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…  mitt hem är den kärlek som var och som är, 
som är och som alltid finns kvar. 

Sv. psalm 311:2 

Till Ragnar, Susanna, Martin och Kenzie 





Förord

Föreliggande avhandling har växt fram sedan mitten av 1990-talet i en läro-
rik och utmanande process. Omgivningens stöd och uppmuntran har varit en 
förutsättning i forskningsarbetets alla faser.  

Professor Jørgen Straarup, biträdande handledare under de första åren, 
sporrade min forskariver och förmedlade kontakten med Täby församling. 
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mitt arbete och framförde alltid sina positiva förväntningar. Vid Högre semi-
nariet i religionssociologi vid Uppsala universitet har många intressanta dis-
kussioner ägt rum. Kritik och synpunkter på avhandlingsarbetet har varit 
mycket värdefulla bidrag, speciellt vid slutseminariet. Tack alla forskarvän-
ner!

Ett särskilt tack vill jag rikta till professor Thorleif Pettersson som varit 
handledare under senare år och med oändligt tålamod och stor skicklighet 
engagerat sig i avhandlingsarbetet. 

Så vill jag framföra ett innerligt tack till alla informanter vars hjälp gjorde 
det möjligt att färdigställa arbetet. Anhöriga som besvarade mina frågor gav 
en inblick i sorgens väsen som var unik för mig. Täby församlings medarbe-
tare medverkade under flera år i intervjuer, samtal och seminarier. Kyrko-
herde Blix vågade fråga om jag ville kvalitetssäkra begravningar. Kyrkorå-
det stöttade projektet. Tack alla som medverkade! 

Det är med stor tacksamhet jag mottagit finansiellt stöd för avhandlingen 
från SIQ, (Institutet för Kvalitetsutveckling), Täby församling, Svenska kyr-
kans forskningsavdelning (numera Avdelningen för utbildning, forskning 
och kultur), Rådet för arbetslivsforskning (numera Vinnova) samt Olaus 
Petri-fonden. Uppsala stift har bidragit ekonomiskt till en uppföljande studie 
där resultatens relevans prövades i andra församlingar. 

Vänner, släkt och familj har följt mitt arbete vid böckerna och datorn. 
Tack för ett ovärderligt stöd med språkgranskning, boklån, statistikuppgifter, 
glada e-mail, engagemang och uppoffringar! Här vill jag särskilt nämna min 
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Ordlista över vanliga termer i kvalitetsarbete 

Balanced Scorecard, BSC 
Balanced scorecard är en metod som utarbetades i början på 1990-talet. Den 
kompletterar traditionella finansiella nyckeltal med operativa mått som be-
skriver kundens uppfattning om en organisation och kvalitén på varan eller 
tjänsten. Balanced scorecard genomförs i sex steg. 1) Organisationen kart-
läggs t.ex. med SWOT-modellen som analyserar styrka och svaghet. 2) Vi-
sion och affärsidé fastställs. 3) Perspektiven fastställs (finansiellt- kund-, 
process- och utvecklingsperspektiv, ibland även medarbetar- och samhälls-
perspektiv). 4) Visionen bryts ned till de skilda perspektiven och över-
gripande, strategiska mål formuleras. 5) För att nå visionen identifieras kri-
tiska framgångsfaktorer. 6) De strategiska målen bryts ner till mätbara mått. 
Utifrån denna kartläggning fastläggs ett styrkort för organisationen som an-
vänds för att formulera mål och fastlägga en handlingsplan. I ett litet företag 
kan BSC införas på halvår, medan ett större företag kan behöva flera år på 
sig.1

Benchmarking
Ordet benchmark kan härledas till engelsk väveriindustri på 1700-talet. Se-
dan har termen kommit att användas inom lantmäteri i betydelsen fixpunkt. 
Benchmarking som formaliserad metod i nutida kvalitetsarbete slog igenom i 
slutet av 1970-talet när Rank Xerox var utsatt för stark konkurrens från Ja-
pan. Delar av företagets verksamhet utvärderades och jämfördes med mot-
svarande verksamhet inom andra företag. Rank Xerox fick kunskaper som 
ledde till förbättringar i produktionen och företaget kunde överleva. Metoden 
beskrivs på något olika sätt i litteraturen, men i allmänhet återkommer föl-
jande sex steg. 1) Organisationens nuläge beskrivs och de områden som be-
döms ha avgörande betydelse för utvecklingen fokuseras för benchmarking. 
2) Sökning efter förebilder för utvecklingsområdena. 3) Jämförelser med 
förebilder och utbyte av erfarenheter (t.ex. studiebesök, samtal, studier av 
material). 4) Informationen analyseras för att ge perspektiv på den egna 
verksamheten (inte kopiera). 5) Nya mål formuleras. 6) Tillämpning och 
utvärdering av förändringen. 2

1 Sandholm 1999a:198f; Axelsson 1996:445ff; Bruxelius & Skärvad 1995:360ff. 
2 Bergman och Klefsjö 1995:357ff; Karlöf 1997:14ff; Benchmarking – Att lära av andra
1997:14ff; 1999-03-17 Föreläsning av Gerth Forlin. 
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Eco Management and Audit Scheme , EMAS 
EMAS har på svenska översatts till EU:s miljöstyrnings- och miljörevisions-
ordning. EMAS är en förordning som antogs av EU år 1993 i sin första ver-
sion. I svensk lag började förordningen tillämpas år 1995. Syftet med den är 
att främja systematiskt och enhetligt miljöarbete inom alla slag av organisa-
tioner genom ett komplett miljöstyrningssystem.3

Gapanalys
Tre amerikanska forskare inom tjänstekvalitet har utifrån forskning om för-
väntad och upplevd kvalitet utarbetat gapmodellen. Den åskådliggör skillna-
derna mellan företagets och kundens förväntningar och visar ofta komplexa 
samband. Gap 1 visar skillnaden mellan kundens förväntningar och hur före-
tagsledningen uppfattar kundens förväntningar. Gap 2 visar skillnaden mel-
lan företagsledningens uppfattning om kundens kvalitetsförväntningar och 
företagets kvalitetsspecifikationer. Gap 3 visar skillnaden mellan kvalitets-
specifikationer och den utförda tjänsten. Gap 4 visar skillnaden mellan den 
utförda tjänsten och det som kunden har blivit förespeglad. Gap 5 visar skill-
naden mellan kundens förväntningar på tjänsten och kundens upplevelse av 
tjänsten. Gapet är avhängigt de fyra tidigare gapen och kan tecknas gap 
5=f(gap 1, gap 2, gap3, gap4). Resultatet visar om kvalitén är godkänd eller 
om det finns kvalitetsproblem. Hög tjänstekvalitet är att motsvara och helst 
överträffa kundens förväntningar.4

Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram kallas även för fiskbensdiagram eller orsak-verkan-
diagram. Metoden innebär att ett uppmärksammat problem tydligt definieras. 
Problemet analyseras i syfte att finna potentiella huvudorsaker och delorsa-
ker. Resultaten av analysen framställs i grafisk form där varje huvudproblem 
”benas upp” i delorsaker. Nedbrytningen av orsaker till problemen fortsätter 
tills huvudproblemets grundorsak är fastställd. 

