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Abstract 

This is a study on the attitudes towards voluntarism and non-profit work, as 

expressed by employees in the Church of Sweden's children and youth activities. 

The study has had a mixed methods design, reflecting in the fact that the study at 

large is two-part, a quantitative part and a qualitative part that complement each 

other's results. The quantitative part had access to an empirical survey from the 

project “Av fri vilja på fritid 2021”, run by the Church of Sweden's unit for research 

and analysis, while the qualitative material is based on two focus group interviews, 

conducted in two different parishes in Skara diocese. 

 

The purpose of the study has been to, among employees, find indicators of attitudes 

towards voluntarism and non-profit work in the Church of Sweden's children and 

youth activities and to examine differences in attitudes within the parishes. The 

study is based on the theoretical concept of lived ecclesiology to identify the 

expressions that relates to attitudes towards voluntarism, as well as the 

perspectives ‘Church as community’ and ‘Church as service provider’ to shed light 

on the differences between parishes. 

 

Conclusively, the quantitative analyses show an overall picture of employees' 

attitudes towards voluntarism and non-profit work. The reduction of variables 

through factor analyses gave four indicators for attitudes towards voluntarism 

could be identified: cooperation, competition, complement and tradition. The 

qualitative analyses illustrated the different attitudes found among employees from 

two different parishes, via the perspectives of Church as community and Church as 

service provider. The first is characterized by unpretentious activities where 

everyone is welcome as they are, the employees try to ensure that the non-profit 

work is meaningful and that the volunteers, based on their own will and experience, 

take an active part in both planning, teaching and community. The latter is 

characterized by primarily being a place to learn about God and Jesus, a place that 

is something more than a "regular after-school centre", and where the employees 

plan and carry out any activities to maintain a high level of education while the 

volunteer are given simpler tasks to help and support the employee. In addition, the 

study shows how important the organizational choices are for how parishes work 

with voluntarism; by providing the volunteer with trust and development, they will 

take greater responsibilities and become an important part of the parish's activities. 
 

 

Keywords: Emplyee attitudes, voluntarism, non-profit, lived ecclesiology, Av fri vilja på 

fritid  
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Bakgrund 

Tidigare i livet och under min studieperiod har jag kommit i kontakt med olika 

församlingar inom Skara stift, dels som församlingsbo och kyrkobesökare, dels som 

praktikant, VFU-student, församlingsassistent och tjänstebiträde. Det har slagit mig 

att församlingarna har en stor divergens i sitt sätt att arbeta med sin barn- och 

ungdomsverksamhet, och att de särskilt skiljer sig åt avseende synen på idealitet 

och mängden ideella inom just detta område. Utifrån min erfarenhet – vilket innebär 

några församlingar inom Skara stift – är dessutom upplevelsen att barn- och 

ungdomsverksamheten antingen har många ideella eller i stort sett inga alls. Det är 

få som ligger däremellan, de flesta befinner sig istället i den ena ytterligheten eller 

den andra. Jag har förvisso varken haft tid, befogenhet eller underlag för att helt 

kunna reda ut detta men jag har kunnat ana att tro och ecklesiologi tillåts ta olika 

uttryck i de olika församlingarna, så med min önskan att både förstå samband och 

bakomliggande orsaker till att församlingarna har så olika situation avseende ideella 

inom barn- och ungdomsverksamhet har jag valt att ha det som fokus för denna 

studie. 

 

Svenska kyrkan skiljer sig från övriga religiösa samfund i Sverige genom sin 

tidigare långa tid som statskyrka med ett förvisso sjunkande men fortfarande högt 

medlemsantal, en medlemsavgift som betalas via skatten och som även i övrigt har 

stora förmögenheter. Till följd av sin stabila ekonomiska grund har Svenska kyrkan, 

haft möjlighet att i större utsträckning anställa personal, detta till skillnad från 

övriga samfund som mer behövt förlita sig på ideella krafter. Jag vågar påstå att 

idealitet och ideellt engagemang har varit och är en avgörande förutsättning för att 

få verksamheten att fungera i dessa samfund. Men med ett sjunkande medlemsantal 

och ett samhälle som ställer allt större krav på sina invånare, tänker jag att idealitet 

kommer bli en allt viktigare fråga även för de svenskkyrkliga församlingarna.  
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Det finns dessutom en allmän oro i Sverige för att det ideella engagemanget minskar 

i samhället, vilket i så fall riskerar att ha en direkt påverkan på ideella föreningars 

verksamhet (von Essen & Svedberg, 2020, s.7). Genom att idealitet därtill ses som 

ett uttryck för ett livskraftigt samhälle med aktiva medborgare (Fransson, 

Bromander, & von Essen, 2021, s.22), befaras en sådan minskning också påverka 

samhället i stort (von Essen & Svedberg, 2020, s.7).  

 

Föreliggande studie har haft tillgång till ett kvantitativt material som samlats in 

under våren 2021 och som publicerats i skriften Av fri vilja på fri tid. Ideellt arbete 

i svenska kyrkans barn och ungdomsverksamhet på 2020-talet. Det är ett projekt 

som drivits av forsknings- och analysenheten vid Kyrkokansliet i Uppsala och 

handlar om ideellt arbete inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, 

både utifrån de ideellas och de anställdas ståndpunkt (Fransson et al., 2021). 

Projektet och materialet kommer hädanefter benämnas Av fri vilja på fri tid 2021. 

Vidare har föreliggande studie också utfört två fokusgruppsintervjuer för att 

komplettera de resultat som det kvantitativa materialet ger. Materialen beskrivs 

utförligare under avsnitt 3.1. 

 

En av slutsatserna i Av fri vilja på fri tid 2021 är tanken om att kyrkosyn och attityd 

till ideellt arbete hänger ihop. En kyrka som ses som en tjänsteproducerande enhet 

med möjlighet att anställa personal, bjuder den ens in till idealitet? Eller den kyrka 

som istället ses som en gemenskap där liv och evangelium kan delas, kanske bjuder 

den in de ideella medarbetarna till en lika viktig roll som de anställda (Fransson et 

al., 2021, s.153-154)? Dessa tankar och mina egna funderingar knyter an till 

varandra och ger den här studien en öppning att undersöka vidare. 

  



 

7 

1.2. Syfte 

I relation till denna bakgrund blir uppsatsens syfte att i Svenska kyrkans barn- och 

ungdomsverksamhet studera de anställda medarbetarnas attityder till ideellt arbete.  

 

För att svara an mot syftet kommer studien belysa de skillnader i synen på ideellt 

arbete i barn- och ungdomsverksamhet som finns inom församlingar i Svenska 

kyrkan och därigenom även öka kunskaperna kring de anställda medarbetarnas 

drivkraft och motivation kring att låta ideella medarbetare vara en del av 

verksamheten. 

 

Studiens syfte återspeglas i att både olika material och olika metoder används. Ett 

kvantitativt material där anställda medarbetares attityder till idealitet studeras som 

variabler för statistisk analys och ett kvalitativt material som baseras på intervjuer 

med två olika fokusgrupper som svarat på frågor om ideellt arbete. Genom att 

komplettera de kvantitativa analyserna med intervjuer fördjupas förståelsen kring 

skillnaderna i de anställda medarbetarnas attityder till ideellt arbete i verksamheten. 

 

Studiens målgrupp är församlingar i Svenska kyrkan, för att öka kunskapen kring 

skillnader i synen på ideellt arbete samt tydliggöra varför skillnaderna uppstår. 

1.3. Frågeställningar 

Studiens syfte omformuleras till två övergripande frågeställningar, som speglar att 

materialet består av både kvantitativa och kvalitativa data: 

 

Kvantitativ frågeställning: 

• Vilka indikatorer går det att hitta, bland anställda medarbetare, avseende deras 

attityder till ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet? 

 

Kvalitativ frågeställning: 

• Vilka skillnader finns i attityderna till ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- 

och ungdomsverksamhet, mellan anställda medarbetares uttryck för kyrka 

som gemenskap och uttryck för kyrka som tjänsteproducent. 
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1.4. Avgränsning 

Eftersom den här studien fokuserar på vad som motiverar en organisation att ha 

ideella i sin verksamhet, i detta fall Svenska kyrkans församlingar, är 

avgränsningarna anpassade efter syfte och mål, för att på så sätt försöka nå ett så 

stringent resultat som möjligt. Studien avgränsas därmed till att undersöka anställda 

medarbetares attityder till ideellt arbete inom Svenska Kyrkans barn- och 

ungdomsverksamhet.  

 

Den kvantitativa delen av studien avgränsas dessutom till det urval som utgörs av 

enkätstudien i projektet Av fri vilja på fri tid 2021. För en mindre kvantitativ studie 

som denna, är det både tids- och resurskrävande att samla in eget empiriskt material. 

Genom att använda ett befintligt material kan studien få tillgång till ett material av 

god kvalitet, samtidigt som tid frigörs till den fördjupande kvalitativa delen av 

studien. Emellertid blir studien samtidigt begränsad då man inte kunnat påverka 

vare sig frågor eller svarsalternativ, utan får jobba med befintligt material (Bryman, 

2018, s.384-389). Vidare gör både materialets begränsningar och de sekundära 

analysmetoder som används att inga kausalsamband kan redovisas i den 

kvantitativa delen av studien utan endast statistiska mönster, eller avsaknad av 

sådana.  

 

Den kvalitativa delens intervjuer avgränsas till de två församlingar som valts ut och 

resultaten är därför varken representativa eller möjliga att dra generella slutsatser 

utifrån. Denna avgränsning är gjord på grund av studiens omfång men öppnar 

samtidigt för en intressant analys av de två församlingar som deltagit i intervjuerna 

genom att komplettera de tidigare kvantitativa resultaten. 

1.5. Begreppsdefinitioner 

För den här studiens syfte kommer följande begreppsdefinitioner att användas: 

• Ideellt arbete: Begreppet kan ha något olika betydelse och omfattning men 

i föreliggande studie används samma definition som i Av fri vilja på fri tid 

2021, vilket också är den definition som skickades ut till församlingarna 

tillsammans med informationen om själva forskningsprojektet (Fransson et 

al., 2021, s.12). 
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”sådant arbete och sådana insatser som utförs frivilligt, oavlönat eller mot 

en mindre eller symbolisk ersättning i anslutning till Svenska kyrkans barn- 

eller ungdomsverksamhet. Det ideella arbetet kan ske både regelbundet 

eller vid något enstaka tillfälle och innebära en insats som till exempel 

utbildning, förtroendeuppdrag, ledaruppdrag, hjälpinsats, kaffekokning 

eller insamling”. (Fransson et al., 2021, s.12) 
 

• Idealitet: På samma sätt som i Av fri vilja på fri tid 2021, används i denna 

studie, detta begrepp synonymt med Ideellt arbete. 

• Anställd medarbetare: En person som har anställningsavtal med och 

avlönas av Svenska kyrkan och arbetar i Svenska kyrkans barn- och 

ungdomsverksamhet. 

• Ideell medarbetare: En person som utför ideellt arbete, på församlingens 

uppdrag, utan att vara anställd av församlingen (Bromander, 1999, s.10). 

• Församling: För den här studien åsyftas huvudsakligen den organisatoriska 

enhet som bland annat omfattar anställda medarbetare, ideella medarbetare, 

beslutande organ, byggnader m.m. 
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Kapitel 2 Forskningsöversikt och Teori 

2.1. Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning vars innehåll är relevant för studien. 

Det är forskning som berör ideellt arbete på olika nivåer i det svenska samhället, 

samt teologiska och kyrkliga incitament till idealitet. 

2.1.1. Ideellt arbete i Sverige 

Den starka traditionen av ideellt engagemang i Sverige beskrivs bland annat av 

Christer Leopold1. Han tar upp att Sverige tillsammans med Holland, USA och 

Storbritannien anses vara världsledande inom idealitet (Leopold, 2006, s.15). 

Bakgrunden till detta engagemang sträcker sig till slutet av 1800-talet då de stora 

folkrörelserna bildades och fick en chans att växa sig starka i takt med att 

demokratin utvecklades i Sverige under 1900-talet (Fransson et al., 2021, s.24-25). 

Under 1950- och 60-talen var folkrörelserna delaktiga i att uppmuntra myndigheter 

och offentlig sektor till att ta hand om allt fler verksamheter som tidigare legat på 

ideella organisationer. Denna förskjutning av ansvar innebar samtidigt att de ideella 

verksamheterna försvann, krympte eller omorganiserades till att verka utanför 

själva välfärdsstaten (Leopold, 2006, s.23).  

  

▪  
1 Leopold har gedigen erfarenhet av föreningslivet, bland annat från arbete på hög internationell nivå 
inom Svenska Röda Korset, från det privata näringslivet hade han erfarenhet från flera chefsposit-
ioner och han har dessutom arbetat som konsult för ideella organisationer. 
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I denna mer perifera kontext växte den unika svenska och nordiska idealiteten fram, 

där det i huvudsak varit idrotts-, kultur- och intresseorganisationer som engagerat 

och engagerar medborgarna (Fransson et al., 2021, s.24). Lina Molokotos-

Liederman, doktor i religionssociologi vid EPHE i Paris, menar att när samhället 

gick in i ett nytt skede i slutet av 1900-talet och välfärden avreglerades alltmer, 

ställdes ånyo högre krav på folkrörelsens ideella verksamheter (Molokotos-

Liederman, 2017, s78; Leopold, 2006, s.23). 

 

Johan von Essen, professor i livsåskådningsvetenskap, och Lars Svedberg, 

professor i socialt arbete, båda vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, har på uppdrag 

av regeringskansliet sammanställt en rapport, baserad på 2019 års 

befolkningsundersökning om det medborgerliga engagemanget (von Essen & 

Svedberg, 2020, s.5). Deras studie ingår i en serie befolkningsundersökningar som 

inleddes 1992 och då detta är den sjätte i ordningen, gör det att de nu kan studera 

svenskarnas engagemang över en relativt lång tid (von Essen & Svedberg, 2020, 

s.7-9). Författarna lyfter den officiella samhällsdebattens oro för ett generellt 

minskat ideellt engagemang i Sverige, vilket de ser i sin tur kan riskera att påverka 

omfattningen av ideella organisationers verksamhet men även det svenska 

samhället som i så stor omfattning präglats av folkrörelsernas demokratiska uttryck 

(von Essen & Svedberg, 2020, s.7).  

 

Von Essen och Svedberg konstaterar, trots den tidigare nämnda oron för minskat 

engagemang, att andelen av Sveriges befolkning som arbetat ideellt under senaste 

året, ligger relativt stabilt under åren 1992-2019. Andelen har varierat mellan 48% 

och 53% med en notering på 51% under 2019 (von Essen & Svedberg, 2020, s.20). 

