat och 

gjort testerna. Ett tredje svar kan vara att det inte alls finns några som är bibelpersonligheten 

Tomas. 

Ett resultat sticker ut i undersökningen, nämligen det jag valt att i bilaga 1 kalla 

för ’Rund’. Det finns ingen bibelpersonlighet som heter rund men det resultatet som kommit 

fram är att en person speglar hela färgcirkeln, treenigheten som Schwarz teori utgår från. Det 

är det som jag i teorikapitlet 2.1.1.3 kallar för målet. Kan en person verkligen vara rund och 

spegla hela treenigheten? Ja, det kan man. Testet för färgkompassen är för nuet och den tid som 

en människa befinner sig i nu. Skulle detta test göras igen ett år senare kan det visa sig på annat 

vis. Samtidigt som en person kan spegla treenigheten via testet skulle den personen ändå kunna 

känna igen sig i en av de sex bibelpersonligheterna. Samtalsmetoden skulle kunna visa på ett 

annat resultat eller ett bekräftande resultat, att just nu i livet speglas hela treenigheten. 

Utifrån de resultat jag har kommit fram till kan jag inte finna att i Equmeniakyr-

kans teologiska grundsyn, punkterna 33, 34 & 37 att det specifikt tas upp om en pastors per-

sonlighet. Det jag kan finna, som behöver tolkas är från punkt 33. Där det står ”Det allmänna 
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prästadömet innebär att kristna… är ett uttryck för hur Gud använder varje enskild del i Kristi 

kropp utifrån dess förutsättningar.”122.  

De resultat som testerna visar är hur olika personligheter tar sig uttryck i de sex 

specifika karaktärerna från Bibeln. Fastän pastorer har en särskild tjänst visade jag tidigare i 

uppsatsen hur den särskilda tjänsten utgår från allas uppdrag. Bland annat står det allmänna 

prästadömet som en beskrivning av allas uppdrag, vilket i detta fall skulle klargöra att pastorer 

också har del av det allmänna prästadömet. Från detta tolkar jag utifrån meningen i punkt 33 

att orden uttryck och förutsättningar kan betyda olika personligheter. Genom personligheten 

kan du uttrycka vem du är och personligheten ger vissa förutsättningar. Vad resultaten visar är 

personligheter och förutsättningar genom de sex bibelkaraktärerna. Exempelvis Mosetyp där 

personligheten och förutsättningen är att ha många bollar i luften samtidigt och svårt för att 

vila. Vilket kan göra att personen får en utmattning. Slutsatsen av denna tråd är att Equ-

meniakyrkans teologiska grund hävdar att Gud använder personligheter och förutsättningar hos 

den enskilda personen och utifrån det givna resultatet visar testet bland annat att de som upple-

ver sig kallade till särskild tjänst i Equmeniakyrkan har drag som gör att de riskerar utbrändhet. 

Konsekvenserna för samfundet blir då att en del av ’dessa förutsättningar’, som det står om i 

den teologiska grunden, är att dess blivande pastorer har en personlighet som har tendens till 

att ibland jobba för mycket. En pastor bör därför veta om sin personlighet och sina förutsätt-

ningar för att kunna arbeta klokt i sin särskilda tjänst.  

Utöver de punkter i Teologisk grund som specifikt talar om pastorer kan punkt 7 

som handlar om kyrkan också nämnas i denna analys. Den punkten säger att kyrkan vill vara 

ett tecken på en gemenskap genom enheten av Guds treenighet. Där enhet behöver förnyas, 

bekräftas och växa i mångfaldig tro och handling123. Kyrkan tolkas i detta fall som människor 

som vill vara i gemenskap och ska spegla treenigheten i Gud men som hela tiden behöver för-

nyas, bekräftas och växa på olika vis. Vi ser i resultatet att en av pastorskandidaterna inte kunde 

ansluta sig till någon av de sex bibelpersonerna utan är helt rund, vilket betyder att den personen 

speglar treenigheten så som det är uttryckt med målet för färgkompassen i kapitel 2.1.1.3. Det 

runda kan också beskrivas som målet för personligheten att spegla alla Guds sidor, den treeniga 

Guden. Denna punkt av den teologiska grunden säger att enheten behöver förnyas, bekräftas 

och växa, lika så är det även med detta test som visar på en del av personligheterna hos 

                                                
122 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 33. 
123 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 7. 
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pastorskandidaterna. Testet som är gjort är inte statiskt utan det ändras när människor växer, 

förnyas och bekräftas. 