International Organization for Standardization, ISO  
International Organization for Standardization, ISO, har sitt säte i Genève. 
Den ökade globalisering under 1980-talet medförde att behovet av ett inter-
nationellt standardsystem blev påtagligt. ISO åtog sig uppdraget att arbeta 
fram ett system och 1987 presenterades ISO 9000. Standardsystemen består 
av en serie med standarder och riktlinjer som ska täcka in all upptänklig typ 
av produktion och verksamhet. Ursprungligen var den avsedd för varupro-
duktion, men systemet förändras kontinuerligt och tjänstemodeller har slagit 
igenom successivt. Nya ISO 9000, som innehåller ett antal mer genomgri-
pande förändringar, introducerades under åren 1999-2000. Systemet består 

3 www.miljostyrning.se/emas/shortemas.asp 2004-07-04. 
4 Bergman & Klevsjö 1995:287ff; Edvardsson & Thomasson 1992:85ff; Grönros 1997:62ff.  
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av tre kvalitetsledningssystem samt en vägledning till revision av kvalitets- 
och miljöledningssystem, ISO 14000. Kvalitetsledningssystemen tar upp 
principer  terminologi, krav och vägledning till verksamhetsförbättring. 
Med hjälp av ISO-systemen kan ett företag utveckla ett internt system för 
kvalitetsledning. Genom internrevision följer företaget upp systemets an-
vändbarhet och när systemet är implementerat kan företaget anlita ett ackre-
diterat certifieringsorgan för regelbundna kvalitetsrevisioner och certifiering. 
Materialet i Sverige översätts och förmedlas genom SIS, Standardiserings-
kommissionen för Sverige.5

Just In Time, JIT 
Produktion ”Just In Time” eller JIT-produktion utgår från att behov av lager 
och olika slags reserver vid tillverkning minskar i takt med att den interna 
kvalitén ökar. Begreppet kom till vid bilföretaget Toyota i samband med 
utvecklingen av resurssnål produktion. 

Lean production 
Lean production innebär att eliminera spill, allt som inte tillför något värde. 
Toyota är ett av de företag som varit ledande inom kvalitetsutveckling och 
vars grundmodell varit att eliminera spill, satsa på totalkvalitet, informera 
och förbereda anställda. Toydism används som beteckning på ett företag som 
betonar helhetssyn på kvalitet och driver en resurssnål produktion. 

New Public Management, NPM 
New Public Management är en benämning som syftar på den statliga sfärens 
upptagande av teorier och modeller från näringslivssfären. 

PDCA eller Shewhartcykeln 
Förkortning för plan, do, check och act. Fyra faser som ingår i kvalitetsut-
veckling med ständiga förbättringar. 

Quality Control Circles 
Japanen Ishikawa introducerade kvalitetscirklar i mitten på 1970-talet. De 
förekom inom affärsdrivande verksamhet för att öka effektiviteten och höja 
produktionen. I kvalitetscirklarna deltog både ledning och arbetare. Syftet 
med cirklarna var att skapa ett öppet samtalsklimat för att minska avståndet 
mellan ledning och arbetare samt för att medvetandegöra om kvalitetsbe-
greppet.

Quality Function Deployment, QFD 
Quality Function Deployment innebär kundcentrerad utveckling av fysiska 
produkter och tjänster. Med hjälp av matriser kartläggs sambandet mellan 

5 www.sis.se. 



20

kundönskemål och egenskaper hos tjänsten eller produkten. Den metod och 
modell som är mest spridd innehåller fyra faser/matriser. Den första matrisen 
kallas för House of Quality, kvalitetshuset, eftersom den liknar ett hus. I 
denna fas identifieras och kvantifieras kundönskemål i en marknadsunder-
sökning. Genom det arbetet utvecklas en produktspecifikation. Alla QFD 
modeller har kvalitetshuset som utgångspunkt. I den följande fasen identifie-
ras de kritiska delegenskaperna. Det leder över i nästa fas som är en kritisk 
granskning av tillverkningsprocessen. I den fjärde och sista fasen tydliggörs 
de anställda och deras betydelse för kundtillfredsställelse. De fyra faserna 
lyfter fram kritiska parametrar så att förebyggande förbättringsåtgärder vid-
tas på planeringsstadiet.6

QUL
Sjukvårdens utgåva av Utmärkelsen svensk kvalitet.  

The Seven QC-tools och The Seven Management Tools 
The Seven QC-tools, de sju QC-verktygen, introducerades i Japan under 
1960-talet. Det första verktyget är datainsamling. Vid kvalitets- och förbätt-
ringsarbete är ett korrekt faktaunderlag en grundbult i beslutsfattandet. De 
övriga sex verktygen är olika metoder för analys och redovisning av främst 
statistiskt material. Verktyg fyra är Ishikawadiagram avsett för kvalitativt 
material, se ovan. Verktyg sju är styrdiagram, se nedan. Sedan utvecklades 
ytterligare 7 verktyg, The Seven Management Tools eller de sju nya QC 
verktygen. De består av olika slags diagram och matrisdataanalyser främst 
utformade för systematisk hantering av kvalitativa data. 

Sex Sigma 
Ett förbättringsprogram som ursprungligen utvecklades av Motorola. Sex 
sigma är ett mått som anger ett duglighetsindex för varje process i ett före-
tag. Förbättringsledarna kallas Black Belts med anspelning på kampsporten 
karate.

Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ 
SIQ inrättades 1991. Det är en fortsättning på Nationalkommittén för Svensk 
Kvalitet som hade startat fem år innan. SIQ utvidgar kontinuerligt sitt utbud 
med skilda slag av utvärderingsmaterial. Institutet har lanserat ett utvärde-
ringsmaterial som kallas USK, Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

Styrdiagram
Ett styrdiagram anger en nedre och övre styrgräns för fluktuationer i en pro-
duktion. Gränserna beräknas utifrån ett visst antal enheter i en tillverkning. 

6 Gustafsson, Anders 1998:12ff, 44, 50. 
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Systematiska förändringar i processen som påverkar medelvärdet eller sprid-
ningen kan upptäckas snabbt och åtgärdas. 

Total Quality Management, TQM 
Total Quality Management, totalkvalitet, är en syntes av utvecklingslinjer 
från bl.a. management, statistik, psykologi, marknadsföring och gör anspråk 
på att ge ett helhetsperspektiv. 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, USK 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet instiftades 1992 av SIQ, Institutet för Kvali-
tetsutveckling med säte i Göteborg. Det är ett utvärderingsmaterial med am-
bitionen att ge en helhetsbild av en organisation. Det är uppbyggt på sju hu-
vudkriterier som tar upp ledarskap, medarbetarskap, verksamhet, informa-
tion, strategisk planering, verksamhetsresultat och kundtillfredsställelse. 
Kriterierna består i sin tur av ett antal delkriterier. Kriterierna är snarlika 
innehållet i Malcolm Baldrige National Quality Award, en utmärkelse som 
president Ronald Reagan tog initiativ till. USK:s material innehåller också 
tretton grundläggande värderingar: kundorientering, engagerat ledarskap, 
allas delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, samhällsansvar, pro-
cessorientering, förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar, lära av andra, 
snabbare reaktioner, faktabaserade beslut samt samverkan. USK:s material 
har anpassats till många olika verksamhetsområden. Kyrkans Q är framtaget 
för Svenska kyrkan av Församlingsförbundet. 