I samma rapport går det också att följa hur stor andel av befolkningen som varit 

engagerad i religiösa organisationer, vilket i det här sammanhanget innebär både 

kristna samfund, inklusive Svenska kyrkan och andra religiösa samfund (von Essen 

& Svedberg, 2020, s.42). Även detta engagemang ligger stabilt och varierar under 

samma tidsperiod mellan 5% och 7%, med en notering på 6% under 2019 (von 

Essen & Svedberg, 2020, s.29). Se diagram 1. 
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Diagram 1.  

 
Andel av Sveriges befolkning som arbetat ideellt minst en gång under senaste året (%) 

Källa: Medborgerligt engagemang, 2020 

 

 

Vidare konstateras att de genomsnittligt arbetade timmarna ökar markant under 

samma tidsperiod, från i genomsnitt 13 timmar per månad till 18, samt att det är 

den yngsta åldersgruppen (16-24år) och de äldsta (55-84år) som står för ökningen 

i timmar, se diagram 2, (von Essen & Svedberg, 2020, s.28).  

 

Diagram 2. 

 
Genomsnittligt ideellt arbetade timmar, per månad 

Källa: Medborgerligt engagemang, 2020 
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2.1.2. Ideellt arbete inom Svenska kyrkan 

JanOlof Nordström, teolog, präst och nationell samordnare för det svenskkyrkliga 

nätverket Ideellt forum, har tillsammans med fyra teologer gett ut boken Idealitet 

som utmanar. Boken ger olika perspektiv på idealitet inom Svenska kyrkan, 

dessutom diskuterar författarna kring idealitetens framtida möjligheter. Jonas 

Bromander, docent i religionssociologi, ger bakgrund och nulägesbeskrivning till 

idealiteten, samt beskriver hur bildandet av folkrörelser utmanade Svenska kyrkan. 

Både frikyrkosamfunden och arbetarrörelsen var tydliga utmanare, vilket gjorde att 

tanken på Svenska kyrkan som en folkkyrka växte sig allt starkare (Bromander, 

2016, s.17). Folkkyrkotraditionen byggdes bland annat på ett engagemang och en 

delaktighet som förvisso känns igen från folkrörelserna men som också bygger på 

den evangeliskt-lutherska teologin där det sociala arbetet är en del av individens 

allmänna kallelse (Fransson et al., 2021, s.24).  

 

I och med att välfärdsstaten även tog över mycket av kyrkornas ansvar, så menar 

Molokotos-Liederman, att det diakonala samarbetet mellan Svenska kyrkan och 

den offentliga sektorn var över i mitten av 1900-talet (Molokotos-Liederman, 2017, 

s77). Kyrkan kunde dessutom öka antalet anställda under 1960- och 70-talen, vilket 

gjorde att utrymmet för ideella insatser både minskade och trängdes undan 

(Fransson et al., 2021, s.26). När Svenska kyrkan, vid millennieskiftet, skiljdes från 

staten hade redan välfärdsstatens avreglering påbörjats och i takt med samhällets 

ökade kostnader på grund av bland annat, höjd medelålder, ökat utanförskap och 

ökad migration, stod kyrkan där igen som en viktig samarbetspartner (Molokotos-

Liederman, 2017, s78).  

 

Att Svenska kyrkans medlemsantal sjunker är en välkänd sanning, se Diagram 3. 

Bromander noterar hur det minskade medlemsantalet leder till att församlingarnas 

ekonomi blir alltmer ansträngd och att personaltätheten avseende anställda sjunker, 

samtidigt som det öppnar nya möjligheter för medlemmarna att engagera sig ideellt. 

Han lyfter risken med att ideella lätt kan engageras i separata nysatsningar som tar 

fokus från en församlings kärnverksamhet och poängterar därför vikten av att 

idealitet behöver genomsyra hela verksamheten för att verkligen ge goda 

förutsättningar att fokusera på det som verkligen är viktigt (Bromander, 2016, s.41). 

I samma bok framhåller Ideström, präst och doktor i teologi, att anställda och ideella 
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medarbetare inte på något sätt behöver vara varandras motpoler, utan att de med 

fördel kan stötta varandra, även om det i första hand är de anställda som förfogar 

över möjligheten att skapa rum för delaktighet, brobyggande och gemenskap 

(Ideström, 2016, s.103-104). 

 

Diagram 3. 

 
Medlemsantal i Svenska kyrkan 1972-2020 

Not. Data för 1981 saknas pga att Riksskatteverket inte upprättade någon personförteckning det året. 

Källa: Svenska kyrkans statistiskdatabas 

 

Ideellt forum är ett svenskkyrkligt nätverk där olika organisationer samarbetar kring 

delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet. Nätverkets målsättning 

är att lyfta idealitetens betydelse för församlingen genom att vara en mötesplats för 

inspiration och utbyte av erfarenheter dessutom både ordnar och samordnar de 

utbildningar för anställda och ideella medarbetare i Svenska kyrkan (Ideellt forum, 

2022). 

2.1.3. Ideellt arbete inom barn- och ungdomsverksamhet i Svenska 
kyrkan 

Projektet Av fri vilja på fri tid 2021, fokuserar särskilt på att ge Svenska kyrkans 

församlingar kunskap kring ideellt arbete i barn- och ungdomsverksamheterna. 

Rapporten beskriver hur traditionen med att engagera ideella till barn- och 

ungdomsverksamhet har en lång historia. Detta trots att Svenska kyrkan under 

1960- och 70-talen hade möjlighet att öka antalet anställda – och därmed minska 

behovet av ideellt arbete – fortlevde traditionen med unga ideella inom konfirmand- 

och ungdomsverksamhet (Fransson et al., 2021, s.24). Utifrån Svenska kyrkans 
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egen verksamhetsstatistik framgår att både antalet konfirmander och antalet 

deltagare i annan verksamhet för barn och unga minskat under 2000-talet, samtidigt 

som antalet ideella inom desamma ökat. Från 2001 till 2016 mer än fördubblades 

antalet ideella inom barn- och ungdomsverksamheten, efter det har antalet minskat 

något vilket blev än mer markant i och med pandemin. Trots detta var antalet ideella 

i barn- och ungdomsverksamhet mer än 50% högre år 2020 än 20 år tidigare 

(Fransson et al., 2021, s.44-50). 

2.1.4. Ideellt arbete inom barn- och ungdomsverksamhet i Skara stift 

Av fri vilja på fri tid 2021 följer upp en studie med samma namn som genomfördes 

1998 av Jonas Bromander. Syftet med den äldre studien var att ge Svenska kyrkan 

ett omfattande faktamaterial kring ideella ledare inom barn- och ungdoms-

verksamheten, för att dels skapa förståelse kring ledarskapets roll, dels ge 

församlingarna incitament att både värna befintliga ledare och rekrytera nya 

(Bromander, 1999, s.4). Urvalet bestod av anställda och ideella i Stockholms, 

Linköpings, Skaras och Göteborgs stift samt Västerbottens EFS-föreningar. I 

studien ingick två enkäter, en som besvarades av ideella ledare inom barn- och 

ungdomsverksamheten i de olika regionerna och en som besvarades av den 

anställde medarbetare som var ansvarig för den aktuella verksamheten, med en 

genomsnittlig svarsfrekvens på 55% (Bromander, 1999, s.4, 9). I den rapporten var 

det tydligt att Skara stift utmärkte sig så pass tydligt bland de fem regionerna, så att 

begreppet Skarakulturen användes (Bromander, 1999, s.71). Stiftet hade högst 

svarsfrekvens, 77% av församlingarna deltog i undersökningen och det var även 

flest ideella ledare från Skara som svarade (497 av totalt 1634 svarande ledare var 

från Skara) (Bromander, 1999, s.8-9). För övrigt menade Bromander att 

skarakulturens unika styrka låg i att det fanns många ideella ledare och att ledarna 

stannade kvar under lång tid (5,2 år i genomsnitt). Han drog slutsatsen att denna 

kombination tydde både på en generös ansvarsfördelning mellan ledarna samtidigt 

som deras långvariga engagemang vårdades med omsorg (Bromander, 1999, s.71). 

 

Som student från Skara stift konstaterar jag som uppsatsens författare med glädje 

att skarakulturen återfinns i Av fri vilja på fri tid 2021. Materialet presenteras 

närmare i avsnitt 3.1. och även denna gång hade Skara stift den högsta 

svarsfrekvensen bland deltagande församlingar i undersökningen 68%, kontra 41% 
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totalt. Därmed har Skara använts som referensgrupp i analyserna för att kunna 

jämföra mer svårkategoriserade egenskaper hos stift med färre antal svarande 

(Fransson et al., 2021, s.163-169), emellertid återges få av rapportens övriga 

analyser per stift, vilket gör det svårt att avgöra hur Skara står sig gentemot 

undersökningens övriga stift. 

 2.1.5. Svenska kyrkans motiv till att ägna sig åt idealitet 

”Kyrkoordningen”, som är Svenska kyrkans regelverk, tar inte explicit upp 

församlingars ansvar avseende att låta idealitet och ideella vara en del av 

verksamheten men beskriver dopet och det allmänna prästadömet som avgörande 

faktorer för församlingens delaktighet. 

”Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna prästadöme förenar alla i församlingen2, 

vigda och icke vigda. Alla har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande 

uppgift blir utförd. Den demokratiska organisationen och kyrkans ämbete eller vigningstjänst 

har gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära.” (Svenska kyrkan, 2022, s.7) 

Kerstin Wimmer, präst och forskare i luthersk teologi, beskriver hur de troendes 

allmänna prästadöme är ett fundament i den evangelisk-luthersk kyrkan, där allas 

delaktighet och ansvar är vad som bygger kyrkan. Luthers argument baserades i sin 

tur på en protest mot den katolskt centralstyrda kyrkan där församlingens roll 

kommit att bli alltmer perifer och betraktande (Wimmer, 2016, s.48-49). Luther 

betonade istället att var och en som tror på Jesus är myndig i församlingen och 

därmed även i sin egen tolkning av bibeln och tron. Han lät förstå att det var dopet 

som gjorde var och en till teolog, medräknat att hela församlingen gemensamt hade 

ansvar för relationen med Gud (Wimmer, 2016, s.50). Wimmer menar att i den 

evangelisk-lutherska kyrkan, som bygger på de döptas gemenskap, där är det ideella 

engagemanget en så avgörande del i de troendes gemenskap, att utan idealitet 

upphör både de troendes allmänna prästadöme och Svenska kyrkan, som vi känner 

den, att existera (Wimmer, 2016, s.50-51). 

 

Studien har sökt efter officiella dokument som på nationell nivå, utöver 

kyrkoordningen, visar på vikten av att involvera ideella medarbetare i 

verksamheten. Sökning har främst skett via google men också genom att kontakta 

▪  
2 Kommentar: I kyrkoordningen har begreppet församling en vidare mening än i studien, här ingår, 
utöver den organisatoriska enheten, alla medlemmar som bor inom församlingens område. 
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Ideellt forum och Skara stifts ansvariga för idealitet. Tyvärr har inga sådana 

nationella dokument hittats. Däremot finns det på stifts- och församlingsnivå 

mycket information som ger församlingar och anställda medarbetare goda 

incitament till att arbeta med idealitet och låta ideella medarbetare ta plats i 

verksamheten. Till exempel har Skara stift en websida för Ideellt engagemang, där 

man bland annat kan läsa att ideella, förtroendevalda och anställda tillsammans är 

bärare av kyrkans uppdrag, det finns också exempel på olika typer av ideella 

uppdrag och det finns länkar till Volontärbyrån och Ideellt forum så att man kan 

söka sig vidare för mer information (Skara stift, 2021). Ett annat exempel är 

Uppsala stift, vars websida om idealitet kallas Engagera dig, där det bland annat 

går att läsa om idealitet på både stifts- och församlingsnivås, inklusive exempel på 

olika sätt att engagera sig, samt en länk till Ideellt forum (Uppsala stift, 2022).  

2.2. Presentation av teori 

Föreliggande studie använder dels det övergripande teoretiska begreppet levd 

ecklesiologi, dels de två ecklesiologiska perspektiven kyrka som gemenskap och 

kyrka som tjänsteproducent. I detta avsnitt kommer dessa att presenteras, samt hur 

de två perspektiven relaterar till levd ecklesiologi. 

2.2.1. Levd ecklesiologi 

Andreas Holmberg presenterar begreppet levd ecklesiologi i avhandlingen ”Kyrka 

i nytt landskap – En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan”, Holmberg som 

är biskop i Stockholm och doktor i teologi vid Åbo Akademi, disputerade 2019 på 

nämnda avhandling. Han beskriver inledningsvis ecklesiologi som de ”teologiska 

förställningar av vad kyrkan är och bör vara” och definierar levd ecklesiologi som 

den ecklesiologi som tar form, skapas och levs fram i församlingars liv och arbete. 

Det innebär att det är genom ”handlingar och förhållningssätt, föremål och 

byggnader, bilder och praktiker, traditioner och mänskligt samspel” som levd 

ecklesiologi gestaltas och uttrycks (Holmberg, 2019, s.16). Holmberg förklarar 

vidare att begreppet levd ecklesiologi är den ecklesiologi som formas av en 

församlings teologiska uttryck och handlingar, vilka balanseras med tradition och 

kontext, för att därigenom hitta det sätt som församlingen är kyrka i sin samtid 

(Holmberg, 2019, s.26-27). 
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Holmberg beskriver avhandlingen Kyrka i nytt landskap som en genomgripande 

studie av församlingslivet i det mångkulturella och mångreligiösa distriktet Norra 

Botkyrka, ett område med nio andra kristna samfund, tre moskéer och ett 

buddisttempel. Trots mångfalden, eller kanske tack vare den, hade församlingarna 

ett innehållsrikt och uttrycksfullt församlingsliv, det var hög närvaro i gudstjänster 

men bara ett fåtal var döpta i en luthersk kyrka och de hade många deltagare i 

konfirmandundervisningen men få som konfirmerade sig. Utifrån en sådan kontext 

syftar Holmbergs avhandling till att studera hur dessa församlingars liv och arbete 

på ett konstruktivt sätt kan bidra till svenskkyrklig ecklesiologi (Holmberg, 2019, 

s.13-17). Till sin undersökning har Holmberg använt sig av tre fallstudier i 

mångkulturella storstadsmiljöer: två församlingar och ett svenskkyrkligt nätverk 

(Holmberg, 2019, s35-37). Metodmässigt har han använt sig av fyra metoder; 

deltagande observation, intervjuer, fokusgrupper och dokumentanalys, med 

ambitionen att kunna lyfta fram ett antal ecklesiologiska aspekter och 

uppmärksamma den teologi som tar form och växer fram genom handling och 

praktik i församlingslivet (Holmberg, 2019, s.44-45). 

 

För att etablera begreppet levd ecklesiologi utgår Holmberg från två tidigare 

ecklesiologiska aspekter, som framkommit i empiriska studier sedan 

millennieskiftet operativ ecklesiologi och implicit ecklesiologi, samt kompletterar 

dessa med den dynamik som han menar att ordet levd innehåller (Holmberg, 2019, 

s.24-26). 