3.1.4   Resultat och analys av Personlig stil 

Den tjänandestil som representeras av flest pastorskandidater är Uppgift, Strukturerad (bilaga 

1). Det betyder att personer som har denna profil som sin tjänarstil, tjänar och arbetar bäst 

genom att ha struktur på saker och genom att få jobba med eller mot uppgifter. Exempel kan 

vara att göra ett schema för alla gudstjänster under året, där predikotext ska vara med, namnen 

på vilka personer som ansvarar för vad, datum, tema och så vidare. 

Vad innebär det för pastorskandidaterna och för Equmeniakyrkan att det finns 

olika stilar? Ryms dessa olika sätt att tjäna på inom Equmeniakyrkan?  

En av pastorernas uppgifter enligt teologisk grund är att samla och bygga upp 

Kristi kropp124. Vad samla och bygga upp Kristi kropp betyder kan vara olika. En tolkning som 

kan göras till testet personlig stil är att alla stilar är välkomna i Equmeniakyrkan. Med tanken 

att om du föredrar att arbeta strukturerat antingen med uppgifter eller med människor kan du 

både samla och bygga upp Kristi kropp. Samma sak om du istället föredrar att arbeta flexibelt 

med uppgifter eller med människor kan du även här samla och bygga upp Kristi kropp. Genom 

att det finns olika stilar att tjäna på kan uppgifter som finns för pastorer utföras på olika vis.  

Teologisk grund visar en bredd i att kunna använda olika tjänarstilar. Men varför 

visar resultatet av testet att endast en person har sin tjänarstil i att vara flexibel och uppgiftso-

rienterad?  

Det är inte den teologiska grunden som talar emot varför personer med tjänarstilen 

flexibel och uppgiftsorienterad är få till antal. Det som kan tala emot kan vara de akademiska 

studierna, eftersom för att få bli pastor inom samfundet Equmeniakyrkan ska du på något vis 

ha läst en akademisk utbildning125. Detta kan rensa bort en del personer med tjänarstil som inte 

är riktigt kompatibla med den akademiska världen. Oftast är de akademiska utbildningarna upp-

lagda genom att vara strukturerade och uppgiftsorienterade. Det visar på att de personer som 

har en personlig stil som är strukturerad och uppgiftsorienterad lättare kan klara av akademiska 

studier än de som antingen är personorienterad eller flexibla. 

                                                
124 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 37. 
125 Bli pastor. 
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Kan det vara så att en del människor inte söker till att bli pastor i Equmeniakyrkan och 

följer den kallelse de har från Gud, för att deras tjänarstil inte passar i en akademisk värld? 

Fastän det skulle kunna vara så att deras tjänarstil skulle kunna passa i en församling inom 

Equmeniakyrkan. 

3.2   Diskussion 

Här nedan diskuterar jag de resultat och analyser jag kommit fram till samt egna åsikter.  

3.2.1   Diskussion om Andliga gåvor 

I resultat- och analyskapitlet lyfter jag fram två olika tolkningar av hur de andliga gåvorna kan 

förhålla sig till Teologisk grund. Ena tolkningen är att det finns specifika gåvor för pastorer och 

andra tolkningen är att det är uppgifter som pastorer ska utgöra med vilka gåvor som helst. 

Personligen tror jag på den andra tolkningen av Teologisk grund nämligen att pastorer har upp-

gifter och ska med sin mångfald av gåvor bruka dem till att utföra uppgifterna. Människor har 

olika gåvor men det är Gud som bestämmer hur de ska användas vilket sägs i Teologisk grund 

punkt 33126. Detta möjliggör för en mångfald av olika människor att kunna bli pastorer. 

Den fördel jag hittar med första tolkningen om de specifika gåvorna för pastorer 

är att någon av de fyra gåvor skulle kunna hjälpa pastorer att utföra sina uppgifter och att det 

går lättare, men det är inget måste.  