Zero defects  
Nollfelsvisionen, begreppet är myntat av Crosby under den tid han på 1960-
talet arbetade med missiltillverkning för den amerikanska armén. 





23

KAPITEL 1
Forskningsområde

Svenska kyrkan är geografiskt rikstäckande med en indelning i stift, kon-
trakt, pastorat och församlingar. Det finns stora variationer mellan försam-
lingarna och den situation som de verkar i. I en församling kan verksamheten 
blomstra och växa, i en annan församling avfolkas bygden och det är en 
vikande uppslutning kring kyrkan medan en tredje församling brottas med 
integrationsfrågor och en växande religiös och kulturell mångfald bland de 
boende. Verksamheten i församlingarna återspeglar både lokala traditioner 
och förändringar i samhället. 

Inom Svenska kyrkan bedrivs kontinuerligt olika former av utvecklings-
arbete som syftar till att förbättra verksamheten och höja kompetensen hos 
anställd personal, förtroendevalda och frivilliga medarbetare. Det gäller 
verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, fortbildningsverksamhet, 
ledarskapsutbildning, personalarbete osv. Kompetensutveckling initieras 
såväl från nationell nivå som från stiften och den lokala nivån. Det finns 
också ett antal institutioner och organisationer som driver kyrkligt riktad 
utbildningsverksamhet som t.ex. diakoniinstitutionerna, folkhögskolorna och 
ett studieförbund. Hur den lokala utvecklingsverksamheten bedrivs och prio-
riteras varierar från församling till församling. 

Forskning vid Handelshögskolan i Stockholm visar hur civilsamhället i 
växande utsträckning anammar metoder och modeller för verksamhetsstyr-
ning som har sitt ursprung inom näringslivets logik. Inom ideella organisa-
tioner pågår också en övergång från intresseproduktion till tjänsteproduk-
tion/service. Samtidigt pågår en motsvarande rörelse inom näringslivet som 
söker sig till civilsamhället och låter ett visst idémässigt innehåll påverka 
verksamhetsstyrningen.7

Ett särskilt projekt genomfördes vid Handelshögskolan för att öka kun-
skaperna om hur den institutionella formen påverkar en verksamhet. Avsik-
ten var också att initiera en diskussion om ett gemensamt externt utvärde-
ringssystem för verksamheter med skilda organisationsformer. I rapporten 
till Socialstyrelsen framkommer bl.a. att när utvärderingsmetoder som är 
utvecklade för kommersiell verksamhet inom näringslivssfären används 

7 Wijkström 1996b, 1998:80ff. 1998-10-26 Föreläsning av Filip Wijkström, se Föreläsningar 
och seminarier i Litteratur och källförteckning. 
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inom andra sfärer i samhället finns det en risk för en likriktning av dessa.8
Det innebär att över tid försvinner olikheter och särdrag, ”en dynamisk insti-
tutionell mix”, och att det som kanske till en början motiverade verksamhe-
ten inom respektive sfär plånas ut. Det finns därför anledning att diskutera 
vilka metoder som ska användas inom civilsamhällssfären eftersom mätmo-
deller och metoder som används i kommersiell verksamhet inte synliggör de 
specifika kvaliteter som finns inom ideell verksamhet.9

Denna påverkan mellan samhällets sfärer berör också Svenska kyrkan. 
Metoder och modeller med anknytning till nutida former av kvalitetsutveck-
ling förekommer både ad hoc och i begränsad systematisk form inom kyr-
kan. Ett slående exempel på detta är när församlingsbor benämns kunder och 
den allmänt använda definitionen på kund anammas, ”den jag är till för”. 
Inom den kyrkliga kontexten har betydelsen av ”den jag är till för” en reli-
giös motivering och betonar som regel medmänskligheten i interaktionen 
mellan människor. Kundbegreppet i näringslivets kontext för däremot asso-
ciationerna till ekonomiska relationer mellan köpare och säljare. 

Om denna typ av utbyte mellan näringslivssfären och Svenska kyrkan 
fortskrider okritiskt finns det en uppenbar risk för att det traditionella teolo-
giska språkbruket tappas på idéburet innehåll när det används inom närings-
livssfären och att kyrkan samtidigt får in ett material utformat för näringsli-
vets logik och sammanhang. Det innebär med andra ord att om en utvärde-
ringsmodell som är avpassad för vinstdrivande verksamhet inom näringslivet 
appliceras på Svenska kyrkan så finns en risk för att det som utgör kyrkans 
specifika kvalitet och som särskiljer henne från andra organisationer och 
näringslivets logik utarmas på sikt. Ytterst innebär detta att den världsvida 
kyrkans uppdrag som förmedlare av djupgående värderingar och upplevelser 
av mening, livsinnehåll och inre växt kan urholkas av näringslivets logik.10

Det har framförts en massiv kritik mot den affärsmässiga jargong som fö-
rekommer när material som är avsett för en annan kontext används i Svenska 
kyrkans sammanhang. Denna uppfattning kommer till uttryck hos Claes-
Bertil Ytterberg, biskop i Västerås. Han menar att vårt samhälle präglas av 
konsumtions- och marknadstänkande och att det kan vara frestande att an-
amma marknadsföringstermer och ”göra budskapet konsumtionsvänligt och 
säljbart på åsikternas torg”. Men detta skulle enligt Ytterberg förvanska den 
kristna tron, ”Gud är ingen ’vara’. Han är det yttersta Varat som omsluter 
allt.”11

8 Söderholm & Wijkström 2002. Samhällets organisationer kategoriserades i studien utifrån 
fyra idealtypiska institutionella sfärer: den statliga sfären, näringslivssfären, familjesfären och 
civilsamhällssfären. 
9 Jmf. Johansson 2001, en undersökning av Göteborgs stads stöd och samverkan med sociala 
ideella organisationer mellan åren 1950 och 2000. 
10 1999-03-02 Föreläsning av Claes Trollestad och 1998-10-26 av FilipWijkström.
11 Ytterberg 1998:116f. Frostin 1992:68f. delar den ståndpunkten. Han anser att den kyrkliga 
organisationen under 90-talet hämtat sina förebilder från ”näringslivets marknadsideologi” 
och att det går stick i stäv med kyrkans uppgift ”att vittna om Gud uppenbarad i Jesus Kristus 
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Utifrån detta resonemang hävdar jag att ett systematiskt kvalitets- och 
förbättringsarbete inom Svenska kyrkan behöver anpassas till kyrkans tradi-
tion och situation. Det är mot denna bakgrund som föreliggande avhandling 
bör läsas. 

1.1 ”Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i 
 Svenska kyrkan. Utvecklingsprojekt kring 
 begravningar i Täby  församling” 
År 1990 var 89 % av landets invånare kyrkotillhöriga. År 2000 var motsva-
rande siffra 82,9 % och fyra år senare 78,3 %.12 Minskningen beror både på 
utträden och på ett stigande antal invandrare med annan religiös tillhörighet. 
Antalet anställda uppgår till ca 25 000.13 Dessutom tillkommer ett stort antal 
kyrkotillhöriga som på ideell basis är engagerade i skilda delar av verksam-
heten.