• Operativ ecklesiologi – introducerades i svensk kontext av Sven-Erik 

Brodd, professor emeritus i kyrkovetenskap, han menade att teologin 

förvisso formas av kyrkliga dokument och akademiska texter men att den 

operativa ecklesiologin tar hänsyn till de sätt som en kyrka formar sitt 

församlingsliv och att det är sättet att fira gudstjänst som berättar om den 

bakomliggande kyrkosynen (Brodd & Weman, 2012, s.121; Holmberg, 

2019, s.24). 

• Implicit ecklesiologi – introducerades i svensk kontext av Jonas Ideström 

och handlar istället om de förväntningar – både medvetna och omedvetna – 

som finns kring vad en kyrka är eller bör vara. Han menar också att det är 
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dessa förväntningar som formar kyrkans uttryck och praktik (Ideström, 

2009, s.24; Holmberg, 2019, s.25).  

• Dynamik – som är den tredje aspekten visar hur levd ecklesiologi innehåller 

något mer än orden operativ och implicit, att den är i ständig förändring och 

att levd ecklesiologi inte är resultatet av en process utan att det är den 

pågående processen. (Holmberg, 2019, s.26). 

 

Genom att föreliggande studies syfte är att studera anställda medarbetares attityder 

till ideellt arbete lämpar sig det teoretiska begreppet levd ecklesiologi bra, eftersom 

det fokuserar på sådan ecklesiologi som gestaltas och uttrycks genom ”handlingar 

och förhållningssätt, föremål och byggnader, bilder och praktiker, traditioner och 

mänskligt samspel” (Holmberg, 2019, s.16). 

 

2.2.2. Kyrka som gemenskap och Kyrka som tjänsteproducent 

Utifrån föreliggande studies syfte kommer identifierade attityder till ideellt arbete 

att fördelas mellan de två ecklesiologiska perspektiven Kyrka som gemenskap och 

Kyrka som tjänsteproducent. Skillnaden mellan de två perspektiven knyter också 

an till slutsatsen i Av fri vilja på fri tid 2021 (se 1.1.), som handlar om eventuella 

samband mellan kyrkosyn och attityd till idealitet (Fransson et al. 2021, s.153-154). 

• Kyrka som gemenskap – Holmberg beskriver en gemenskapskyrka där 

församlingen strävar efter att anamma Jesu förhållningssätt till 

människorna, och menar att människor ska tillåtas både komma och gå utan 

att behöva dölja något, att alla är välkomna precis som de är (Holmberg, 

2019, s.254). Björn Vikström, professor i teologi vid Åbo Akademi och 

tidigare biskop i Borgå stift, menar också att kyrkans gemenskap handlar 

om församlingens vetskap att den nåd som Gud ger människorna verkar utan 

att synas och därför blir målet för all församlingsverksamhet att 

medlemmarna åtminstone befinner sig inom räckhåll för nåden (Vikström, 

2008, s.144). Däremot är inte gemenskapen ställd helt utan krav, det är 

gemenskapens ansvar att inte lämna någon ifred eller utanför. Det är också 

gemskapens ansvar att stärka själva trosgemenskapen, samt att ta ansvar för 

att vara välkomnande och inkluderande för att behålla öppenheten 

(Holmberg, 2019, s.254-255). Gemenskap är ett mångfacetterat begrepp och 
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bland annat har Holmberg i sin studie identifierat fyra olika sorters 

gemenskap, han betonar dock att det inte går att dra en skarp gräns mellan 

de olika sorterna men att han för sin studies syfte ändå använder sig av dem 

för att kunna beskriva sina fynd. Verksamhetsgemenskap – uppstår när 

människor samlas för att utföra en gemensam uppgift. Torggemenskap – är 

en kravfri gemenskap som uppstår när människor möts i till exempel 

gudstjänst eller annan öppen verksamhet. Gruppgemenskap – uppstår 

mellan människor som delar någon gemensam nämnare och söker sig till 

varandra även utanför den gemensamma gruppen. Spontangemenskap – ofta 

tillfälliga gemenskaper som uppstår spontant när att några personer hamnar 

i ett gemensamt sammanhang (Holmberg, 2019, s163-165). För den här 

studiens syfte och avgränsning har inte olika gemenskapstyper identifierats 

utan hålls samman som en enhet. 

• Kyrka som tjänsteproducent – Marie Rosenius, docent i praktisk teolog vid 

Åbo Akademi, menar att en tjänsteproducerande kyrka i grunden drivs av 

ambitionen att på bästa sätt förvalta både det förtroendekapital och det 

ekonomiska kapital som Svenska kyrkans medlemmar investerar genom sitt 

medlemskap och sitt engagemang (Rosenius, 2015, s.96). Som 

tjänsteproducent finns också en strävan efter att erbjuda individanpassade 

tjänster som bygger långsiktiga relationer, samtidigt som det finns en 

medvetenhet om att det kyrkan har att erbjuda är unikt och något som 

människor längtar efter (Vikström, 2008, s.114-117).  

2.2.3. Sammanfattning teori 

För att identifiera och förstå anställda medarbetares attityder till ideellt arbete 

används Holmbergs teoretiska begrepp levd ecklesiologi, vilket han definierar som 

den ecklesiologi som tar form, skapas och levs fram i församlingars liv och arbete. 

Han menar att det är genom ”handlingar och förhållningssätt, föremål och 

byggnader, bilder och praktiker, traditioner och mänskligt samspel” som levd 

ecklesiologi gestaltas och uttrycks (Holmberg, 2019, s.16). Vidare sorteras 

uttrycken för levd ecklesiologi enligt de två ecklesiologiska perspektiven kyrka som 

gemenskap och kyrka som tjänsteproducent för att vidare kunna belysa skillnader 

mellan de identifierade attityderna. 
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2.3. Arbetsmodell 

Eftersom föreliggande studie baseras på både kvantitativa och kvalitativa 

analysmetoder följer den en blandad design som enligt Creswell & Creswell 

beskrivs som förklarande sekventiell. Det innebär att de olika metoderna följer på 

varandra genom att den kvantitativa delen först beskriver de större sambanden på 

en övergripande och generaliserbar nivå. Dessa fördjupas sedan och förklaringar 

söks genom undersökningens kvalitativa del (Creswell & Creswell, 2018, s.14 ff). 

För att svara an mot studiens syfte används begreppet levd ecklesiologi för att 

identifiera anställda medarbetares uttryck för attityder till ideellt arbete. Utifrån att 

det empiriska materialet består av en enkätundersökning och två 

fokusgruppsintervjuer är de uttryck för levd ecklesiologi som huvudsakligen 

används: förhållningssätt, praktiker, handling, mänskligt samspel och tradition. 

 

Denna studie tar avstamp i det kvantitativa materialet för att svara på den första 

forskningsfrågan och söker därmed efter indikatorer för anställda medarbetares 

attityder till ideellt arbete genom de uttryck för levd ecklesiologi som kommer fram 

i enkätmaterialet. På grund av den kvantitativa undersökningens begränsning går 

det inte att avgöra kausalsamband eller bakomliggande orsaker till att anställda 

medarbetare svarar som de gör och det går inte heller att bedöma det kvantitativa 

resultatet utifrån de två ecklesiologiska perspektiven. Vidare används det 

kvalitativa materialet för att besvara den andra forskningsfrågan och därmed också 

komplettera det kvantitativa resultatet samt nå en mer detaljerad och nyanserad 

förståelse för de skillnader som finns i synen på ideellt arbete mellan de anställda 

medarbetare som ger uttryck för kyrka som gemenskap och de som ger uttryck för 

kyrka som tjänsteproducent. 

2.3.1. Arbetsmodell kvantitativa analyser  

Föreliggande studie använder det empiriska material som ingår i Av fri vilja på fri 

tid 2021, för att undersöka i vilken utsträckning det finns indikatorer på de anställda 

medarbetarnas attityder till ideellt arbete. Den enkät som studien använder sig av är 

den som skickades ut för att fyllas i av den anställda medarbetare som var ansvarig 

för de ideella i barn- och ungdomsverksamheten, inom respektive 

pastorat/församling, se bilaga 1.  
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Baserat på det teoretiska begreppet levd ecklesiologi och med avgränsningen att det 

handlar om anställda medarbetares attityder till ideellt arbete har studien valt tio av 

enkätens påståenden, som speglar detta.  

 

13b) Ideellt arbete är ett alternativ till de anställdas arbete 

13c) Ideellt arbete är ett komplement till de anställdas arbete 

13d) Ideellt arbete konkurrerar med de anställdas arbete 

13f) Ideellt arbete bidrar till att göra församlingen till Kristi kropp 

13h) Utan idealitet finns det inget församlingsliv 

 

15a) De som arbetar ideellt bidrar med något annat i verksamheten än de 

anställda 

15b) Om församlingen tog sitt fulla ansvar skulle det inte finnas något behov av 

ideellt arbete 

15c) Om församlingen tog sitt fulla ansvar skulle det inte finnas något behov av 

anställda 

15e) Ideellt arbete är ett hot mot avlönat arbete och används för att göra 

nedskärningar i församlingens utgifter 

15f) Det är självklart att ha ideella i församlingens verksamhet 

 

Samtliga dessa påståenden hade sex olika svarsalternativ: 

1) Tar avstånd helt och hållet 

2) Tar avstånd med viss tvekan 

3) Lika mycket för som emot 

4) Instämmer med viss tvekan 

5) Instämmer helt och hållet 

6) Vet ej 

 

Dessa påståenden undersöks dels genom en deskriptiv analys av positiva och 

negativa svar, dels genom faktoranalyser (se avsnitt 3.2.1.) för att reducera och 

skapa nya variabler som ger en indikation på olika attityder till ideellt arbete, som 

finns bland de anställda medarbetarna. 
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2.3.2. Arbetsmodell kvalitativa analyser 

För att svara an mot studiens syfte och resultatet av de kvantitativa analyserna 

önskar studien också fördjupa kunskapen kring skillnader i attityden till ideellt 

arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet samt tydliggöra varför 

skillnaderna uppstår. Detta görs genom två fokusgruppsintervjuer där grupperna 

kommer från var sin församling i samma stad, för att de demografiska variablerna 

på så sätt kan hållas så konstanta som möjligt. Det som skiljer församlingarna åt är 

omfattningen av ideella medarbetare i verksamheten.  

 

Frågorna som ställs i intervjuerna är förutbestämda och semi-strukturerade för att 

få så jämförbara svarsmaterial som möjligt (Mason, 2018, s.109). Frågorna baseras 

dels på resultatet från de kvantitativa analyserna, dels på förståelsen av begreppet 

levd ecklesiologi och perspektiven kyrka som tjänsteproducent och kyrka som 

gemenskap, dels svårigheten att hitta centrala och övergripande riktningsdokument 

för idealitet. Frågorna är nedskrivna i en intervjuguide, som presenteras i helhet i 

bilaga 2. 

 

Intervjuerna spelas in och transkriberas i efterhand för att kunna undersökas med 

hjälp av systematisk textkondensering (se 3.2.2.) Till den systematiska 

textkondenseringen används följande analysfrågor som stöd för att koda och 

kategorisera materialet: 

• På vilka sätt uttrycker anställda medarbetare sina attityder till ideellt arbete 

inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet? 

• Hur kan anställda medarbetares uttryck kring ideellt arbete inom Svenska 

kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, tolkas utifrån begreppet levd 

ecklesiologi med perspektiven kyrka som gemenskap och kyrka som 

tjänsteproducent? 

(Se detaljer om systematisk textkondensering 3.2.2) 
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Kapitel 3 Material och Metod 

3.1. Material 

3.1.1. Kvantitativt material 

Studiens kvantitativa empiriska material kommer från projektet Av fri vilja på fri 

tid 2021, som drivits av Svenska Kyrkans enhet för forskning och analys. Sara 

Fransson, doktor i statsvetenskap och forskare vid Svenska Kyrkans enhet för 

forskning och analys har varit ansvarig för projektet, tillsammans med Jonas 

Bromander och Johan von Essen. Projektet syftade till att undersöka idealitet inom 

Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, inklusive anställda medarbetarnas 

syn på detta, samt att undersöka hur detta förändrats över tid (Fransson et al., 2021, 

s.10).  

 

Enkätstudien som ingår i Av fri vilja på fri tid 2021, genomfördes under perioden 

februari till juli 2021 med deltagare från Linköping, Skara, Strängnäs, Västerås, 

Växjö, Lund, Göteborg, Härnösand, Luleå och Stockholms stift, samt EFS-

distriktet i Västerbotten. Enkäten har två delar, den ena gick till dem som arbetar 

ideellt i barn- och ungdomsverksamhet medan den andra gick till en ansvarig för 

idealitet inom respektive församling. Eftersom förkommande studie fokuserar på 

de anställda medarbetarna har endast den delen av enkäten använts. 

 

Enkätundersökningen genomfördes delvis under tiden Sverige var strikt begränsat 

av restriktioner på grund av pandemin. De långtgående restriktionerna i början av 

undersökningsperioden begränsade allt från restaurangers öppettider, hur många 

som fick vistas samtidigt i en offentlig lokal till att både arbete och högre 

undervisning i möjligaste mån skulle utföras på distans. För kyrkor och andra 

allmänna sammankomster begränsades maxantalet till åtta (8) personer. Från 1 juni 

togs begränsningarna bort för barn- och ungdomsverksamheter och dessutom tilläts 
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lägerverksamhet för barn och unga. Restriktionerna i sig – och även de förändringar 

som gjordes av verksamheten i och med dem – kunde ses som ett problem men 

projektet såg samtidigt hur det öppnade upp för att få intressant information om 

kyrkans verksamhet under sådana omständigheter som även påverkar det ideella 

arbetet i grunden (Fransson et al., 2021, s.12).  

 

I de regioner som deltog i enkätundersökningen ingick 1118 församlingar, varav 

462 besvarade enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 41%. Men taget i beaktande 

att inte alla församlingar hade egen barn- och ungdomsverksamhet och därmed inte 

heller hade några ideella medarbetare i den delen av verksamheten, samt att många 

församlingar samarbetar kring barn- och ungdomsverksamhet och därför bara 

lämnat in ett (1) svar, kunde svarsfrekvensen räknas om utifrån dem som faktiskt 

bedrev barn- och ungdomsarbete. Med 236 svar från dessa uppnåddes då en 

svarsfrekvens 58% (Fransson et al., 2021, s.163). 

3.1.2. Kvalitativt material 

Då föreliggande studies ambition även omfattar att belysa skillnader i synen på 

ideellt arbete inom barn- och ungdomsverksamhet, som finns i församlingar i 

Svenska kyrkan valdes två församlingar ut för kvalitativa intervjuer. Eftersom det 

teoretiska begreppet levd ecklesiologi används för att identifiera de anställda 

medarbetarnas attityder till idealitet och ideellt arbete är fokusgruppsintervjuer en 

lämplig intervjumetod, genom att det är i samtalet intervjupersonerna sinsemellan, 

som attityder och åsikter synliggörs och därmed går att identifiera (Mason, 2018, 

s.131). Den här typen av intervju kan ge gott om material på relativt kort tid men 

samtidigt betonar Mason riskerna eftersom man ofta samtalar med en arbetsgrupp 

och därmed riskerar att få med sig mycket material som inte hör explicit till ställda 

frågor, dessutom kan hierarkier och interna konflikter medföra att alla inte framför 

sin åsikt (Mason, 2018, s.130-131). För att nå önskat resultat rekommenderar 

Mason att förbereda sig väl, se till att kommunicera tydliga regler för intervjun och 

att moderera samtalet så att gruppen håller sig till ämnet (Mason, 2018, s.131). 