Jag ser ett problem i att det går lätt att tolka punkt 37 i den teologiska grunden 

utifrån att det ska vara specifika gåvor som nämns. Man riskerar att skapa en begränsning av 

vilka som kan bli pastorer när jag via resultaten har kunnat visa på mångfalden bland pastors-

kandidaterna. 

Den teologiska grunden anser jag skulle kunna förtydligas i punkt 37 eftersom en 

slarvig och lätt uttolkning kan vara att det är gåvor specifika för pastorsyrket som räknas upp 

istället för det som står skrivet nämligen, uppgifter. Förtydligandet skulle kunna ske genom att 

säga att pastorers uppgifter ska utföras från deras gåvouppsättning i möjligaste mån. Genom 

detta förtydligande är det fortfarande en öppenhet i den teologiska grunden, den utesluter inte 

olika sätt att arbeta, den utesluter inte olika människor för tjänst som pastor och den låter varje 

pastor arbeta på det sätt som den är kallad. 

                                                
126 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 33. 



  41(48) 

En sak som också skulle kunna förtydligas i den teologiska grunden är punkt 34 

som talar om den särskilda tjänsten. Det punkt 34 saknar är vad som ingår i den särskilda tjäns-

ten. Jag som studerar till att bli pastor inom Equmeniakyrkan vet att pastorer och diakoner ingår 

i den särskilda tjänsten. För dem som inte har denna kunskap är det svårt att kunna se att punk-

terna 33, 34 och 37, det vill säga allas tjänst, särskild tjänst och pastorer, hänger ihop. Punkterna 

hänger ihop genom att punkt 34, den särskilda tjänsten har sin grund i punkt 33 som säger att 

alla kristna ska bruka gåvor från Anden127. Vilket då även betyder att de personer som har en 

särskild tjänst ska bruka Andens gåvor. Eftersom pastorer ingår i den särskilda tjänsten gäller 

detta även för dem. Vilket gör att punkt 37 som beskriver pastorers uppdrag utgår från både 

punkt 34 och 33.  

Det sista jag vill nämna i denna diskussion är efter att Equmeniakyrkan haft sitt års-

möte 2018 i Gävle, där verksamheten har granskats, har det kommit fram att det är en bristvara 

av evangelister i samfundet128. Frågan är om det saknas evangelister hos blivande pastorer och 

nuvarande pastorer i Equmeniakyrkan eller om det bara är så att samfundet är omedvetna om 

vilka som har evangelistgåvan?  Kan det vara så att evangelister finns men det finns en stereo-

typisk bild av vad en evangelist ska vara, vilket kan hindra att man inte ser andra varianter på 

evangelister fastän dessa finns? Detta med tanke på att studien visar att evangelistgåvan är en 

av de fyra vanligaste gåvorna bland pastorskandidaterna. 

3.2.2   Diskussion om Andens frukter 

Den teologiska grunden nämner inte Andens frukter någonstans, denna otroligt viktiga lärdom 

om hur det är vi ska bete oss mot oss själva, mot andra och mot Gud. Hur ska människor kunna 

förstå vad Gud är, vem Gud är och vad Gud vill med våra liv om vi som Guds utsända inte 

klarar av att reflektera Andens frukter i vårt beteende och agerande mot varandra? 

Eftersom Teologisk grund baserar sin argumentation på Bibeln är det anmärk-

ningsvärt att den inte hänvisar till Gal 5:22:23129 utifrån att det står vilka Andens frukter är. 

Tidigare i Galaterbrevet kapitel 5 verserna 14 och 15130 står det att vi har i uppgift att älska 

människor men om vi biter och sliter i varandra då gör vi slut på varandra och visar inte varandra 

kärlek. Andens frukter är till för oss för att vi ska kunna älska människor. Ibland är det så att vi 

                                                
127 Equmeniakyrkan 2012b: punkt 33. 
128 Equmeniakyrkan 2018:7. 
129 B2000. 
130 B2000. 
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inte har koll på andens frukter, vad de är och hur de fungerar. Det är då vi behöver lära oss vad 

andens frukter är och gör, samt lära oss att älska människor. Den teologiska grunden är inte 

bara till för pastorer utan för församlingar i Equmeniakyrkan. Bör inte Andens frukter nämnas 

någon gång med förklaring om vad det betyder? Eftersom att ett av uppdragen kristna har är att 

älska människor och vittna om Jesus och det gör vi med hjälp av Andens frukter. 