Mitt intryck är att det bland kyrkans medarbetare och förtroendevalda 
finns en allmän oro över befolkningens framtida uppslutning kring kyrkan 
och att man frågar sig hur verksamheten påverkar antalet kyrkotillhöriga.14

Dödsfall och begravningar ger en stor kontaktyta för Svenska kyrkan. År 
1990 begravdes 92,3 % av alla avlidna i Svenska kyrkans ordning. År 2000 
var motsvarande siffra 87,8 % och år 2004 89,5 %. Det sammanlagda antalet 
besök vid begravningsgudstjänsterna per år överstiger 2,6 miljoner. År 2004 
var det sammanlagt 2 625,170 besök vid 74 758 begravningsgudstjänster. 
Det är igenomsnitt 35 besökare vid varje begravningsgudstjänst. Det kan 
tilläggas att antalet begravningsgudstjänster enligt Svenska kyrkans ordning 
för icke-kyrkotillhöriga var 1 373 år 2004.15 På statens uppdrag handhar kyr-
kan även begravningsverksamheten. I denna uppgift ingår bl.a. att tillhanda-
hålla lokaler för begravningar och begravningsplatser för landets samtliga 
invånare, oberoende av religionstillhörighet.

Många praktiska uppgifter i samband med begravningar sköts av begrav-
ningsbyråer. De har under senare år professionaliserat sin verksamhet och 

                                                                                                                            
och att utforma detta vittnesbörd så att det också blir ett uppror mot Mammon.”Skriftserien 
Tro och Tanke har vid två tillfällen behandlat ämnet ingående: Kyrkosyn och administration,
1992:5 samt Kristen etik och management, 1991:3. 
12 www.svenskakyrkan.se. 
13 Svenskakyrkan.se 2006-02-03. Jmf. Ekström 1999:141. I årsskiftet 1998-1999 var det ca  
27. 000 anställda motsvarande ca 20.000 helårsanställda. Jmf. www.forsamlingsforbundet.se
14 Jmf. Mårtensson 1979. Mårtensson är präst och var tidigare verksam som konsult i Svenska 
kyrkan med inriktning på organisation och ledarskap. Redan 1979 skrev han ett studiematerial 
som relaterar till kyrkoutträden och ekonomi. Han betonar vikten av målbearbetning. Målen 
ska vara klara och preciserade, realistiska, angelägna, adekvata, man bör själv kunna avgöra 
om de uppfylls. I ledarskapet betonar han målstyrning, tydlighet och stöd. 
15 Matrikel för Svenska kyrkan 2004; Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur 2004, 
muntlig information. 



26

därigenom utökat sitt ansvarsområde.16 Under slutet av år 2005 färdigställdes 
en europeisk standard för begravningstjänster som finns tillgänglig hos SIS, 
Swedish Standards Institute. ”Syftet är att garantera en hög kvalitet på be-
gravningstjänster med avseende på respekt för den döda och de anhöriga. 
Riktlinjer i standarden ska bidra till att tydliggöra vad som ingår vid köp av 
dessa tjänster och till att öppet redovisa hur prissättningen görs.” Standarden 
specificerar vilka tjänster som byråerna ska tillhandahålla samt vad persona-
len ska ha för kvalifikationer och utbildning.17 Begravningar äger sålunda 
rum i skärningspunkten mellan stat, marknad och civilt samhälle vilket stäl-
ler krav på samverkan mellan företrädare från alla tre sfärerna.18

Under mitt första år som präst för ca 25 år sedan i en förort i södra Stock-
holm väcktes mitt intresse för den hjälp begravningen kan förmedla till an-
höriga i deras sorgebearbetning. Samtidigt var jag kritisk till att man vid 
Skogskyrkogården beräknade en timme och femton minuter till varje be-
gravning och genomförde dem enligt ett fast schema i de tre kapellen. Ett 
rutinartat bemötande av sörjande kunde riskera att störa sorgens förlopp om 
begravningarna genomfördes som ”på löpande band”. Min uppfattning var 
att anhöriga behövde få ta avsked i lugn och ro. Begravningen skulle ge an-
höriga stöd i sorgen och vara ett minne att återvända till i tankarna. 

År 1996 blev jag inbjuden som sakkunnig av en grupp medarbetare i 
Täby församling för att diskutera arbetsplatsrelaterade frågor om begrav-
ningar. Detta resulterade i att församlingens kyrkoherde frågade om jag hade 
möjlighet att ”kvalitetssäkra” församlingens arbete vid begravningar. Ett 
samarbete inleddes därefter mellan Svenska kyrkans forskningsavdelning 
(numera Avdelningen för utbildning, forskning och kultur), Religionssocio-
logiska avdelningen vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet och 
Täby församling och ett utvecklingsprojekt påbörjades. Projektet fick nam-
net ”Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i Svenska kyrkan. Utveck-
lingsprojekt kring begravningar i Täby församling.” Det är resultaten från 
det projektet som jag redovisar i föreliggande avhandling. 

1.2 Forskningsuppgiften  
Avhandlingens syfte är dels att teoretiskt granska Svenska kyrkan i relation 
till nutida kvalitetsteorier och systematiskt förbättringsarbete, dels att ut-
veckla metoder och modeller för förbättringsarbete inom Svenska kyrkan 
med fokus på en församlings verksamhet vid begravningar. 

16 Davidsson Bremborg 2002. 
17 www.sis.se 2006.01.04. SIS. Pressmeddelande 2005-12-08. 
18 Gustafsson, Göran 2000a; Davidsson Bremborg 2002:207. 
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Med metoder och modeller avses olika åtgärder och angreppssätt. Utveck-
lingen av sådana ska göras utifrån den kyrkliga miljöns egna förutsättningar 
och en kristet-humanistisk människosyn.  

Begreppen processer och relationer förekommer allmänt inom ämnesom-
rådet kvalitet. Begreppen är också kända i kyrkans värld och tolkas då i all-
mänhet utifrån en kristen tradition. I avhandlingsarbetet avser jag att utveck-
la begreppen processer och relationer för att strukturera och förtydliga mate-
rialet. I anslutning till analysen av Svenska kyrkan presenteras en process-
modell som beskrivning av en församlings verksamhet. Här utvecklas även 
en modell med omsorgen som en grundhållning bland församlingens medar-
betare och i deras möte med allmänheten. Modellutvecklingen är en ansats 
till ett systematiskt förbättringsarbete till skillnad från insatser som görs ad 
hoc.

Avsikten med avhandlingens teoretiska del är att belysa faktorer med be-
tydelse för genomförandet av ett förbättringsarbete inom Svenska kyrkan. 
Då ämnena kvalitet, organisationsutveckling, ledarskap/management och 
personalarbete är närbesläktade och till viss del tar upp samma begrepp och 
frågor ingår även delar av dessa områden i det teoretiska studiet. Med formu-
leringarna ämnesområdet kvalitet och kvalitetssfären åsyftar jag alla fyra 
ämnena och deras beroende av varandra. Avhandlingens teoretiska innehåll 
anger sålunda förutsättningarna för avhandlingens empiriska del.