Intervjuerna spelades in i sin helhet och transkriberas i efterhand, för att kunna 

kondenseras och analyseras. 
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De två intervjuade församlingarna återfinns i Skara stift, vilket delvis har varit av 

praktiska skäl genom att jag som studiens författare kommer därifrån och därför har 

haft en relativ fysisk närhet till de intervjuade församlingarna, men också av rent 

empiriska skäl eftersom Skara stift utmärkt sig i både Av fri vilja på fri tid 2021 och 

den föregående studien från 1998 genom att både ha hög svarsfrekvens och att ha 

ett stort ideellt engagemang. Önskan inför att urvalet gjordes var att hitta två 

församlingar i liknande demografiska sammanhang, för att kunna låta sådana 

variabler vara så konstanta som möjligt. Valet av församlingar har gjorts i samråd 

med stiftets ansvariga för idealitet och valet föll på två församlingar som är 

verksamma inom samma stad. För att få kontakt med de i respektive församling 

som jobbar med ideella medarbetare i barn- och ungdomsverksamhet skickades 

mail till respektive kyrkoherde med information om uppsatsens syfte och vilka jag 

önskade komma i kontakt med, se bilaga 3. 

 

Församling 1 är en församling med en lång tradition av att ha ideella medarbetare 

i sin konfirmandverksamhet. Innan pandemin hade församlingen ca 80 

konfirmander och 30 unga ledare, i år har de ca 90 konfirmander och 35 unga ledare. 

Flera av församlingens unga ledare stannar kvar som ledare i 

konfirmandverksamheten både två och tre år, det finns även några som varit kvar 

längre än 7 år men de är mest med vid helgsammankomster. Vid intervjun deltog 

två personer, en församlingspedagog och en anställd ungdomsledare.  

 

Församling 2 är en församling där antalet ideella medarbetare inom barn- och 

ungdomsverksamheten varit lägre. Församlingen har, i växlande omfattning, haft 

unga ledare i sin konfirmandverksamhet men det har varit svårt att få kontinuitet 

eftersom de sällan stannat kvar längre än ett år. Inför verksamhetsåret 2019/2020 

gjordes en satsning på just konfirmandverksamheten och under det året hade 

församlingen ca 30 konfirmander och 12 tolv unga ledare. I och med att unga ledare 

inte kunde vara med i verksamheten under pandemin, förlorade församlingen 

kontakt med dem och tyvärr kom de inte heller tillbaka efteråt, så i år har 

församlingen ca 40 konfirmander men ingen ung ledare. Dock har församlingen 

under det senaste året haft med en äldre ideell medarbetare i delar av 

barnverksamheten. Vid intervjun deltog tre personer, två församlingspedagoger och 

en präst.   
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3.2. Metod 

Att studien är blandad och består av två olika delar blir tydligt även i metodavsnittet. 

Den inledande kvantitativa delen har en deduktiv ansats där arbetssättet är 

teoristyrt, teoretiska begrepp och kategorier är kända från början och materialet 

sorteras enligt kända strukturer. Den kvalitativa delen har istället en abduktiv 

ansats, där de teoretiska antagandena prövas genom det empiriska materialet, 

därmed är varken teori eller material helt riktgivande i arbetet utan det handlar om 

en växelverkan mellan induktivt och deduktivt tillvägagångssätt (Malterud, 2011, 

s.209-211).  

3.2.1. Kvantitativa metoder 

För att ge en övergripande deskriptiv bild av de utvalda påståendena beräknas 

andelen positiva och negativa svar för respektive påstående .De negativa 

svarsalternativen 1) Tar avstånd helt och hållet och 2) Tar avstånd med viss tvekan, 

slås samman och så även de två positiva alternativen 4) Instämmer med viss tvekan 

och 5) Instämmer helt och hållet. Alternativen 3) Lika mycket för som emot och 6) 

Vet ej, tas bort men ingår i det totala antalet svar. 

 

Studien kommer sen använda analysmetoden faktoranalys, för att reducera antalet 

variabler och samtidigt skapa nya utifrån bakomliggande faktorer till de befintliga 

påståendena. Genom att påståenden och frågor i en enkät behöver vara tydliga, 

konkreta och lätta att besvara går det inte alltid att formulera dem så som man 

önskar utan man kan stå med flera olika variabler som var och en för sig, förvisso 

är intressanta, men som ändå inte täcker helt det man vill fånga. En faktoranalys 

öppnar för att undersöka bakomliggande mönster mellan de frågor som ställts i 

enkäten, för att därmed urskilja och skapa nya icke observerbara variabler, som inte 

fanns med bland enkätens ursprungliga frågor. Genom att granska de enkätfrågor 

som grupperats i respektive variabel hittas de mönster som beskriver de nya 

variablerna, se bild 1, (Bachman, 2018, s.326). Till faktoranalysen tas 

svarsalternativ 6) Vet ej, bort för att enbart behålla de alternativ som ger en graderad 

skala.  
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Bild 1 

 
Faktoranalysen öppnar möjligheter att hitta bakomliggandeicke observerbara variabler. 

 

För att analysera det empiriska materialet från Av fri vilja på fri tid 2021 används 

programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Programmet 

används både till den deskriptiva framställningen och faktoranalyserna. 

3.2.2. Kvalitativ metod  

Som kvalitativ analysmetod kommer denna studie att använda systematisk 

textkondensering. Metoden passar bra för att, utifrån en intervju, kunna skapa sig 

kunskap om det begränsade område, där intervjuobjekten verkar och har insikter 

(Malterud, 2011, s.115-132). Resultatet kommer tolkas med hjälp av begreppet levd 

ecklesiologi, i spänningsfältet mellan de två perspektiven Kyrka som 

tjänsteproducent och Kyrka som gemenskap. 

 

Studien kommer arbeta med systematisk textkondensering enligt Malteruds 

beskrivning, vilken består av fyra processteg: helhetsintryck, meningsbärande 

enheter, kondensering och sammanfattning (Malterud, 2011, s.116).  

• Helhetsintrycket skapas genom att de transkriberade intervjuerna läses 

övergripande, utan att gå ner i detaljer, samtidigt som preliminära teman 

noteras utifrån de tankar som texten väcker (Malterud, 2011, s.117-119).  

• Utifrån studiens frågeställning och valda teoretiska begrepp väljs 

meningsbärande enheter ut. Malterud påpekar att även om urval också 

innebär bortval, är det viktigt att i denna fas inte ta bort för mycket, man 

riskerar då att ha tagit bort sådant som behövs i ett senare moment. 

Systematiseringen inleds genom att de utvalda meningsbärande enheterna 
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allt eftersom tilldelas de teman som utgör basen för arbetet och som även 

återfinns i basen i kodträdet. Dessa teman grupperas sen till koder, och 

koderna grupperas till kategorier vilket gör att texten inte längre är en 

sammanhållen massa utan är uppdelad i dessa kodbaserade kategorier 

(Malterud, 2011, s.119-124). 

• Med hjälp av koderna inleds nästa arbetsmoment, att kondensera innehållet. 

För respektive kod skapas ett kondensat, ett slags konstgjort citat, som 

består av konkret innehåll från respektive kods meningsbärande enheter. 

Kondensaten skrivs lämpligen i ”jagform” för att tydligt skilja dem från 

grundmaterialet (Malterud, 2011, s.124-127).  

• Den sista delen av textkondenseringen består av att skriva en 

sammanfattning till varje kod, en analytisk text vars syfte är att förtäta 

innehållet och tydliggöra essensen av just de meningsbärande enheterna. 

Det är dessa analytiska texter som utgör själva resultatet av den kvalitativa 

analysen (Malterud, 2011, s.127-129). 

• Nästa steg för en studie är att utvärdera de sammanfattande resultaten i 

förhållande till valt teoretiskt begrepp. Dessa redovisas i analysavsnittet för 

att därigenom skapa de slutsatser som representerar utfört arbete och 

förhoppningsvis ger svar på ställda frågor (Malterud, 2011, s.130).  

 

Systematisk textkondensering utförs på båda fokusgruppsintervjuerna parallellt för 

att på så sätt kunna inkludera likheter och skillnader i det avslutande analysarbetet. 

 

Det kvalitativa arbetets abduktiva ansats speglas genom den växelverkan mellan 

induktiv och deduktiv ansats som arbetet har. Medvetenheten om det teoretiska 

begreppet levd ecklesiologi och de ecklesiologiska perspektiven kyrka som 

gemenskap och kyrka som tjänsteproducent formar arbetet men samtidigt har 

ambitionen varit att låta intervjumaterialet tala så fritt som möjligt inom dessa 

teoretiska ramar. Arbetet inleddes med att sortera ut meningsbärande enheter som 

enligt det teoretiska begreppet levd ecklesiologi ger uttryck för anställda 

medarbetares attityder till ideellt arbete. Vidare görs en induktiv sortering av 

enheter som hör ihop, inklusive att ge grupperna en tematisk benämning. När sen 

temagrupperna ska kodas och namnges återspeglas istället medvetenheten om de 
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ecklesiologiska perspektiven, vilket blir synligt i namnen på både koder och 

kategorier. 

3.2.3. Validitet 

Validitet i en kvantitativ undersökning handlar om att undersökningen faktiskt 

mäter det som tänkts, vilket avgörs av hur en studies övergripande begrepp och 

frågeställningar operationaliseras till enkätens mätbara frågor, påståenden och 

indikatorer (Trost & Hultåker, 2016, s.62; Djurfeldt et al., 2010, s.104). Denna 

studie använder sig av attitydfrågor från enkäten i Av fri vilja på fri tid 2021, där 

frågornas påståenden strukturerats på samma sätt med likadana svarsalternativ och 

därmed underlättas för deltagarna att ta ställning. Vidare handlar det också om 

extern validitet, där studiens möjligheter till generalisering undersöks. 

Enkätstudiens relativt låga svarsfrekvens gör att allmänna generaliseringar inte kan 

göras men enligt Fransson et al. kan de svarande ses som ”most-likely-fall” och 

därmed kan de brister som återfinns bland de svarande också anses finnas hos dem 

som inte deltagit i studien. Med den insikten går det att generalisera slutsatserna till 

Svenska kyrkan i sin helhet (Fransson et al., 2021, s.14). Studiens kvantitativa del 

kommer endast kunna påvisa statistiska mönster, eller avsaknad av sådana, inga 

slutsatser kan dras om kausalitet, det vill säga vad som påverkat de eventuella 

skillnaderna mellan grupperna. 

 

I de faktoranalyser som ingår i studien har ett antal gränsvärden använts. Eigenvalue 

är ett direkt mått för hur mycket av materialets variation som just den faktorn 

förklarar, ju högre värde desto mer av variationen förklaras. Studien har bara tagit 

med faktorer med eigenvalue över 1. För att minska bruset i faktoranalysen och 

därmed få fram tydligare faktorer har endast variabler med laddning större än 0,3 

använts. Dessutom har reliabiliteten testats på de nya faktorerna med hjälp av 

Cronbachs alpha, för att mäta hur väl de ingående påståendena korrelerar. Testet 

ger ett värde mellan 0 och 1, där ett högre värde motsvarar en högre korrelation, 

gränsvärdet 0,7 har använts (Field, 2009, s.675). 

 

I en kvalitativ studie handlar validitet även om reflexivitet och relevans (Malterud, 

2011, s.22). Ett reflexivt förhållningssätt innebär att forskaren är medveten om sina 

förkunskaper, bias och förutsättningar att tolka materialet, samt att behandla 
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materialet öppet, nyfiket och med utrymme för tvivel och oväntade resultat 

(Malterud, 2011, s.23). En studies relevans handlar om att den dels bidrar till ny 

kunskap, dels att relevanta begrepp används, relevanta frågor ställs och att urvalet 

varit relevant för undersökningen (Malterud, 2011, s.25-27). För att möta kraven på 

validitet har jag för avsikt att vara transparent i genomförandet av studien så att det 

går att följa arbetet från teorin och metoderna till resultaten, analyserna och 

slutsatserna. 

 

Att avgränsa studien till endast två fokusgruppsintervjuer gör att resultaten varken 

är representativa eller generaliserbara men i och med att de demografiska 

parametrarna är de samma för båda grupperna möjliggör det en gemensam analys 

för de båda intervjuerna, vilket öppnar för möjligheten att komplettera de 

kvantitativa resultaten, samt för intressanta jämförelser av olika attityder till ideellt 

arbete.  

3.2.4. Forskningsetik 

Forskningsetiken som är förankrad i samhällets normer och värderingar, handlar 

om forskarens ansvar gentemot medverkande människor och djur, att forskaren 

förväntas sträva efter att forskning genomförs med hög kvalitet, samt att forskaren 

står fri från yttre påverkan (Vetenskapsrådet, 2017, s.8). 

 

Projektet Av fri vilja på fri tid 2021 är godkänt av Etikprövningsmyndigheten, Dnr: 

2020–05959. Vidare är det material, som den här studien fått tillgång till, en 

anonymiserad datafil, som enbart funnits tillgänglig på Svenska kyrkans egna 

datorer. 

 

De kvalitativa intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin helhet men det är 

bara anonymiserade citat som redovisas i studien. Informanterna informerades om 

att de kunde avböja att besvara någon fråga om de ville avstå, oavsett anledning. 

För resultatets kontextualisering ingår information om hur många som deltog i 

respektive intervju samt deras yrkesroller. 

 

Jag som skriver denna uppsats skriver med ett i huvudsak inifrånperspektiv men 

liksom Spence menar jag att den binära synen på insider/outsider är problematisk i 
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forskning om religion och att den motsäger religionens komplexitet (Spence, 2019, 

s.249). Genom min egen position som medlem och prästkandidat i Svenska kyrkan, 

har jag själv upplevt skillnaderna, i attityder till ideellt arbete, på plats i 

församlingar och mitt intresse för frågan gör mig insatt och till viss del skapar det 

förutfattade meningar. Men samtidigt har jag ingen erfarenhet eller insyn i de 

församlingar jag intervjuat, vilket gör att jag närmar mig dem med nyfikenhet och 

ett öppet sinne. För att i möjligaste mån undvika bias och att jag läser in fakta i 

materialet, har jag för avsikt att vara reflexiv och transparent genom att redovisa 

frågor, resonemang och slutsatser. 
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Kapitel 4 Resultat 

I detta kapitel redovisas föreliggande studies resultat av både kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar. I avsnitt 4.1. redovisas dels en övergripande deskriptiv 

bild av de tio utvalda påståenden som ingår i undersökningen, dels den faktoranalys 

som genererar fyra nya faktorer, samt en kortfattad beskrivning av de nya 

faktorerna. I avsnitt 4.2. redovisas resultaten från den strategiska 

textkondenseringen, inklusive kodträd, kondensat och sammanfattningar.  