Vi såg att för pastorskandidaterna är läget att de behöver lära sig att älska männi-

skor genom att vara uthålliga och att glädjas. Inför detta ligger det personligen både en oro och 

en ’kom igen nu kör vi’-känsla. Oron grundar sig i att pastorer ska hjälpa till att bygga försam-

lingar som ska finnas ända tills den dagen Jesus kommer åter och det kan handla om allt från i 

morgon till hundratals eller tusentals år. Om då tålamodet är dåligt och uthålligheten inte finns 

där, vad för slags församlingar kommer pastorskandidaterna att leda? 

Samma oro är det för glädjen utifrån det som jag nämnde i analysen av Schwarz 

forskning, att skrattade församlingar växer. Om pastorskandidater som ska bygga församlingar 

inte har glädjen när de är pastorer hur ska då församlingar kunna växa? 

’Kom igen nu kör vi’-känslan infaller hos mig för att nu vet vi vad som behöver bli 

bättre och vilka faror som finns. Det som gäller nu är att skrida till handling, utvecklas och göra 

det bästa. 

3.2.3   Diskussion om Färgkompassen 

En tolkning gjordes från punkt 33 om att orden, förutsättningar och uttryck skulle kunna betyda 

personligheter. Denna tolkning har både för- och nackdelar att kunna tolkas fritt. Det som talar 

emot att en fri tolkning har gjorts är att vem som helst kan tolka och säga att deras tolkning 

gäller och då skulle tanken med vad som står i punkt 33 kunna gå förlorad. Fördelen med att ha 

kunnat tolka fritt är att jag själv tycker att den teologiska grunden säger att personligheter ska 

användas för att som pastor kunna tjäna i en församling. Detta visar jag genom bibelpersonen 

Mose, som de flesta pastorskandidater i denna undersökning är, hur utbrändhet kan vara en fara 

om man inte vet att det kan ligga i ens personlighet att ha svårt för att vila. 

Punkt 7 i Teologisk grund tyckte jag var tydlig utifrån teorin om färgkompassen ef-

tersom den punkten nämner treenighetens Gud, och den enhet som man vill vara genom Gud 

behöver förnyas, bekräftas och växa. Detta stämmer bra in på teorin och målet med färgkom-

passen.  

Equmeniakyrkans teologiska grund är inte anpassad efter teorin och metoden som 

färgkompassen står för. Skulle det kunna gå att utveckla den teologiska grunden utifrån 
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Schwarz tanke om färgkompassen och bibelpersonligheter och därmed också föra in nya tan-

kesätt för Equmeniakyrkan? 

3.2.4   Diskussion om Personlig stil 

De olika tjänarstilarna som presenteras finner jag har alla giltighet i Teologisk grund. Det vill 

säga att oavsett vilken stil du har så kan du tjäna som pastor inom Equmeniakyrkan. Det som 

är mest oroande är istället att Equmeniakyrkan kan missa människor som skulle kunna vara bra 

pastorer. Detta på grund av att om du ska bli ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan behöver 

du ha läst akademiska studier, normalt 240 högskolepoäng. Det står inte någonstans i den teo-

logiska grunden att du behöver ha läst akademiska kurser för att bli ordinerad som pastor inom 

Equmeniakyrkan. Både hemsidan blipastor.nu131 och två dokument som finns till för pastors-

kandidater (varav ett av de dokumenten ska skrivas under på när man är antagen pastorskandi-

dat) säger att för att bli pastor behöver man läsa akademiska studier. Säger Equmeniakyrkan 

emot sig själv genom dessa olika dokument?  

3.2.5   Avslutande diskussion 

Denna studie har varit intressant att göra både utifrån att se hur det ser ut bland pastorskandi-

dater i Equmeniakyrkan men även utifrån hur Equmeniakyrkans teologiska grund kan tillämpas 

praktiskt. Svaren jag finner är att den teologiska grunden är otydlig många gånger, det går lätt 

att tolka in saker som inte står och den saknar att det står något om Andens frukter.  

Studien visar på att det finns en mångfald bland pastorskandidaterna. Dock visar 

studien även på vissa hål och luckor som skulle behöva fyllas i eller kunna ges förklaring på. 