Den empiriska studien innebär en prövning av ett förbättringsarbete med 
en systematisk ansats, till skillnad från tillfälliga insatser. Studien är inriktad 
på en församlings verksamhet vid begravningar och genomförs i Täby för-
samling utanför Stockholm. Då jag är intresserad av metoder och modeller 
som förändrar och utvecklar en verksamhet genomförs den empiriska studien 
med inslag av aktionsforskning. Studien har därför ett normativt förtecken i 
den meningen att den kan bidra till problemlösningar.19

Det är min ambition att avhandlingen ska bidra till ett erfarenhets- och 
kunskapsutbyte mellan religionsvetenskapliga analyser och det praktiska 
arbetet i en församling. Det är också min förhoppning att forskningsresulta-
ten ska generera inspiration till församlingsutveckling, särskilt i arbetet kring 
begravningar. Jag har även ambitionen att klargöra Svenska kyrkans egna 
förutsättningar och position i förhållande till ämnesområdet kvalitet. Om 
resultaten kan vara ett bidrag i andra sammanhang än kyrkans skulle det 
glädja mig. 

19 Jmf. Stålhammar1996:107-109. Stålhammar har en metoddiskussion i anslutning till ett 
forskningsprojekt kring kyrkoherdens ledarskap. Han menar att han hade en förförståelse av 
ämnets problematik och problemlösande åtgärder. I valet mellan ett deskriptivt och normativt 
förhållningssätt valde han det förstnämnda och menade att detta i sin tur kunde följas av en 
normativ diskussion. Se även Trollestad 1994:26. Han uppfattar att värderingsfrihet inte är 
möjlig, eftersom hela den vetenskapliga forskningsprocessen styrs av värderingar. ”I den 
forskningstradition som utvecklats inom institutionen för Tros- och livsåskådningsvetenskap i 
Uppsala t.o.m. rekommenderas forskaren att föreslå konstruktionsförbättringar i den åskåd-
ning som studeras.” 
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1.2.1 Övergripande frågeställningar 
De övergripande frågeställningar som bearbetas i avhandlingen har en explo-
rativ karaktär och är sammanlagt fem till antalet. Den teoretiska delen kon-
centreras kring tre frågeställningar, nämligen för det första Vad är kvalitets-
arbete? för det andra Hur relaterar Svenska kyrkan till ämnesområdet kvali-
tet? samt för det tredje Hur ser Svenska kyrkans omvärld och situation ut?
Den empiriska studien bearbetar följande två frågeställningar: Hur kan ett 
förbättringsarbete med en systematisk ansats bedrivas i en församling och
hur kan ett sådant arbete kring begravningar genomföras?

Den inledande frågan, Vad är kvalitetsarbete, omfattar fyra delfrågor: Hur 
kan begreppet kvalitet definieras? Hur har kvalitetsbegreppet vuxit fram? 
Hur har kvalitetsarbetet vuxit fram i Sverige? Vad finns det för kritiska syn-
punkter på systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete? Svaren på dessa 
frågor ger en introducerande överblick av begreppet kvalitet och systema-
tiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Avsikten med denna introduktion är 
att uppmärksamma faktorer som är viktiga att beakta i den empiriska studi-
en.

Den andra frågan, Hur relaterar Svenska kyrkan till ämnesområdet kvali-
tet, omfattar också fyra delfrågor: Hur relaterar kyrkoherdens ledarskap till 
teorier om ledarskap och management inom sekulära områden? Vad visar en 
jämförelse mellan näringsliv, stat, civilsamhälle och Svenska kyrkan när det 
gäller människosyn, verksamhetens motiv, ekonomiska villkor och relatio-
ner? Hur kan systematiskt förbättringsarbete bedrivas i Svenska kyrkans 
sammanhang? Vad finns det för skilda synsätt på kvalitet inom Svenska 
kyrkan? Eftersom det bedrivs systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete 
inom såväl näringslivssfären som den statliga sfären och civilsamhällssfären, 
är det viktigt att klargöra om det finns några avgörande skillnader mellan 
sfärerna som påverkar ett sådant arbete. Avsikten är att profilera Svenska 
kyrkan i relation till de tre sfärerna på ett antal punkter som har betydelse i 
ett förbättringsarbete. Detta leder i sin tur vidare till en prövning av kvali-
tetsmodeller i den empiriska studien. 

Den tredje frågan, Hur ser Svenska kyrkans omvärld och situation ut i ett 
kvalitetsperspektiv, har tre delfrågor: Hur kan sekulariseringen förstås? Hur 
kan den nutida relationen mellan befolkningen och Svenska kyrkan beskri-
vas? Hur ser arbetsplatsen Svenska kyrkan ut? Svaren på dessa frågor visar 
hur förändringsprocesser både i samhället och inom Svenska kyrkan påver-
kar kyrkan. Denna typ av analyser klargör förbättringsarbetets förutsättning-
ar och det är därför viktigt att även detta moment ingår. 

I den empiriska studien avsmalnar perspektivet och inriktar sig på en för-
samlings förbättringsarbete och verksamhet i samband med begravningar. 
Den empiriska studien behandlar frågorna Hur kan ett förbättringsarbete 
med en systematisk ansats bedrivas i en församling och hur kan ett sådant 
arbete kring begravningar genomföras? Dessa frågor behandlas i en aktions-
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inriktad forskningsstudie. Avsikten är att tillvarata såväl den kompetens som 
församlingens medarbetare besitter som de erfarenheter anhöriga gör i möte 
med församlingens medarbetare och den kyrkliga miljön. 

Avhandlingens fem övergripande frågeställningar är mycket allmänt for-
mulerade. Det är därför viktigt att framhålla att det ämnesområde som av-
handlingen är inriktad på inte har varit föremål för systematiska studier och 
att det till stora delar kan sägas vara okänd terräng. De teoretiska perspektiv 
som avhandlingen arbetar med är också nya i religionssociologisk forskning. 
Dessa förhållanden är en viktig bakgrund till att avhandlingens frågeställ-
ningar har en allmän och explorativ karaktär. 

I kyrkans praktiska arbete leder verksamheten till ett stort antal relationer 
med förgreningar in i hela samhället. Det är relationer som dels har kristna 
förtecken, dels är oberoende av religionstillhörighet. Min uppfattning är att i 
församlingens möten med allmänheten har församlingens medarbetare som 
regel en ambition att visa omsorg. Omsorgen utgör en grundhållning i det 
praktiska församlingsarbetet och är en del av kyrkans tradition och kristna 
arv. Omsorgen som en grundhållning i församlingens möten med allmänhe-
ten diskuteras vidare i avsnitt 6.4 och i den empiriska studien. 

Generellt kan man säga att nutida kvalitets- och förbättringsarbete an-
vänds som ett konkurrensmedel. Det syftar till att en organisation ska möta 
och ibland även överträffa individens behov och förväntan samt att upprätt-
hålla relationen mellan kund och producent. Inom Svenska kyrkan pågår 
kontinuerliga kompetenshöjande åtgärder. Trots detta kvarstår problem i 
utvecklingen av församlingsarbetet och antalet kyrkotillhöriga har minskat 
under en följd av år. Det är därför en intressant och utmanande forsknings-
uppgift att undersöka hur metoder och modeller i nutida kvalitets- och för-
bättringsarbete kan utvecklas inom Svenska kyrkans tradition. 