4.1. Kvantitativa resultat  

Inledningsvis presenteras en deskriptiv bild över de tio utvalda påståendena för att 

redovisa andelen positiva och negativa svar för respektive påstående. Se diagram 4.  

I beräkningen har svarsalternativ 1) Tar avstånd helt och hållet och 2) Tar avstånd 

med viss tvekan, slagits samman och representerar negativt svar medan alternativ 

4) Instämmer med viss tvekan och 5) Instämmer helt och hållet bildar positivt 

svaren. Alternativen 3) Lika mycket för som emot och 6) Vet ej, är inte medräknade 

i någon av svarskategorierna men ingår i det totala antalet svar.  
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Svaren är sorterade i storleksordning efter de positiva svaren. Att ha ett högt 

negativt utfall i det här diagrammet innebär inte nödvändigtvis att de svarande är 

negativa till idealitet utan det handlar också om hur påståendet är formulerat i 

enkäten. Genom att tydliggöra hur svaren fördelas mellan positivt och negativt 

synliggörs vilka påståenden som de anställda medarbetarna har en samstämmighet 

kring och vilka som delar upp de svarande.  

 

Diagram 4 

 
En deskriptiv bild över svarfördelningen för respektive påstående. n=236.  

Källa: Egen bearbetning av data från projektet Av fri vilja på fri tid 2021. 
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För att gå vidare med att reducera antalet påståenden och därigenom skapa nya 

variabler med hjälp av bakomliggande faktorer används verktyget faktoranalys. Vid 

första faktoranalysen bildades, utifrån de tio påståendena, fyra nya faktorer. Två av 

påståendena, 13h och 15b, hade ingen tydlig tillhörighet utan skapade ett brus i 

resultatet och togs därför bort från analysen. Tabell 1 redovisar den faktoranalys 

som gjordes på kvarvarande åtta påståenden.  

 

Tabell 1. Faktoranalys av de kvarvarande åtta påståendena. 

 

 
Källa: Egen bearbetning av data från projektet Av fri vilja på fri tid 2021. 

 

De fyra nya faktorerna (i tabellen omnämnda Component) är tydliga och avskilda 

sinsemellan och de ingående påståendena har höga laddningar vilket visar att de hör 

ihop. För att kontrollera reliabiliteten och hur väl de ingående påståendena 

korrelerar för de fyra nya faktorernas beräknas Cronbach’s alpha för samtliga. 

Tyvärr är det endast den första faktorn som har ett tillräckligt högt alpha för att vara 

statistiskt godkänt, 0,790, de andras faktorernas alpha ligger lägre än 0,6. Alpha 

påverkas negativt när deltagarantalet i en undersökning är lågt, vilket är orsaken till 

att bara en faktor får tillräckligt högt värde (Field, 2009, s.675).  

 

Den låga reliabiliteten gör att faktorerna inte används för ytterligare kvantitativa 

analyser men för studiens skull undersöks grupperingarna av påståenden i de 

1 2 3 4

CS15E - Ideellt arbete är ett hot mot avlönat arbete och används för 

att göra nedskärningar i församlingens utgifter
0,900

CS13D - Ideellt arbete konkurrerar med de anställdas arbete 0,893

CS13B - Ideellt arbete är ett alternativ till de anställdas arbete 0,805

CS15C - Om församlingen tog sitt ansvar skulle det inte finnas 

något behov av anställda
0,797

CS15F - Det är självklart att ha ideella i församlingens verksamhet 0,773

CS13C - Ideellt arbete är ett komplement till de anställdas arbete 0,722

CS15A - De som arbetar ideellt bidrar med något annat i 

verksamheten än de anställda
0,760

CS13F - Ideellt arbete bidrar till att göra församlingen till Kristi 

kropp
0,743

Rotated Component Matrix
a

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 4 iterations.
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respektive faktorerna, som i kombination med den inledande deskriptiva bilden 

över hur svaren fördelas mellan positivt och negativt, ger en intressant vy av vilka 

resonemang som hör ihop för Svenska kyrkans anställda medarbetare. 

 

• Faktor 1 

Den enda av de nya faktorerna med godkänd nivå av cronbach’s alpha – 

baseras på påståendena 13d) Ideellt arbete konkurrerar med de anställdas 

arbete och 15e) Ideellt arbete är ett hot mot avlönat arbete och används för 

att göra nedskärningar i församlingens utgifter. 

Resultat: De anställda medarbetare som svarar positivt på dessa påståenden 

tenderar att se ideellt arbete som ett hot mot den egna anställningen. Men 

utifrån tabell 1 ser vi att den största andelen svar på dessa påståenden är 

negativa, vilket visar på en låg känsla av hot men det är värt att notera att 

det ändå är 3% som svarat positivt på påståendena, samtidigt är det också 

34% av de svarande som inte tar ställning till 13d. 

 

• Faktor 2 

Denna faktor baseras på påståendena 13b) Ideellt arbete är ett alternativ till 

de anställdas arbete och 15c) Om församlingen tog sitt fulla ansvar skulle 

det inte finnas något behov av anställda.  

Resultat: Detta är egentligen den faktor som står längst från den första, de 

anställda medarbetare som svarar positivt här ser att de ideella fullt ut skulle 

kunna ersätta de anställda men eftersom även dessa påståenden har fått 

övervägande negativa svar, 43% respektive 73%, visar denna faktor en 

rädsla bland de anställda medarbetarna, att de inte längre skulle behövas. 

Samtidigt är det också dessa påståenden som har fått störst spridning mellan 

positiva och negativa svar, vilket innebär att det finns relativt många, 31% 

respektive 11%, som ser att kyrkans organisation kan bestå av enbart ideella. 

 

• Faktor 3 

Den tredje faktorn utgörs av 13c) Ideellt arbete är ett komplement till de 

anställdas arbete och 15f) Det är självklart att ha ideella i församlingens 

verksamhet. 
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Resultat: De anställda medarbetare som svarar högt på dessa påståenden ser 

att de anställda och de ideella medarbetarna kan – och bör – komplettera 

varandra i verksamheten. Dessa påståenden har stora andelar positiva svar, 

91% respektive 94%, vilket tyder på en samstämmighet bland anställda 

medarbetare. 

 

• Faktor 4  

Denna faktor baseras på 13f) Ideellt arbete bidrar till att göra församlingen 

till Kristi kropp och 15a) De som arbetar ideellt bidrar med något annat i 

verksamheten än de anställda.  

Resultat: Detta är den faktor som innehåller ett teologiskt ställningstagande 

om Kristi kropp som kopplas till Petrus utsaga ”Ty liksom kroppen är en 

och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, 

så är det också med Kristus.” (1Kor 12:12;13-31). Dessa påståenden är de 

som fått lägst andel negativa svar, endast 1% vardera, och samlar således de 

svarande kring det teologiska incitamentet att alla i församlingen bidrar med 

olika delar till Kristi kropp. 

 

Bland faktorerna är det tydligt att faktor 2 utmärker sig i relation till de andra tre, 

vilka till och med kan uppfattas ligga ganska nära varandra i sina uttryck. På grund 

av den kvantitativa undersökningens begränsning går det inte att avgöra 

kausalsamband eller vad som är orsaken till att de anställda medarbetarna svarar så 

som de gör, därför går det inte heller att göra större skillnader mellan de tre likartade 

faktorerna. Likaså går inte att bedöma påståendena utifrån de två ecklesiologiska 

perspektiven kyrka som gemenskap och kyrka som tjänsteproducent. Till exempel 

kan faktor 2 uppfattas sträva från kyrka som gemenskap men det innebär inte att det 

är en strävan mot en tjänsteproducerande kyrka. Samtidigt uppfattas faktor 3 som 

gemenskapsinbjudande men det är ändå svårt att avgöra i vilken utsträckning det är 

så. Medveten om dessa begränsningar tog jag här vidare frågorna in i den kvalitativa 

delen för att undersöka detta vidare. 
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4.2. Kvalitativa resultat – Fokusgruppsintervjuer 

Utifrån de kvantitativa resultaten och med ambitionen att fördjupa kunskapen om 

anställda medarbetares attityder till ideellt arbete och samtidigt få mer information 

om de identifierade skillnaderna genomfördes fokusgrupps-intervjuerna. Materialet 

i de två transkriberade intervjuerna används parallellt i den systematiska 

textkondenseringen, för att tydligare kunna inkludera både likheter och skillnader i 

resultatet, enligt 3.2.2. I arbetet med textkondenseringen arbetas ett kodträd fram 

som består av de teman, koder och kategorier som används, kodträdet redovisas 

separat här i inledningen av avsnittet för att ge en översikt av textkondenseringens 

resultat. 

 

Kodträd: 

 
 

 

För att svara an mot studiens syfte att studera anställda medarbetares attityder till 

ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, samt det teoretiska 

begreppet levd ecklesiologi väljs meningsbärande enheter ut och tilldelas teman 

som ger en representativ bild av innehållet. Allteftersom nya teman formuleras 

återgår jag till de tidigare meningsbärande enheterna för att kontrollera så att de är 

sorterade under det tema som de bäst relaterar till. De 18 teman som slutligen blir 

en del av textkondenseringen redovisas i basen av kodträdet och de är: Du är bra 
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som du är, Mission via gemenskap, Generera gemenskap, Bygga/förvalta relation, 

Vara förebild, Delegerat ansvar för utförande av aktivitet, Den ideella får i 

möjligaste mån göra annat än ren praktisk hjälp till anställda medarbetare, Separat 

grupp för de ideella (inkl ev utbildning), Förutsättning för verksamheten, Ingår i 

organisationen, En plats att lära sig om Gud & Jesus, Mission via ordet, Bättre 

kvalitet på träffar som hålls av anställda medarbetare, De ideella medarbetarna 

ses som praktisk hjälp till anställda, Ledningen förväntar sig att de ideella enbart 

bidrar (inte kostar något), Det tar mycket tid att ha ideella, Bibel/trossatser samt 

Mission bland de ideella medarbetarna. 

 

Med hjälp av de två ecklesiologiska perspektiven kyrka som gemenskap och kyrka 

som tjänsteproducent grupperas de 18 olika temana till sex olika koder och utifrån 

kodgrupperna påbörjas arbetet med att kondensera innehållet, vilket innebär att 

skapa dels ett kondensat, dels en sammanfattning för respektive grupp. I de följande 

avsnitten återges de olika koderna var för sig med sina kondensat och 

sammanfattningar, inklusive några karaktäristiska citat från intervjuerna för att 

förtydliga innehållet. 

4.2.1. Förväntningar på aktiviteter i en kyrka som fokuserar på 
gemenskap 

Består av koderna: Du är bra som du är och Mission via gemenskap 

Kondensat intervju 1: Jag brukar säga att kyrkan är en motpol till 

prestationskraven i samhället, hit kommer du alltid som du är. 

Kom hit och ge kyrkan en chans, det kommer aldrig finnas en 

konfirmand som är bättre på att vara konfirmand än någon 

annan. 
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Intervju Tema Meningsbärande enhet 

1 Du är bra som 

du är 

"Men att vi i Svenska kyrkan och som ungdomsverksamhet liksom inte 

har en kravbild över huvud taget, utan du kommer alltid precis så som 

du är. Det kommer aldrig finnas en konfirmand som är bättre på att 

vara konfirmand än någon annan" 

1 Du är bra som 

du är 

"här kan man verkligen hitta den där man, man är och trivs i att vara 

på ett annat sätt tycker jag" 

1 Mission via  

gemenskap 

"vi har tårtbake-tävling här nere med lagen Uppenbakelseboken och 

Treenigssmeten [...] och Jäsus!" 

Not. I denna kod återfinns endast meningsbärande enheter från Intervju 1. 

 

Sammanfattning av koden: 

Aktiviteter i en kyrka som fokuserar på gemenskap kännetecknas av öppenhet och 

kravlöshet, dit barn och ungdomar bjuds in utan andra prestationskrav än att vara 

sig själva och vara en del av gemenskapen. Både anställda och ideella medarbetare 

strävar efter att erbjuda olika aktiviteter, för att på plats visa att kyrkan är värd en 

chans. 

4.2.2. Förväntningar på ideella i en kyrka som fokuserar på 
gemenskap 

Består av koderna: Generera gemenskap, Bygga/förvalta relation, Vara förebild, 

Delegerat ansvar för utförande av aktivitet och Den ideella får i möjligaste mån 

göra annat än ren praktisk hjälp till anställda medarbetare. 

Kondensat intervju 1: Vi ser att de unga ledarna har helt andra 

möjligheter att bygga relation med konfirmanderna, vi säger att 

det inte handlar om prestation utan om relation liksom. Så när vi 

är inne i lägerbubblan och något händer så är det lättare för 

konfirmanderna att prata med de unga ledarna som de är trygga 

med. Sen försöker vi planera in de unga ledarna i allt liksom, de 

är det bästa pedagogiska verktyg vi kan ha, att konfirmanderna 

ser andra som tycker att det är viktigt. Vi har alltid med de unga 

ledarna i planeringen och så kan till exempel tre av dem få 

ansvaret att sätta struktur för en eftermiddag med konfirmander 

med olika övningar. Det ska alltid finnas en röd tråd men det är 

deras ansvar.  
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Kondensat intervju 2: Jag menar att de unga ledarna är som en 

brygga mellan konfirmanderna och oss vuxna, de är dessutom 

konfirmandernas ögon i planeringsarbetet. Vi bjuder in dem att 

göra något tillsammans, samtidigt så vill jag inte att de ska känna 

sig som städansvariga. 