Till exempel varför det inte syns någon Tomastyp och varför vissa gåvor är lågt representerade. 

Även frågan om det kan vara så att en viss typ av människor inte söker till att bli pastor inom 

Equmeniakyrkan på grund av kravet på den akademiska utbildningen behöver besvaras. 

Vilka konsekvenser får synen på pastorer som presenteras i den teologiska grun-

den och den studie som gjorts om pastorskandidaterna för Equmeniakyrkan? 

3.3   Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka representationen bland pastorskandidater inom 

Equmeniakyrkan när det gäller andliga gåvor, Andens frukter, bibelpersonlighet och tjänarstil 

                                                
131 Bli pastor. 
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för att sedan jämföra det mot vad Equmeniakyrkans teologiska grund säger om pastorer från 

punkterna 33, 34 och 37. 

Resultatet av metodens tester har visat att det finns en mångfald hos pastorskan-

didaterna bland gåvorna. Den teologiska grunden säger inget specifikt vilka andliga gåvor en 

pastor ska ha men den säger vilka specifika uppgifter en pastor ska utföra, som kan tolkas som 

specifika gåvor. Av Andens frukter var det två frukter, tålamod och glädje, som stack ut som 

svagast bland pastorskandidaterna. I Teologisk grund nämns aldrig Andens frukter utan en tolk-

ning fick ske för att kunna jämföra. I testet färgkompassen kom det fram att bibelpersonligheten 

Mose är mest representerad hos pastorskandidaterna medan ingen var representerad av bibel-

personligheten Tomas. Två jämförelser kunde ske en mot punkt 33 i den teologiska grunden 

och en mot punkt 7 i den teologiska grunden som istället handlar om kyrkan. Personlig stil testet 

visade att de som tjänar bäst genom att strukturera och göra uppgifter var flest. I den teologiska 

grunden fanns det motiv för att alla tjänarstilar skulle kunna fungera i Equmeniakyrkan. Det 

som skulle kunna sålla bort människor från att inte bli pastorer kan vara de akademiska studi-

erna. 

 

 

 

 

  



  45(48) 

4   Bibliografi 
Borg, Josefin, 2010. Varför präst? En studie om yrkesvalsprocess bland prästkandidater. Pe-

dagogiska Institutionen vid Uppsala Universitet. 

Borg, Josefin, 2011. Att vara ny i ett yrke: En studie om nyblivna prästers yrkesidentiteter. 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet.  

Bibel 2000: Bibelkommissionens översättning. 2001. Utg. av Svenska Bibelsällskapet. Stock-

holm: Verbum. 

Björkman, Gustaf (red.), 2014. Herde: Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap. Tro & 

Liv skriftserie, 2. Örebro: Marcus. 

Bli pastor: hur blir man pastor. u.å. http://blipastor.nu/hur-blir-man-pastor/. Hämtad 11.5.2018. 

Bugbee, Bruce, 2001. Som fisken i vattnet: Utveckla dina gåvor, din personliga stil och det du 

är bäst på! 3 uppl. Örebro: Libris. 

Bugbee, Bruce & Cousins, Don & Hybels, Bill, 1998. Rätt person på rätt plats med rätt motiv: 

Ett arbetsmaterial för gåvoupptäckande i din församling. Örebro: Libris. 

Equmeniakyrkan, 2012a. Strategisk plattform för Equmeniakyrkan. https://equmeniakyr-

kan.se/wp-content/uploads/2017/09/Strategisk_plattformEK12.pdf. Hämtad 13.5.2018. 

Equmeniakyrkan, 2012b. Teologisk grund för Equmeniakyrkan. http://equmeniakyrkan.se/wp-

content/uploads/2012/06/Teologisk-Grund-Equmeniakyrkan.pdf. Hämtad 2.2.2018. 

Equmeniakyrkan, 2018. Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2018: föredragningslista. 

https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens-2018/ombud/ Hämtad 11.5.2018. 

Halvardson, Sven, 2016. Utredningsuppdrag: Pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan, hur 

många behövs? http://equmeniakyrkan.se/utredning-om-rekrytering-och-anstallning/. Häm-

tad 28.3.2018. 