1.3 Perspektiv och avgränsningar 
Det är möjligt att anlägga en rad skilda teoretiska perspektiv på forsknings-
uppgiften. Ur pedagogiskt perspektiv vore det intressant att lyfta fram de 
pedagogiska teorier som ett kvalitets- och förbättringsarbete inom Svenska 
kyrkan aktualiserar. Ur politiskt perspektiv skulle det vara givande att stude-
ra motiven till den starka betoningen på ledarskap och nedtoningen av fack-
lig verksamhet som förekommer inom amerikansk kvalitetsutveckling och 
samtidigt bearbeta frågan om vilken ekonomisk fördelningsgrund som kvali-
tetsarbete utgår från.20 Ur etiskt och moraliskt perspektiv finns det behov av 

20 När arbetarkollektiven organiserade sig i protest mot de rationaliseringar som ”Tayloris-
men” innebar, växte det fackliga engagemanget fram. Se vidare Sandkull & Johansson 
1996:32-34. Facklig organisationsutveckling i Sverige under 1990-talet och inför framtiden 
beskrivs av Boglind 1997:107-126. 
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att diskutera hur organisationens värderingar påverkar personalens psykolo-
giska djupstrukturer och kan användas som styrmedel. Tjänsteteoretisk teo-
ribildning kring service skulle med stor säkerhet också vara utmanande att 
studera ur ett feministiskt perspektiv på över- och underordning. 

Avhandlingens inriktning har sitt ursprung i den forskningstradition som 
emanerar från Berndt Gustafsson. Följande två exempel visar hur religions-
sociologisk forskning pekar på möjligheter för konkreta problemlösande 
åtgärder. Projektet Kyrkolivsanalys hade sin upprinnelse i att antalet guds-
tjänstbesökare minskade markant från mitten av 1980-talet. I en rapport från 
projektet visar Thorleif Pettersson och Göran Gustafsson med hjälp av statis-
tiska analyser att långvariga och ihärdiga strategiska satsningar på verksam-
hetsområden har genomslag och kan löna sig: 

Insikt om att det faktiskt går att påverka styrkan hos den kyrkliga seden med 
lokala strategier och program är kanske slutligen det nödvändigaste redskapet 
av alla. När man vet att det faktiskt går att påverka den kyrkliga sedens styrka 
i den egna församlingen blir det lättare att försöka. När man vet att sådana 
försök som regel behöver lång tid för att verka behöver man inte bli missmo-
dig och ge upp försöket om de snabba resultaten uteblir.21.

En liknande slutsats formulerades i en attitydundersökning år 1998 bland 
kyrkotillhöriga. Den genomfördes i Västerås av Sara Hillert och Jørgen Stra-
arup. I undersökningen ingick bl.a. frågan huruvida anställda och förtroen-
devalda uppfattar att de kan påverka allmänhetens syn på församlingen. Slut-
satsen blev följande: 

Det finns alltså både ett ansvar för valda och anställda att ta sig an bilden av 
församlingen och en rimlig möjlighet att insatserna ska få effekt. Uppgifterna 
här stöder inte ett laissez-faire-beteende. I församlingar där man aktivt försö-
ker att skapa en församling med en bestämd karaktär torde detta smitta av sig 
på församlingsborna och deras bild av församlingen.22

De här två undersökningarna utgår från att Svenska kyrkan är en folkkyrka 
och leder fram till kunskapen att det går att påverka uppslutningen i försam-
lingsverksamheten. I föreliggande avhandling leder det teoretiska materialet 
till att jag intar ett mer aktivt förhållningssätt i den empiriska studien. Jag för 
samman religionssociologisk forskning med erfarenheter från ämnesområdet 
kvalitet. Teorier, metoder och modeller inom detta område är utformade för 
att påverka ett skeende genom utveckling och problemlösning. I mitt arbete 
kommer jag att uppmärksamma problem inom Svenska kyrkan och föra 
samman dem med problemlösande åtgärder. Jag utgår således från att Svens-
ka kyrkan vill bibehålla ett högt medlemsantal och fortsätta att vara en folk-
kyrka. Jag utgår också från att det finns ett allmänmänskligt behov av att ha 

21 Pettersson, Thorleif  & Gustafsson, Göran 1990:44. 
22 Hillert och Straarup 1998:50f. 
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tillgång till ett språk och handlingar som gör det möjligt att bearbeta existen-
tiella frågeställningar och tolka livets skeenden och mening.23 Som präst i 
Svenska kyrkan betraktar jag det som positivt att kyrkan har en sådan funk-
tion och fullgör den på ett tillfredsställande sätt. Någon djupgående teologisk 
diskussion för eller emot en folkkyrka för jag däremot inte.  

Forskningsuppgiften relaterar till s.k. kvalitetsbristkostnader på en grund-
läggande nivå. Lars Sörqvist definierar kvalitetsbristkostnader som de ”totala 
förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är 
fullkomliga.”24 Sörqvist ger tre exempel på kvalitetsbristkostnads-
parametrar: interna felkostnader, externa felkostnader samt kontrollkostna-
der. De interna felkostnaderna kan i sin tur delas upp i 1) marknadsunder-
sökningsförluster, som innebär att marknadsundersökningarna varit inkor-
rekta eller att resultaten inte lett till åtgärder; 2) effektivitetsförluster som 
uppstår när processer brister i effektivitet; 3) medarbetarförluster vilka om-
fattar kostnader när personalens kompetens inte stämmer överens med före-
tagets behov samt 4) ledningsförluster som uppkommer när ledningen inte 
fullföljer sina uppgifter. Externa felkostnader inkluderar 1) reklamationsför-
luster, som kan hänföras till att reklamationer inte analyseras och åtgärdas; 
2) avvisade produkter, vilket avser de kostnader som uppkommer när externa 
kunder avvisar en vara och tjänst samt 3) förlorad försäljning orsakad av 
försämrat rykte eller bristande image som leder till förlust när kunderna svi-
ker. Till kontrollkostnader, den tredje kvalitetsbristkostnadsparametern, hän-
förs alla kostnader som uppkommer när en varas eller tjänsts kvalitet kon-
trolleras.25

Detta synsätt har jag tagit intryck av och anser att det är viktigt att i första 
hand förbättra verksamheten, inte att dra ner på den för att minska kostna-
der.26

Analyser i termer av kvalitetsbristkostnader initierar en modell för hus-
hållning med resurser. En sådan modell uppmärksammar hur arbetet utförs 
och om inkomsterna kan öka genom förbättringar. Mitt arbete inriktar sig på 
felkostnader i processer och relationer. Jag betraktar t.ex. brist på samarbete 
som en dold källa till utgifter. Externa felkostnader som uppkommer i rela-

23 Eliade 1968. 
24 Sörqvist 1998:31f. Sörqvist skiljer mellan interna felkostnader, externa felkostnader och 
kontrollkostnader. Han utvecklar Joseph M Jurans teorier om kvalitetskostnader. Juran mena-
de att det var möjligt att genomföra stora ekonomiska besparingar genom att uppmärksamma 
undvikbara kostnader i hela produktionsprocessen, se Juran 1999. Innebörden av kvalitets-
bristkostnader har utvecklats i takt med att begreppet kvalitet fått en allt vidare betydelse, men 
det framstår som sannolikt att det finns en nedärvd praktisk tillämpning av denna uppfattning 
om resurser t.ex. i hushållsekonomi. 
25 A.a. sid 34ff, 129ff. 
26 Sörqvist 1998:43f nämner att kvalitetsbristkostnaderna brukar variera mellan 10 och 30 % 
av ett företags totala omsättning Se även a.a. sid 97-108 där Sörqvist menar att kvalitetsbrist-
kostnader kan uppgå till mycket stora belopp men att det är omöjligt att exakt beräkna dessa. 
Det krävs enligt honom en mycket noggrann kartläggning av problemområden och verksam-
heter när kvalitetsbristkostnaderna ska spåras.  
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tionen till församlingsbor, exempelvis vid klagomålshantering, bedömer jag 
som viktigt att uppmärksamma i den empiriska studien. Enligt min känne-
dom finns det inga enhetliga rutiner för att hantera vare sig klagomål eller 
positiva omdömen i Svenska kyrkans församlingar. 