 
Intervju Tema Meningsbärande enhet 

2 Generera  

gemenskap 

"men hon bidrar med att vara med, vara människa, vara 

medmänniska, bara som en extra mormor. Gammelmormor är hon 

nästan till de här barnen" 

1 Bygga/förvalta  

relation 

"man kommer in i en lägerbubbla och man bygger sådana tajta 

relationer. Och då när man blir lite trött, och när det blir lite 

kämpigt sådär så bubblar jag andra saker upp också och då vänder 

de sig till de ledarna de är trygga med liksom" 

2 Generera  

gemenskap 

”de unga ledarna är, på sätt och vis konfirmandernas ögon i 

planeringsarbetet” 

1 Den ideella får i 

möjligaste mån göra 

annat än ren praktisk 

hjälp till anställda 

medarbetare 

"Det finns ju saker som man kanske inte behöver belasta sina 

ideella ledare med alltså skitgöra eller vad man ska säga… som 

packa gemensam packning inför läger hade ju inte varit så kul. Att 

ringa hit ett ledargäng som ska komma hit och packa lådor för ni 

har lovat att ni ska vara ledare i år, så nu får ni komma hit…" 

 

Sammanfattning av koden:  

Ideella medarbetare i en kyrka som fokuserar på gemenskap förväntas i stort att 

vara en del av gemenskapen i de aktiviteter som erbjuds och genom att de är 

närmare i ålder till de barn och unga som deltar i aktiviteterna blir de både till en 

förebild och en brygga. Som förebilder kan de förmedla att kyrkan är en trygg plats 

där man kan vara sig själv och där man har möjlighet att prata om alla de där 

frågorna som man bär på. Som bryggor blir de till viktiga förbindelser åt båda håll, 

de är ungdomarnas ögon och öron när aktiviteterna planeras, samtidigt som de bara 

är en lite äldre person som det känns tryggare för ungdomarna att vända sig till när 

något händer. Ambitionen är att låta de ideella medarbetarna få göra annat än att 

bara vara till hjälp för de anställda och samtidigt uppmuntra dem som har vilja och 

erfarenhet att ta större ansvar för till exempel undervisning eller någon annan 

aktivitet. 
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4.2.3. Organisatoriska val i en kyrka som fokuserar på gemenskap 

Består av koderna: Separat grupp för de ideella (inkl ev utbildning), Förutsättning 

för verksamheten och Ingår i organisationen. 

Kondensat intervju 1: För oss är de unga ledarna helt nödvändiga 

och de är en självklar del arbetslaget. I deras utbildning pratar 

vi mycket om balansen mellan att vara en bra kompis med 

konfirmanderna och att vara den som bestämmer, vi pratar också 

om att de måste komma till oss med konfirmanderna om någon 

tar upp sådant som inte de unga ledarna behöver ta i. 

 
Intervju Tema Meningsbärande enhet 

1 Förutsättning för 

verksamheten 

"Alltså för oss så är ju dom unga ledarna helt alltså, dom är ju 

nödvändiga" 

1 Separat grupp för 

de ideella (inkl ev 

utbildning) 

"Och i den utbildningen så pratar väldigt mycket om att... Alltså, för 

att samtidigt som vi har tystnadslöfte så har ju vi också 

anmälningsplikt liksom. Och vi trycker verkligen på att de unga 

ledarna... kommer konfirmander och tar upp saker, då ska de komma. 

Alltså få han [anm. konfirmanden] vidare till oss liksom. Och säger 

att om det här ska vi prata med någon som jobbar med det här, inte 

så här" 

Not. I denna kod återfinns endast meningsbärande enheter från Intervju 1. 

 

Sammanfattning av koden:  

En organisation som fokuserar på gemenskap gör aktiva val som dels involverar de 

ideella medarbetarna i verksamheten, dels satsar på de ideellas egen utveckling. De 

ideella medarbetarna blir på så sätt en förutsättning för att verksamheten ska 

fungera och de har en självklar del både i planering och genomförande av 

aktiviteter. Ideella medarbetare ingår också i en egen grupp där de får utbildning 

och har egna aktiviteter (utan de deltagare som de annars är ledare för). 

4.2.4. Förväntningar på aktiviteterna i en kyrka som producerar 
tjänster 

Består av koderna: En plats att lära sig om Gud & Jesus, Mission via ordet och 

Bättre kvalitet på träffar som hålls av anställda medarbetare. 

Kondensat intervju 1: Under pandemin har kvaliteten på 

undervisningen blivit högre eftersom vi jobbar med innehållet 

själva. 
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Kondensat intervju 2: Jag brukar säga att hit kommer du för att 

lära dig mer om Gud och Jesus. Vill du ha fri lek eller vill du 

bestämma själv då får du vara kvar på fritids. Det står i vår 

församlingsinstruktion att vi ska ha andakt i alla grupper och jag 

tror det är viktigt att hålla fast vid det uppdraget. När vi planerar 

för konfirmandträffarna skulle det kunna vara en utmaning att ha 

med de ideella i planeringen. 

 
Intervju Tema Meningsbärande enhet 

2 En plats att lära 

sig om  

Gud & Jesus 

"hit kommer du för att lära dig mer om Gud och Jesus. Vill du ha fri 

lek eller vill du bestämma själv om du ska vara inne eller ute eller 

någonting, då får man vara kvar på fritids" 

2 Mission via  

ordet 

"nu står det ju i vår församlingsinstruktion att vi ska ha andakt i alla 

grupper utifrån den åldersnivå som vi träffar" 

2 En plats att lära 

sig om  

Gud & Jesus 

"vi skulle ju kunna bara vara ett fritids precis som vilket som helst 

om vi inte kände vårat ansvar att också vara kyrka" 

1 Bättre kvalitet på 

träffar som hålls 

av anställda  

medarbetare 

”Sen har vi nu under pandemin har också fått lära oss att jobba utan 

[anm. unga ledare], vilket är väl på gott och ont. Jag tycker alltså att 

innehållskvaliteten, till konfirmanderna, blir ju på en annan nivå, 

liksom” 

2 Bättre kvalitet på 

träffar som hålls 

av anställda 

 medarbetare 

”att då få in en ideell medarbetare i det här [anm. 

planeringsarbetet], det kan också vara en utmaning” 

 

Sammanfattning av koden:  

Aktiviteter i en kyrka som fokuserar på att producera tjänster kännetecknas av en 

medvetenhet om uppdraget att undervisa om Gud och Jesus, och att man därigenom 

särskiljer sig från liknande profan verksamhet. Genom att anställda medarbetare tar 

ansvar för planering och genomförande av aktiviteter kan man både hålla en högre 

kvalitet på undervisningen och samtidigt se till att man följer församlings-

instruktionens krav på att ha andakt i alla grupper. 

4.2.5. Förväntningar på anställda och ideella i en kyrka som 
producerar tjänster 

Består av koderna: De ideella medarbetarna ses som praktisk hjälp till anställda, 

Ledningen förväntar sig att de ideella enbart bidrar (inte kostar något) och Det tar 

mycket tid att ha ideella. 

Kondensat intervju 2: Jag får hela tiden höra att du är ensam 

anställd men du har ideella som hjälper dig. Men det tar enormt 

mycket att ha ideella medarbetare, det är som ett jobb i sig, som 
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att ha en grupp med barn och en grupp med ideella. Den hjälp 

som vi får från ideella handlar om att blanda saft, bre mackor, 

skära frukt, plocka undan efter fikat, för när man är 16 år så är 

det kanske ens två händer att plocka ihop saker är den bästa 

gåvan just då. Att låta ungdomarna ansvara för andakten kan ju 

vara 1,5 timmes arbete för att överhuvudtaget ska få det på spåret 

medan en pedagog eller präst bara tar andaktsboken ur hyllan 

och har en färdig andakt direkt. 

 
Intervju Tema Meningsbärande enhet 

2 De ideella ses som 

praktisk hjälp till  

anställd medarbetare 

"blanda saft i gruppen" 

2 De ideella ses som 

praktisk hjälp till  

anställd medarbetare 

"hon brer mackor, skär frukt " 

2 Ledningen förväntar 

sig att de ideella  

enbart bidrar 

"Men det är ju för att den tiden inte får plats i våran tjänst 

utan liksom arbetsgivaren ser det som, du får de här tanterna 

som hjälp" 

2 Ledningen förväntar 

sig att de ideella  

enbart bidrar 

"det är som att ha en egen grupp. Jag har en grupp med barn 

och jag har en grupp med ideella [...] fast då kanske jag kan 

ta en grupp mindre om året, för att hinna med tanterna också" 

2 Det tar mycket tid att 

ha ideella 

"andaktsförberedelserna i en konfirmandgrupp kanske för en 

pedagog eller diakon eller präst var att ta andaktsboken i 

hyllan. Och göra, låta ungdomarna ansvara för andakten kan 

ju vara 1,5 timmes arbete överhuvudtaget ska få det på spåret. 

Och då är frågan har vi den tiden man behöver? " 

2 Det tar mycket tid att 

ha ideella 

"Att ha ideella är ett arbete i sig" 

Not. I denna kod återfinns endast meningsbärande enheter från Intervju 2. 

 

Sammanfattning av koden:  

De anställda medarbetarna i en kyrka som fokuserar på att producera tjänster 

upplever att de tilldelas ideella medarbetare som ska vara till hjälp och avlastning i 

verksamheten men att de varken får tid att sätta in de ideella i verksamheten eller 

att handleda dem, vilket innebär att de därmed riskerar att bli en börda istället för 

hjälp. Anställda medarbetare upplever att de ideella medarbetarna inte får kosta 

något och därmed erbjuds inte heller de ideella att ingå i en separat grupp där de 

kan utbildas och få en egen gemenskap. Detta resulterar i att den hjälp som ideella 

medarbetare kan – och får möjlighet – att erbjuda oftast handlar om enklare 

praktiska uppgifter runt själva träffarna, som att blanda saft eller plocka ordning 

efter en aktivitet.  
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4.2.6. Teologi och mission i barn- och ungdomsarbete 

Består av koderna: Bibel/trossatser och Mission bland de ideella medarbetarna 

Kondensat intervju 1: Vi är ju, som Petrus skriver, en kropp med 

olika delar som har olika funktion. Alla behövs för vi behöver 

olika kroppsdelar som kan olika saker. Undervisningen börjar på 

sätt och vis när de blivit ledare, då får de i handling förmedla det 

kristna budskapet, så att alla får chans att växa i tro.  

Kondensat intervju 2: Det är en vacker tanke att vi ska ha 

lärjungar, för har du bekänt dig som är kristen så är du lika god 

förkunnare, även om du är volontär, som jag som är anställd. 

 
Intervju Tema Meningsbärande enhet 

1 Bibel/trossatser "inte bara dom ideella som är lärjungar tänker jag? Jag tänker alla" 

2 Bibel/trossatser "som är kristen så är du lika god förkunnare, även om du är 

volontär, som jag som är anställd. Det är bara att jag råkat få 

tjänsten. Men vi är alla inför tjänst för Gud som är 

församlingstillhöriga, tänker jag. Så egentligen ska vi inte se på 

varandra med olika ögon" 

2 Bibel/trossatser "men det är en vacker tanke om man säger så att vi ska ha lärjungar" 

1 Mission bland 

de ideella  

medarbetarna 

"den största grundbulten i vårt arbete är ju liksom att man ska växa i 

sin tro" 

1 Mission bland 

de ideella  

medarbetarna 

”att undervisningskonfirmationen börjar på sätt och vis när man är 

ledare” 

 

Sammanfattning av koden:  

Den teologi kring ideellt arbete som anställda medarbetare ger uttryck för ryms 

inom missionsbefallningen (Matt 28:19-20) och bilden av kyrkan som en kropp där 

alla olika delar – i detta sammanhanget anställda, ideella och deltagare – är lika 

viktiga (1Kor 12:12-31). Vidare ser man att idealitet öppnar upp för att de ideella 

medarbetarna får en plats och ett sammanhang för att växa i tro, samtidigt som man 

ser en framtida möjlighet att de ideella i större utsträckning kommer tillbaks och 

låter döpa sina egna barn. 
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Kapitel 5 Analys 

Detta avsnitt presenterar analyserna av resultaten i kapitel 4 och summerar studien 

genom att besvara de inledande frågeställningarna.  

5.1. Kvantitativa analyser 

Genom att analysera de fyra nya faktorerna med hjälp av begreppet levd 

ecklesiologi söker jag efter uttryck som indikerar de attityder som anställda 

medarbetare har till ideellt arbete. I analyserna har jag kunnat konstatera hur 

Holmbergs definition av levd ecklesiologi – som innebär den ecklesiologi som tar 

form, skapas och levs fram i församlingars liv och uttrycks i både handling, praktik 

och tradition (Holmberg, 2019, s.16) – blir tydlig i de fyra nya faktorerna.  

 

För respektive faktor ges ett samlande ord som speglar de uttryck av levd 

ecklesiologi som identifierats. 

• Faktor 1 – samarbete 

Denna faktor innehåller två påstående som ger uttryck för en levd 

ecklesiologi som ser idealitet som ett hot mot avlönat arbete men eftersom 

båda påståendena har en stor övervikt av negativa svar, innebär det istället 

att de anställda medarbetarna ser möjligheter till att arbeta tillsammans med 

de ideella. Därför kallas denna faktor samarbete. Men det finns både de som 

uttrycker att idealitet är ett hot och det finns de som av olika skäl inte tar 

ställning, vilket i grunden går mot både kyrkoordningen (Svenska kyrkan, 

2022, s.7) och Svenska kyrkans generella inställning till idealitet. 

• Faktor 2 – konkurrens 

De två påståenden som ingår i denna faktor handlar om att ideellt arbete 

skulle kunna ersätta avlönat sådant. Men i och med att även denna faktor 

har övervägande negativa svar gör det att denna faktor representerar en levd 

ecklesiologi där de svarande uttrycker en oro för vad idealitet innebär för 

ens egen roll i verksamheten. Faktorn kallas därför konkurrens. 
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• Faktor 3 – komplement 

Den här faktorns två påståenden rymmer uttryck för en levd ecklesiologi där 

ideella medarbetare både kan och ska vara en del församlingens verksamhet, 

samt att ideella och anställda medarbetare kompletterar varandra. Därför 

kallas faktorn komplement. 

• Faktor 4 – tradition 

Slutligen är detta den faktor som innehåller påståenden som ger uttryck för 

en levd ecklesiologi som grundar sig i den teologiska bilden av Kristi kropp 

och blir därmed den faktor som står för tradition och kontext, mot vilken 

övriga uttryck balanseras. Faktorn kallas tradition. 

 

Även om faktorerna inte används för fortsatta kvantitativa analyser har ovanstående 

analys varit en inspiration i det fortsatta arbetet med de kvalitativa fokusgrupps-

intervjuerna. 

5.2. Kvalitativa analyser – Fokusgruppsintervjuer 

I de koder som sorterats fram genom den strategiska textkondenseringen återfinns 

många uttryck för levd ecklesiologi. De kvalitativa analyserna utgår från 

textkondenseringens resultat och tolkar de två koderna ”Kyrka som gemenskap” 

och ”Kyrka som tjänsteproducent” med hjälp av de två ecklesiologiska 

perspektiven med samma namn. Vidare tolkas även koden ”Teologi och mission i 

barn- och ungdomsarbete” med hjälp av begreppet levd ecklesiologi. 