Karls, Sara, 2013. En kallelse från Gud? En studie om prästers och pastorers väg till religiosi-

tet. Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet. 

Naturlig församlingsutveckling: Om nätverket, u.å. http://www.forsamlingsutveckling.se/om-

natverket-2/. Hämtad 18.4.2018. 

Schwarz, Christian A., 2005. Gåvornas 3 färger: Ett treenighetsperspektiv på hur du kan upp-

täcka och utveckla dina andliga gåvor. Sundbyberg: Svenska Baptistsamfundet. 

Schwarz, Christian A., 2006. Kärlekens 3 färger: Om att ge och ta emot rättvisa, sanning och 

nåd. Sundbyberg: Svenska Baptistsamfundet. 



  46(48) 

Snabbskola i Naturlig församlingsutveckling, u.å. https://issuu.com/forsamlingsutveckl-

ing/docs/nfu_snabbskola_web. Hämtad 18.4.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47(49) 

5   Bilagor 

Bilaga 1 Resultat 
Andliga gåvor 
Resultaten visar svaren från pastorskandidaternas topp 6 gåvor. Det är 22 pastorskandidater där 

varje kandidat har 6 gåvor utplockade vilket ger en total summa av 132 gåvor/svar. 

Raden längst ner i tabellen visar på totalt antal gåvor som är gröna, röda respektive blåa. 

 

*Notera att av de två som har hjälpsamhet som gåva har även en av dessa personer gåvan tjä-

nande. 

** Notera att av de fyra som har tjänande som gåva har även 3 av dessa personer gåvan hjälp-

samhet. 

Gåvorna hjälpsamhet och tjänande är gåvor som är lika varandra och nästan samma gåva. 81% 

av de som har hjälpsamhetens gåva har även tjänandets gåva och tvärtom. Det är därför marke-

rat i resultatet ovan att det är personer som har båda gåvorna. 

 

 

Andens frukter 
Resultatet visar de lägst placerade frukterna plats 6, 7 och 8 för varje pastorskandidat. Det är 

22 kandidater där tre svar har plockats ut och redovisas vilket ger totalt 66 stycken svar/frukter 

som plockats ut. 

Gröna gåvor: Röda gåvor: Blåa gåvor: 

Organisation 8 st Mission 1 st Urskiljning 2 st 

Givmildhet 1 st Celibat 1 st Tro 3 st 

Vishet 8 st Evangelisation 8 st Befrielse 2 st 

Självvald fattigdom 6 st Själavård 9 st Helande 1 st 

Hantverk 2 st Undervisning 16 st Tungotal 3 st 

Gästfrihet 6 st Hjälpsamhet 2 st* Bön 1 st 

Kunskap 5 st Ledarskap 4 st Uttydning 1 st 

Barmhärtighet 6 st Apostel 5 st Lida för tron 4 st 

Musik 2 st Herde 14 st Under & Tecken 0 st 

Konstnärlighet 3 st Tjänande 4 st** Profetia 4 st 

Totalt: 47 st gröna gåvor Totalt: 64 st röda gåvor Totalt: 21 st blåa gåvor 
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Tålamod: 13 stycken 

Glädje: 11 stycken 

Frid: 6 stycken 

Trofasthet: 8 stycken 

Godhet: 6 stycken 

Vänlighet: 8 stycken 

Självbehärskning: 6 stycken 

Ödmjukhet: 8 stycken 

 

Färgkompassen 

Här redovisas svaren för hur pastorskandidater representerar de olika bibelpersonerna. Det är 

ett svar för varje kandidat vilket ger totalt 22 stycken svar. 

Tomas: 0 stycken 

Mose: 7 stycken 

Marta: 3 stycken 

Petrus: 4 stycken 

Maria: 5 stycken 

Jona: 2 stycken 

Rund: 1 stycken 

 

Personlig stil 

Här redovisas resultaten hur pastorskandidaternas tjänarprofiler ser ut. Det är ett svar för varje 

kandidat vilket ger totalt 22 stycken svar. 

Uppgift Strukturerad: 9st 

Uppgift Flexibel: 1st 

Person Strukturerad: 5st 

Person Flexibel: 5st 

Person, Flexibel och Strukturerad: 1st 

Uppgift, Flexibel och Strukturerad: 1st 