Sörqvist relaterar kvalitetsbristkostnader till ekonomiska förhållanden och 
det är vanligt att man gör så med kvalitetsmodeller och kvalitetsarbete. I 
avhandlingen har jag dock valt att inte presentera ekonomiska uppgifter och 
relatera ett förbättringsarbete till dessa. Om motiveringen till förändringar i 
en församling fokuseras på ekonomiska förhållanden finns det en risk för att 
församlingens uppdrag, medarbetarnas engagemang och sörjandes behov 
åsidosätts. En sådan vinkling är inte primär i den diskussion jag för kring 
kvalitet och förbättringsarbete. Tvärtom ser jag en stor risk för att ekonomi-
styrning sker på bekostnad av kyrkans specifika kvalitet. Församlingarnas 
finansiella situation finns tillgänglig genom löpande och årliga redovisningar 
och verksamhetsansvariga har som regel också ett ekonomiskt ansvar. Aktu-
ell information om Svenska kyrkans verksamhet och ekonomi finns tillgäng-
lig på Svenska kyrkans hemsida.27 Boken Nyckeln till Svenska kyrkan – verk-
samhet och ekonomi 2000 innehåller uppgifter om verksamhet och ekonomi 
med nyckeltal på regional och lokal nivå. Här öppnas en möjlighet att jämfö-
ra ekonomisk information med verksamhet och antal kyrkotillhöriga.28

Forskningsuppgiften relaterar också till ett bakomliggande problemområ-
de och det är den människosyn som ett systematiskt kvalitets- och förbätt-
ringsarbete utgår från och vilken människosyn ett motsvarande arbete inom 
kyrkan anlägger. Metoder och modeller i ett förbättringsarbete bör kunna 
relatera till en konsekvent människosyn.  

En människosyn som enbart utgår från ett marknadstänkande kan leda till 
att grundläggande mänskliga behov hos personalen blir åsidosatta. Därför är 
det viktigt att metoder och modeller för kvalitetsutveckling inte samman-
blandas med ekonomiska neddragningar och rationaliseringar vars syfte är 
att friställa personal. En sådan förväxling skapar både osäkerhet och olust 
bland medarbetarna.29

Det är med andra ord angeläget att ett systematiskt kvalitets- och förbätt-
ringsarbete inom Svenska kyrkan utvecklar metoder och modeller som främ-
jar personalens hälsa. Ett sådant arbete kan innebära att skapa utrymme för 
skadeförebyggande åtgärder genom att stimulera till regelbunden motion och 
goda kostvanor. I avhandlingen avser jag att uppmärksamma arbetsplatsrela-
terade psykosociala faktorer inom Svenska kyrkan och hennes församlingar. 
Däremot utvecklar jag inte hälsoperspektivet. 

27 www.svenskakyrkan.se. 
28 Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 2000. En sådan översikt ges ut 
årligen. 
29 Östergren & Sahlin-Andersson 1998:129ff. 
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Den empiriska studien är inriktad på begravningar i en församling och 
koncentrationen vilar på begravningsgudstjänsten. I min skildring av ritens 
funktioner, sorgearbete och Svenska kyrkans möjligheter att möta de sörjan-
des behov ingår emellertid också en viktig hälsoaspekt. Talesättet säger att 
kropp och själ hör samman. Brist på existentiell bearbetning och kanalisering 
av sorg kan medföra problem med hälsan och få samhällsekonomiska kon-
sekvenser i de fall sorgen medför behov av sjukvård.30 Detta perspektiv an-
tyds i avhandlingen men utvecklas inte. 

1.4 Metodologiska utgångspunkter 
Inom forskningen gäller principen att de val som forskaren gör kring metod 
och material ska motiveras och kritiskt redovisas. Mitt arbete med avhand-
lingen har genomgått olika faser som har utkristalliserats och hakat i var-
andra i en kontinuerlig process med syfte att klarlägga de teoretiska motiven.  

Den empiriska studien är genomförd med kvalitativa metoder och med en 
ansats till aktionsforskning. Forskningsstrategi och metod i den empiriska 
studien, projektet ”Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i Svenska 
kyrkan; Utvecklingsprojekt kring begravningar i Täby församling”, redovi-
sas i kapitel 11 och 12. 

1.4.1 Forskarförberedande uppsatser  
I fyra forskarförberedande uppsatser har jag behandlat ämnet sorg och be-
gravning ur olika perspektiv. Den första uppsatsen fick titeln Att möta män-
niskor i sorg. En explorativ fallstudie. Den byggde på intervjuer med be-
gravningsentreprenörer och uppmärksammade en begravningsbyrås arbets-
uppgifter och möten med anhöriga.31 Den andra uppsatsen var Sorgens inne-
börd. En beskrivning av sorgens uttryck speglad mot symbolisk interaktio-
nism och social responsivitet. I uppsatsens slutdiskussion uppmärksammar 
jag hur traditioner och förväntningar påverkar sorgens uttryck men att ett 
dödsfall också kan vara förenat med lättnad. Så kan det vara om t.ex. den 
avlidne varit sjuk under längre tid eller om relationerna mellan anhöriga och 
den avlidne varit dåliga.32 I uppsatsen Själavård och andlig vägledning. En 
begreppsstudie analyseras själavårdens väsen. Utifrån Owe Wikströms sjä-
lavårdsdefinition strukturerade jag själavårdsbegreppet som diakonal själa-
vård, enskild terapeutisk själavård, enskild livstolkande själavård, enskild 
nyklassisk själavård, enskild rådgivande själavård samt allmän församlings-

30 Jannerbo 1983. 
31 Persenius, Ingrid 1989. 
32 Persenius, Ingrid 1991. 
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själavård.33 En fjärde uppsats fick namnet Teodicéproblemet. Peter Bergers 
beskrivning av teodicéproblemet och dess relevans för nutida svensk själa-
vård. Här uppmärksammade jag bl.a. hur kyrkans legitimerande funktion i 
samhället förändrats över tid och att kyrkans budskap har förändrats.34 Dessa 
fyra uppsatser har bidragit med värdefullt bakgrundsmaterial till forsknings-
uppgiften. 

1.4.2 Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen har bestått av tre huvudkomponenter som påverkat 
varandra i ett dynamiskt samspel. De är insamling och analys av material 
som belyser Svenska kyrkans situation och utvecklingsarbete, insamling och 
analys av material som behandlar ämnesområdet kvalitet och de angränsande 
ämnena organisation, ledarskap och personalarbete samt en empirisk studie i 
Täby församling. De tre komponenterna har inte genomförts i tur och ord-
ning utan har relaterats till varandra kontinuerligt under arbetets gång. 