5.2.1. Kyrka som gemenskap 

I de tre koder som enligt textkondenseringen fokuserar på gemenskap ingår uttryck 

för levd ecklesiologi som speglar en verksamhet som är öppen för alla och där 

deltagarna bara förväntas vara sig själva. Dessa uttryck stämmer med den kyrkliga 

gemenskap vars ambition är att låta deltagarna vara i närheten av Gud för att hans 

nåd ska få chans att verka i deras liv (Vikström, 2008, s.144). Dessa uttryck är också 

i linje med den bild Holmberg förmedlar av en församling som vill efterlikna Jesu 

förhållningssätt till människorna omkring sig, där alla är välkomna precis som de 

är (Holmberg, 2019, s.254). Vidare återfinns också uttryck som visar på de 

förväntningar som finns kring hur de ideella medarbetarna deltar i verksamheten. 
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Deltagandet baseras på både den ideelles erfarenhet och vilja till engagemang och 

kan till exempel handla om att bygga relationer eller att ta ansvar för någon del i 

undervisningen. De anställda medarbetarna försöker samtidigt se till så att de 

ideella får uppgifter som är både meningsfulla och utvecklande. De här uttrycken 

speglar en gemenskap där ingen lämnas utanför, samtidigt som gemenskapen också 

tar ansvar för att stärka trosgemenskapen (Holmberg, 2019, s.254-255). De uttryck 

som finns kring att organisatoriska val, som både innehåller en önskan om att ge 

ideella medarbetare goda förutsättningar i sina uppdrag och som visar på hur viktiga 

de ideella är i verksamheten, går också i linje med att gemenskapen tar ansvar för 

att stärka trosgemenskapen (Holmberg, 2019, s.254-255). 

5.2.2. Kyrka som tjänsteproducent 

Uttryck för levd ecklesiologi går även att hitta i de koder som i textkondenseringen 

sorterats med fokus på tjänsteproduktion. Där finns uttryck som visar på hur viktigt 

det är för de anställda medarbetarna att de erbjuder något mer än ett ”vanligt fritids” 

och att kyrkan är den plats där deltagarna lär sig om Gud och Jesus. Det finns också 

uttryck som handlar om att undervisningskvaliteten blir högre när det är de anställda 

själva som håller i planering och genomförande. Dessa uttryck går i linje med att 

kyrkan har förmågan att erbjuda något unikt och att man strävar efter att erbjuda 

tjänster som bygger långsiktiga relationer (Vikström, 2008, s.114-117). Vidare 

finns det uttryck som handlar om anställda medarbetares frustration kring 

organisatoriska frågor som att inte ha tid att ta hand om de ideella medarbetare som 

finns i verksamheten och det uttrycks en känsla av att de ideella inte får kosta något. 

Samtidig som de anställda medarbetarna uttrycker sin frustration framkommer 

också en oro för att de ideella därmed blir till en börda istället för hjälp. Dessa 

uttryck speglar bilden av hur en tjänsteproducerande kyrka drivs av ambitionen att 

förvalta förtroendekapital och ekonomiskt kapital på bästa sätt (Rosenius, 2015, 

s.96). Slutligen återfinns också uttryck som visar på att det som de ideella 

medarbetarna hjälper till med handlar i stor uträckning om enklare uppgifter som 

är till praktisk hjälp för de anställda. Dessa uttryck ingår i de båda ovanstående 

påståendena om en tjänsteproducerande kyrka, dels vill man kunna erbjuda hög 

kvalitet på träffarna, så mycket av planering och genomförande sköts av anställda 

medarbetare, dels finns det en tidsaspekt, som kan handla om organisatoriska 
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prioriteringar för att förvalta det ekonomiska kapitalet, som gör att de ideella inte 

heller får chans att testa på att ta större ansvar.  

5.2.3. Teologi och mission i barn- och ungdomsarbete 

I den strategiska textkondenseringen identifierades även en kod med uttryck för den 

delen av levd ecklesiologi som står för tradition och kontext (Holmberg, 2019, s.27). 

Uttrycken visar både på en medvetenhet om de teologiska incitamenten från 

missionsbefallningen och 1 Korintierbrevet, och för det luthersk-teologiska 

begreppet de troendes allmänna prästadöme som gör alla döpta till lika goda 

förkunnare. 

5.3. Slutsatser 

Studiens blandade design har gjort det möjligt att undersöka både generaliserbara 

kvantitativa data och fördjupa förståelsen av dessa resultat genom att följa upp med 

kvalitativa fokusgruppsintervjuer. I detta avsnitt summeras studiens resultat genom 

att besvara de inledande frågeställningarna. 

5.3.1. Den kvantitativa frågeställningen 

• Vilka indikatorer går det att hitta, bland anställda medarbetare, avseende 

deras attityder till ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och 

ungdomsverksamhet? 

 

Med hjälp av begreppet levd ecklesiologi valdes tio påståenden ut ur enkätmaterialet 

från Av fri vilja på fri tid 2021. Med hjälp av faktoranalyser reducerades antalet 

påståenden till fyra faktorer som benämndes samarbete, konkurrens, komplement 

och tradition. Dessa är de indikatorer på attityder till ideellt arbete, som studien 

identifierat i det empiriska materialet från de anställda medarbetarnas enkät. 

5.3.2. Den kvalitativa frågeställningen 

• Vilka skillnader finns i attityderna till ideellt arbete i Svenska kyrkans 

barn- och ungdomsverksamhet, mellan anställda medarbetares uttryck för 

kyrka som gemenskap och uttryck för kyrka som tjänsteproducent. 
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Utifrån de kvalitativa fokusgruppsintervjuerna, textkondenseringen och analyserna 

växer tydliga skillnader fram mellan anställda medarbetares uttryck för kyrka som 

gemenskap och uttryck för kyrka som tjänsteproducent.  

 

Kyrka som gemenskap kännetecknas i materialet av en verksamhet som är öppen 

för alla och där deltagarna förväntas vara sig själva och att vara en del av 

gemenskapen. De anställda medarbetarna strävar efter att ge de unga ledarna som 

finns i konfirmandverksamheten meningsfulla och utvecklande uppgifter, där det 

handlar om att få ta ansvar utifrån sin vilja och erfarenhet, vilket innebär att det kan 

vara allt från att bygga relationer till att ta ansvar för någon del i undervisningen.  

 

Kyrka som tjänsteproducent kännetecknas i materialet av en verksamhet som är 

tydlig med att man är en plats där man lär sig om Gud och Jesus, och att man därför 

är något mer än ett ”vanligt fritids”. Det är anställda medarbetare som tar ansvar för 

planering och genomförande av undervisning, för att på så sätt kunna hålla hög 

undervisningskvalitet, medan de ideella medarbetarna får enklare uppgifter som 

mer handlar om praktisk hjälp för de anställda. Vidare framkommer en frustration 

hos de anställda medarbetarna när de uttrycker känslan av att inte ha tid att ta hand 

om de ideella. 

 

Vad som blir tydligt i det kvalitativa materialet är de organisatoriska val som görs 

kring arbetet med ideellt arbete och ideella medarbetare bidrar till hur arbetet tar 

form i verksamheten och är en avgörande orsak till att skillnaderna uppstår. Kyrka 

som gemenskap ger de ideella medarbetarna förtroende och ansvar i verksamheten 

och de får även egen utveckling i grupper som är skilda från de sammanhang där 

de är med som ledare, dessa val gör att ideella medarbetare får en naturlig plats i 

organisationen och att de blir viktiga för verksamheten. Kyrka som tjänsteproducent 

har en förväntan att de ideella medarbetarna bidrar till verksamheten utan att kosta 

något och därmed saknas tid för handledning och utveckling, vilket hämmar de 

ideellas möjligheter att bidra till verksamheten. 
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Kapitel 6 Diskussion 

6.1. Empirisk reflektion 

Den tidigare forskning som varit mest betydelsefull för den här studien är Av fri 

vilja på fri tid 2021, dels eftersom det kvantitativa materialet kom från den 

undersökningen, dels för att den bidrog med idén att undersöka attityder till ideellt 

arbete utifrån att kyrkan kan vara antingen gemenskap eller tjänsteproducent. Och 

även om föreliggande studie bara fokuserat på en bråkdel av materialet i Av fri vilja 

för fri tid 2021, har resultaten kunnat komplettera tankarna om att synen på kyrkan 

och attityd till idealitet kan hänga ihop (Fransson et al., 2021, s.153-154). 

 

Genom att en stor majoritet av de anställda medarbetarna visar en medvetenhet om 

de teologiska incitamenten för ideellt arbete i församlingen och välkomnar de 

ideella medarbetarna till verksamheten, samt ser att de olika rollerna kan 

komplettera varandra och samarbeta med varandra går det i linje med både bilden 

av de troendes allmänna prästadöme (Svenska kyrkan, 2022, s.7) och Ideströms 

observation om att anställda och ideella medarbetare inte är varandras motpoler 

(Ideström, 2016, s. 104).  

 

De skillnader i attityder till ideellt arbete som framkom i fokusgruppsintervjuerna 

är i sin begränsning inte representativa och är därför lite svåra att relatera till tidigare 

forskning men samtidigt ger de en indikation på en variation som finns inom 

Svenska kyrkan. Församlingen i Intervju 1 visade till exempel tecken på den 

tidigare omnämnda skarakulturen genom att både ha många ideella ledare och att 

ha ledare som stannar kvar under flera år (Bromander, 1999, s71). Församlingen i 

Intervju 2 som istället drabbades hårt av pandemirestriktionerna genom att förlora 

unga ledare i verksamheten har ändå lyckats med en stor ökning av antalet 

konfirmander och med erfarenhet från den satsning på konfirmandverksamheten 
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som gjordes 2019, så finns det all anledning att tro att de återigen kan få in ideella 

medarbetare i sin verksamhet. 

6.2. Teoretisk reflektion  

Det teoretiska begreppet levd ecklesiologi, som genomsyrat hela studien, har gett 

en intressant ingång till att granska de attityder till idealitet och ideellt arbete som 

identifierats i både kvantitativa och kvalitativa analyser. Det blev intressant genom 

att levd ecklesiologi låter människors förhållningssätt, praktiker, handlingar och 

mänskligt samspel tillåts vara lika viktiga beståndsdelar som tradition och kontext, 

i den ständigt pågående processen att vara kyrka i dagens samhälle (Holmberg, 

2019, s.16, 27).  

 

De ecklesiologiska perspektiven kyrka som gemenskap och kyrka som 

tjänsteproducent blev mest användbara i det kvalitativa arbetet med 

fokusgruppsintervjuer, i det sammanhanget upptäcktes också hur omfattande ordet 

gemenskap kommit att bli i materialet. Troligtvis hade studien tjänat på att använda 

olika definitioner på gemenskap, till exempel de fyra som Holmberg identifierade: 

verksamhetsgemenskap, torggemenskap, gruppgemenskap och spontangemenskap 

(Holmberg, 2019, s.163-165), för att på så sätt ge en mer nyanserad bild av de olika 

slags kyrkliga gemenskaper som upptäcktes. 

6.3. Metodisk reflektion 

Genom att låta den här studien följa en blandad design (Creswell & Creswell, 2018, 

s.14 ff), har de olika metoderna kunnat komplettera varandra. De inledande 

kvantitativa analysmetoderna visade svarsmönster i enkätmaterialet, medan de 

efterföljande kvalitativa analysmetoderna gav en fördjupad kunskap om de tidigare 

svarsmönstren.  

 

De kvantitativa analysmetoderna gav en övergripande deskriptiv bild av anställda 

medarbetares attityder till idealitet och ideellt arbete, samt visade hur 

faktoranalysen reducerade antalet variabler i enkäten. Men i och med att antalet 

svarande på enkäten var för lågt för att få statistiskt stabila variabler begränsades 
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möjligheterna att göra fler kvantitativa analyser och studien fick gå vidare till de 

kvalitativa undersökningarna i ett tidigare skede än tänkt.  

 

Den strategiska textkondenseringen var ett effektivt verktyg för att skapa teman och 

koder av intervjumaterialet och där analysen tydliggjorde skillnaderna mellan kyrka 

som gemenskap och kyrka som tjänsteproducent, samt att idealitet inte är något som 

bara uppstår eller sköter sig själv, därmed förtydligades vikten av organisatoriska 

beslut kring idealitet.  

 

I och med att studien avgränsades till anställda medarbetares syn på ideellt arbete 

har bara ytterst begränsat utrymme getts till tankar på undervisningskvaliteten vid 

olika verksamheter för barn och unga. Därmed har även eventuella skillnader i 

konfirmanders kunskapsnivå efter avslutad undervisning också fallit utanför 

studiens ramar men det är givetvis en mycket intressant variabel att ta med i en 

eventuell framtida undersökning. 

6.4. Avslutande reflektioner 

Med föreliggande studie har jag kunnat redogöra för fyra olika indikatorer avseende 

attityder till ideellt arbete i barn- och ungdomsverksamhet, som går att hitta bland 

anställda medarbetare i Svenska kyrkan. Vidare har jag genom 

fokusgruppsintervjuerna kunnat tydliggöra skillnaderna i attityder till idealitet 

mellan anställda medarbetare som ger uttryck för kyrka som gemenskap och de som 

ger uttryck för kyrka som tjänsteproducent. Om viljan finns att fördjupa det här 

arbetet föreslås två olika sätt. Antingen att använda sig av fler olika sorters 

gemenskap för att få en mer nyanserad bild av olika sätt för kyrka att vara 

gemenskap, eller att ta med lärandeaspekten för att på så sätt ge en ytterligare 

dimension i synen på kyrka som gemenskap eller kyrka som tjänsteproducent. 

 

Jag har också redogjort för hur församlingarnas organisatoriska val påverkar hur 

arbetet med idealitet och ideella medarbetare tar form i verksamheten. Jag menar 

att ideella medarbetare kan bli en viktig del av organisationen men att ideella 

medarbetare kostar. Kostnaden består inte av traditionella löneutbetalningar men 

för att ideella ska bli till hjälp för verksamheten måste de få kosta och det kan till 
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exempel handla om att få ingå i en grupp med andra ideella, få utbildning eller 

handledning och dessutom måste tid beredas i de anställda medarbetarnas schema 

för att ha tid att ha med ideella medarbetare i sina verksamheter. 

 

Utifrån den här studiens resultat har jag också kunnat påvisa att Svenska kyrkan, 

trots sin långa erfarenhet av idealitet, saknar stöd för det arbetet i sina nationella 

dokument. Genom att församlingar och pastorat själva är Svenska kyrkans 

beslutande organ behövs egentligen varken incitament eller vägledning från 

nationell nivå men om man anser att idealitet är av betydelse i sättet att vara kyrka 

skulle det kunna gynna verksamheten att sådana dokument finns. 
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Sammanfattning 

Föreliggande studie har undersökt attityder till ideellt arbete, så som det uttrycks av 

anställda medarbetare i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Studien 

har haft en blandad design vilket avspeglas genom att den i stort är tvådelad, en 

kvantitativ del och kvalitativ del som fått komplettera varandras resultat. Den 

kvantitativa delen har haft tillgång till ett empiriskt enkätmaterial från projektet Av 

fri vilja på fri tid 2021, som drivits av Svenska Kyrkans enhet för forskning och 

analys medan det kvalitativa materialet utgjorts av två fokusgruppsintervjuer, 

genomförda i två olika församlingar i Skara stift.  

 

Studiens syfte har varit att, bland anställda medarbetare, hitta indikatorer på 

attityder till ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet, samt 

undersöka de skillnader i synen på ideellt arbete som finns inom Svenska kyrkans 

församlingar. Studien har utgått från det teoretiska begreppet levd ecklesiologi för 

att identifiera de uttryck som handlar om attityder till idealitet, samt perspektiven 

kyrka som gemenskap och kyrka som tjänsteproducent för att belysa de skillnader 

som identifierats. 

 

I studiens slutsatser visar de kvantitativa analyserna dels en övergripande bild av 

anställda medarbetares attityder till ideellt arbete, dels en reduktion av variabler 

genom faktoranalyser så att fyra indikatorer för medarbetares attityder till idealitet 

kunde identifieras: samarbete, konkurrens, komplement och tradition. De 

kvalitativa analyserna har istället med hjälp av perspektiven kyrka som gemenskap 

och kyrka som tjänsteproducent kunnat åskådliggöra de skillnader som finns bland 

anställda medarbetare inom Svenska kyrkans församlingar. Den första 

kännetecknas av en kravlös verksamhet där alla är välkomna som de är, samt att de 

anställda medarbetarna försöker se till att det ideella arbetet är meningsfullt och 

utvecklande och att de ideella medarbetarna, utifrån egen vilja och erfarenhet, tar 

en aktiv del i både planering, undervisning och gemenskap. Den senare 

kännetecknas av att vara en verksamhet som är något mer än ett ”vanligt fritids” 
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och som i första hand är en plats att lära sig om Gud och Jesus. Det är också de 

anställda medarbetarna som planerar och genomför aktiviteter för att hålla en hög 

undervisningsnivå medan de ideella medarbetarna får enklare uppgifter för att 

hjälpa och stötta den anställde. Dessutom tydliggörs hur viktiga de organisatoriska 

valen är för hur församlingarna jobbar med idealitet, genom att ge de ideella 

förtroende och egen utveckling kan de ta större ansvar och bli en viktig del i 

församlingens verksamhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Församlingsenkät 2021 

OBS! För tydlighetens skull har påståendena i frågorna 13 och 15 numrerats. 
 

 

Först vill vi veta lite om dig som anställd 
 

1. Är du... 

 

 Kvinna 

 Man 

 Annan könstillhörighet 

 Osäker/Vill ej ange 

 

2. Hur gammal är du?  
 

 19 år eller yngre 

 20-29 år 

 30-39 år 

 40-49 år 

 50-59 år 

 60-64 år 

 65-69 år 

 70 år eller äldre 

 

3. Vilken anställning har du i församlingen? 
 

 Kyrko- eller församlingsherde 

 Präst 

 Församlingspedagog 

 Annan anställning med ansvar för pedagogiska uppgifter 

 Diakon 

 Kyrkomusiker 
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 Övrig anställning 

 Ideell eller praktikant 

4. Arbetar du själv ideellt inom Svenska Kyrkans barn- och 

ungdomsverksamhet? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

5. Hur skulle du beskriva dig själv? Ange det svar som passar bäst in på dig 

 

 Jag är bekännande kristen 

 Jag är kristen på mitt personliga sätt 

 Jag är inte kristen/religiös 

 

 

 

Nu kommer frågor hur det ideella arbetet i barn- och ungdomsverksamheten 
ser ut i församlingen 

 

6. Hur rekryteras ideella till församlingens barn- och ungdomsarbete? Svara 

utifrån hur det såg ut 6 månader innan pandemin. 

 

 Ja Nej Vet ej 

Alla konfirmander tillfrågas av anställd    
De som har gått ledarutbildning 
tillfrågas av anställd    

Individer handplockas av anställda    
De som deltar i ungdomsgrupper och 
visar intresse tillfrågas av anställd    

De som arbetar ideellt i annat 
församlingsarbete tillfrågas av anställd    

De som redan är ideella i församlingen 
tillfrågar personer    

 

7. Har församlingen en nedskriven plan för rekrytering av ideella till arbetet 

med barn och ungdomar? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

8. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden till varför personer 

arbetar ideellt i just er församlings barn- och ungdomsarbete? 

 

 

Tar 
avstånd 

helt och 
hållet 

Tar 
avstånd 

med 

viss 
tvekan 

Lika 
mycket 

för som 
emot 

Instäm
mer 

med 

viss 
tvekan 

Instäm
mer 

helt och 
hållet 

Vet ej 
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Deras vänner är aktiva i församlingen       

Det känns meningsfullt för dem       

De vill göra världen bättre       

De tycker att det är roligt       
Det finns en bra sammanhållning bland 

de ideella       

De känner sig kallade av Gud       

De gillar någon anställd i kyrkan       

De vill vara i en kristen miljö       

De får vara sig själva i kyrkan       
De vill engagera sig för något de tror 
på       

De tycker att församlingen bedriver 

viktig verksamhet       

De får en symbolisk ersättning       
De vill umgås med andra personer som 
är kristna       

De ser upp till andra person som 
arbetar ideellt i församlingen       

De får träffa andra människor som är 

kristna       

De gillar att arbeta med 
barnen/ungdomarna       

De får kunskap och erfarenhet inför 
framtiden       

Annat       
 

9. För att få arbeta ideellt med barn och ungdomar i er församling, är 

nedanstående alternativ ett krav i er församling?  Svara utifrån hur det såg ut 6 

månader innan pandemin. 

 

 Nej 

Ja, för 
vuxna 

som vill 
arbeta 
ideellt 

Ja, för 
unga som 

vill arbeta 
ideellt 

Ja, både 
för vuxna 
och unga 

som vill 
arbeta 
ideellt 

Vet ej 

Personen är döpt      

Personen är konfirmerad      
Personen har genomgått pastoratets 
eller stiftets ledarutbildning      

Personen har personlig handledning i 
uppgiften som genomförs      

Personen går bredvid en anställd en tid 
för att lära sig      

Personen uppvisar utdrag ur 
brottsregistret      

Personen har introducerats till Svenska 
kyrkans värdegrund      

Personen delar Svenska kyrkans 
värdegrund      

Personen deltar regelbundet i 
församlingens gudstjänster      

Andra krav      
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10. Vilken fortbildning erbjuder församlingen de ideella utan att det är ett krav? 

Svara utifrån hur det såg ut 6 månader innan pandemin. 

 

 Nej 

Ja, för 
vuxna 
som 

arbetar 
ideellt 

Ja, för 

unga som 
arbetar 
ideellt 

Ja, både 
för vuxna 

och unga 
som 

arbetar 
ideellt 

Vet ej 

Bibelstudier eller annan 
andlig/teologisk fördjupning      

Pastoratets- eller stiftets 

ledarutbildningar      

Personlig handledning      

Själavård      
Utbildning av eller i samverkan 
med  annan organisation      

Annan fortbildning      
 

 
 
 
Åsikter om församlingens arbete med ideella inom barn och 
ungdomsverksamheten 
 

11. Vad är din personliga inställning till hur församlingen i sin helhet prioriterar 

frågor om ideellt arbete in barn-och ungdomsverksamheten? 

 

 Jag är mycket negativ 

 Jag är ganska negativ 

 Jag är ganska positiv 

 Jag är mycket positiv 

 Vet ej 

 

12. Vilket attityd har nedanstående aktörer till att prioritera arbetet med ideella 

inom församlingens barn- och ungdomsarbete?    
 

 
Mycket 
negativ 

Ganska 
negativ 

Varken 
eller 

Ganska 
positiv 

Mycket 
positiv 

Vet ej 

Kyrko- eller församlingsherde       
Administrativ ledning på församlings- 
eller pastoratsnivå       

Församlingens övriga anställda       

Församlingsrådet       

Pastoratets övriga anställda       

Kyrkorådet       

De ideella i församlingen       
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13. I vilken utsträckning instämmer du i nedanstående påståenden?   
 

 

Tar 
avstånd 
helt och 
hållet 

Tar 
avstånd 

med 
viss 

tvekan 

Lika 
mycket 
för som 
emot 

Instäm
mer 
med 
viss 

tvekan 

Instäm
mer 

helt och 
hållet 

Vet ej 

13a) Ideellt arbete är ett sätt att 
utbilda sig       

13b) Ideellt arbete är ett alternativ till 
de anställdas arbete       

13c) Ideellt arbete är ett komplement 
till de anställdas arbete       

13d) Ideellt arbete konkurrerar med de 
anställdas arbete       

13e) Ideellt arbete är ett sätt för 
människor att ha en aktiv roll i 
församlingen 

      

13f) Ideellt arbete bidrar till att göra 
församlingen till Kristi kropp       

13g) Ideellt arbete ger människor 
möjlighet att omsätta eller uttrycka sin 
tro i handling 

      

13h) Utan idealitet finns det inget 
församlingsliv       

 

 

 

14. På vilket sätt visar församlingen uppskattning för de som arbetar ideellt 

med barn och ungdomar? Svara utifrån hur det såg ut 6 månader innan 

pandemin. 

 

 
Ja, för alla 

ideella 

Ja, för 
enstaka 
ideella 

Nej, inte för 
någon ideell 

Vet ej 

Genom utbildning     
Genom fester för de som arbetar 
ideellt     

Genom fester för församlingens 

medarbetare (anställda, ideella och 

förtroendevalda) 
    

Genom symbolisk ersättning med 
pengar     

Genom gåvor/presenter vid t.ex. vid 
terminsavslut     

Genom muntlig tacksamhet och 

uppmuntran från anställda     

Genom sändning eller tack i samband 
med gudstjänst eller annat möte     

Genom förtroende att ha nyckel till 
kyrkan eller församlingshemmet     

Genom tillgång till 

arbetsplats/dator/skrivare etc     

Annan uppskattning     
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Nu följer de sista frågorna som handlar om attityder till de ideellas 
arbete i församlingen 

 

15. Ange i vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden?    
 

 

Tar 
avstånd 

helt och 
hållet 

Tar 
avstånd 

med 
viss 

tvekan 

Lika 
mycket 

för som 
emot 

Instäm
mer 
med 
viss 

tvekan 

Instäm
mer 

helt och 
hållet 

Vet ej 

15a) De som arbetar ideellt bidrar med 

något annat i verksamheten än de 
anställda 

      

15b) Om församlingen tog sitt fulla 
ansvar skulle det inte finnas något 
behov av ideellt arbete 

      

15c) Om församlingen tog sitt fulla 

ansvar skulle det inte finnas något 
behov av anställda 

      

15d) Alla har en moralisk skyldighet att 
arbeta ideellt någon gång i sitt liv       

15e) Ideellt arbete är ett hot mot 
avlönat arbete och används för att göra 

nedskärningar i församlingens utgifter 
      

15f) Det är självklart att ha ideella i 
församlingens verksamhet       

 

 

16. Hur fördelas ansvaret mellan anställda och ideella i er församling 

inom nedanstående arbetsområden just nu? Om församlingen ställt in 

verksamheten på grund av pandemin, svara utifrån hur det såg ut 6 

månader innan pandemin. Annars svarar du utifrån hur det ser ut just 

nu. 

 

 

Ansvaret 

ligger i 
huvudsak på 

de anställda 

Ansvaret 
fördelas lika 

mellan 
anställda och 

ideella i 
församlingen 

Ansvaret 
ligger i 

huvudsak på 
de ideella i 

församlingen 

Vet ej 

Arbetet med barn upp till 13 år     
Arbetet med ungdomar över 13 år, ej 

konfirmation     

Konfirmation     
Musikverksamhet för barn och 
ungdomar     
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17. Nedan följer några påstående som handlar om hur du tycker att 

din församling ska se ut om tio år. Ange i vilken utsträckning du håller 

med påståendena.  
 

 

Ansvaret 
ligger i 

huvudsak på 
de anställda 

i 
församlingen 

Ansvaret 
fördelas lika 

mellan 
anställda och 

ideella i 
församlingen 

Ansvaret 

ligger i 
huvudsak på 
de ideella i 

församlingen 

Vet ej 

Arbetet med barn upp till 13 år     
Arbetet med ungdomar över 13 år, ej 
konfirmation     

Konfirmation     
Musikverksamhet för barn och 
ungdomar     

 

 

18. Nu är enkäten slut. Finns det något övrigt som du skulle vilja 

skicka med till projektet? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide, fokusgruppsintervjuer 

 

FRÅGA 1 

Hur ser ni på Svenska kyrkans och församlingens uppdrag i BoU-verksamheten? 

Beskriv er verksamhet och vad kyrkans och församlingens roll i verksamheten är. 

 

FRÅGA 2 

Vad ser ni att en ideell medarbetare kan bidra med i arbetet med barn och unga? 

- Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan anställda och ideella medarbetare 

inom BoU-verksamheten. 

- Finns det något inom BoU-verksamheten som måste skötas av en anställd 

medarbetare?  

 

FRÅGA 3 

Hur kan man förstå idealitet teologiskt? Finns det teologiska incitament 

(drivkrafter) för att använda sig av ideella (inom BoU)? 

- Hur pratar ni (inom BoU) om de eventuella teologiska incitamenten 

bakom ett ideellt engagemang? Finns det med i vardagen, då och då, 

ytterst sällan eller inte alls. 

 

FRÅGA 4 

Hur ser ni på (eller vad har ni för) övergripande dokument, information eller 

vägledning kring att jobba MED idealitet och ideella medarbetare inom BoU-

verksamheten? (Alltså inte hur man bjuder in till ideellt arbete utan VARFÖR 

man ska göra det.) 
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Bilaga 3 – Information och förfrågan om fokusgruppsintervjuer 

 

Uppsatsen handlar om ideella inom barn- och ungdomsverksamheten. Min 

upplevelse är att vissa församlingar har många ideella (främst unga ledare men 

även andra), medan andra har färre eller inga alls. Jag tycker det är jätteintressant 

att dessa skillnader finns och har valt att undersöka detta utifrån de anställdas 

horisont.  

 

Min studie är tvådelad, den första delen är kvantitativ och baseras på den 

enkätundersökning som genomfördes förra året av projektet "Av fri vilja, på fri 

tid". Det kvantitativa resultatet planerar jag sen att komplettera med en kvalitativ 

del som utgörs av två fokusgruppsintervjuer. Där den ena fokusgruppen är tänkt 

att bestå av anställda i en församling med få eller inga ideella inom barn- och 

ungdomsverksamhet och den andra gruppen fokusgruppen från en församling som 

har ideella i den verksamheten. 

(Det blir bara en liten och mycket begränsad kvalitativ studie men eftersom jag 

även vill ha med den kvantitativa delen är det vad som ryms inom en 

magisteruppsats.) 

 

Jag undrar därför om jag skulle kunna få intervjua några av de anställda som 

jobbar med de ideella inom barn- och ungdomsverksamheten - och som helst 

jobbade med det även under våren 2021, så att de kan utgöra den ena 

fokusgruppen till min studie. Jag tänker mig 2-4 personer under 1,5 -2 timmar. ¨ 

 

Er församling och intervjupersonerna kommer givetvis vara anonymiserade i 

uppsatsen men jag kommer spela in intervjun för att kunna transkribera den i 

efterhand. 

 

Med vänlig hälsning 

Christine Sörner 
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