I projektets början tog jag kontakt med Stiftelsen Stora Sköndal och 
Stockholms Stadsmission. Dessa kontakter var en slags benchmarking35 som 
gav mig värdefull information om hur kvalitetsarbete kan bedrivas inom 
civilsamhällssfären. 

Det fanns två huvudalternativ för forskningsuppgiftens genomförande. 
Det ena alternativet var att presentera en specifik, färdig metod för kvalitets-
arbete och att applicera den på Täby församling, en experimentell strategi.36

Det andra upplägget innebar att starta i ett mer övergripande teoretiskt per-
spektiv som omfattade Svenska kyrkans situation och ämnesområdet kvalitet 
och utifrån dessa analyser i samarbete med församlingens medarbetare ut-
veckla ett arbete efter de lokala förutsättningarna i Täby församling. Flera 
skäl bidrog till att alternativ två framstod som det bättre. Det första skälet var 
att etablerade kvalitetsmetoder i allmänhet förutsätter att det finns en bas att 
utgå från  att det bedrivs ett processinriktat, kundfokuserat målarbete  och 
att det finns system för utvärdering. Det var inte fallet i Täby, och det är 
också så den generella situationen inom Svenska kyrkans församlingar ten-
derar att se ut. Det andra skälet var min uppfattning att projektet skulle 
genomföras utifrån Svenska kyrkans tradition och situation och inte vara 
styrt av ett kundtänkande. Min ambition var att klargöra Svenska kyrkans 
egna förutsättningar och position i förhållande till ämnesområdet kvalitet. 
Det tredje skälet var att erfarenheter visar hur kvalitets- och förbättringsarbe-
te bör kombinera perspektiven uppifrån-ner och nerifrån-upp. Det bidrar till 
att förankra arbetet och att skapa starkare engagemang hos alla involverade. 

33 Persenius, Ingrid 1994. 
34 Persenius, Ingrid 1995. 
35 Se Ordlista över vanliga termer i kvalitetsarbete. 
36 Jmf. Pettersson, Per 2000:46-49. Forskningsstrategi; experimentell begreppsstudie. 
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Jag skulle få möjlighet att möta församlingens medarbetare där de befann sig 
efter genomgångna kompetensutvecklingsprogram och uppnå en kontinuitet 
till detta utvecklingsarbete. Som fjärde skäl kan anföras att denna strategi 
ligger i linje med kvalitetsarbetets betoning på relationer och kundfokus, ett 
relationsperspektiv som i studien innebär att uppmärksamma synpunkter 
både från församlingens medarbetare och från de sörjande. 

1.4.3 Forskarrollen 
Det som särpräglat min forskarroll är att jag är präst sedan 1981 och därför 
väl förtrogen med församlingsmiljö och begravningar. Mitt yrke har gett mig 
tillträde till församlingsmiljö och församlingskontakter, och jag har hunnit 
utveckla en inte obetydlig förförståelse för forskningsämnet.37 Det har därför 
varit av stor vikt för mig att utveckla både distans och närhet till forsknings-
uppgiften för att kunna alternera mellan forskarens utanförperspektiv och 
församlingsmedarbetarens innanförperspektiv. 

Mina tidigare yrkeserfarenheter hänför sig också till näringslivssfären och 
den statliga sfären. Skillnader i logik mellan de två sfärerna och Svenska 
kyrkan har jag alltså haft tillfälle att reflektera kring. 

Men förförståelse kan också diskuteras i termer av tidsanda och tidens 
givna sanningar. Forskaren präglas och påverkas av samtida kultur och tradi-
tioner. Vissa fakta och värderingar tas för givna utan att ifrågasättas. En 
gång var hierarkiska och patriarkaliska värderingar av samhällets uppbygg-
nad mer eller mindre givna. Idag diskuteras demokratibegreppet och det 
betraktas i många sammanhang som en given utgångspunkt i samhällsbyg-
gandet. Men ökar individualismen och fortskrider globaliseringen kanske det 
resulterar i värderingar med annorlunda nyanser. Det är naturligtvis inte 
möjligt som forskare att ställa sig bredvid sig själv och sin samtid och peka 
ut denna typ av begränsningar. Men detta innebär att forskningen kräver 
både fakta och värderingar att ta spjärn emot och samtidigt ett (modigt) ifrå-
gasättande för att flytta kunskapens gränspålar.38

Till sist vill jag också fästa läsarens uppmärksamhet på ett könsrollsrela-
terat problem för en kvinnlig forskare. Det är en allmän kunskap i nutiden att 
en författares kön påverkar läsarens intryck och bedömning av en text och att 
det finns skillnader i manligt och kvinnligt tänkande och språk. Om det är så 
att en vetenskaplig text bedöms olika beroende på om den är skriven av en 
man eller en kvinna och blir läst av en man eller en kvinna, innebär det i 
förlängningen att diskussioner om forskningens objektivitet också berör 
köns- och genderperspektiv. Diskussioner om objektivitet handlar med andra 
ord också om den mänskliga förmågan att överhuvudtaget tillämpa könsneu-
tral objektivitet. Som kvinnlig doktorand har jag reflekterat över könsrollsre-

37 Davidsson Bremborg 2002:25-28 diskuterar prästens förförståelse i studiet av begravningar.  
38 Jmf. Trollestad 1994:22ff. 
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laterad problematik. Inspirerad av Steinar Kvale har jag kommit fram till att 
kravet på forskaren och målet för en doktorand, man såväl som kvinna, är att 
det vetenskapliga arbetet är så självklart gediget att det talar för sig självt. 39

1.5 Tidigare forskning 
Den forskning som jag relaterar till kan grovt delas in i två områden: 1) Re-
ligionssociologisk och religionsvetenskaplig forskning relaterad dels till 
utvecklingsarbete inom Svenska kyrkan, dels till sorg och begravning; 2) 
Forskning som behandlar systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Till 
detta område hänför jag också litteratur om organisation, ledarskap och per-
sonalarbete.

Avhandlingsarbetet har pågått under en längre tid. Det har å ena sidan in-
neburit att det kontinuerligt har tillkommit nytt material som varit relevant 
för avhandlingsämnet. Å andra sidan måste man någonstans sätta en gräns 
för den forskning man väljer att relatera till. När frågan om att tillföra nytt 
material har aktualiserats är det relevansen för avhandlingsämnet som varit 
styrande. Det har ibland inneburit svåra gränsdragningar.  

1.5.1 Religionsvetenskaplig forskning i anslutning till 
 förbättringsarbete: En översiktlig presentation 
Ovan nämndes att det perspektiv som anläggs i avhandlingen knyter an till 
den religionssociologiska forskningstradition som har sitt ursprung i kretsen 
kring Berndt Gustafsson. Berndt Gustafssons första publicerade religionsso-
ciologiska analys daterar sig till år 1949. I den diskuterar han prästernas 
samhällssyn och deras svårigheter att förstå dåtidens sociala förändringar. 
Göran Gustafsson, en av efterföljarna till Berndt Gustafsson, skriver i en 
minnesskrift över honom:  

I denna artikel möter man några frågor som skulle komma igen på många 
ställen i Berndt Gustafssons författarskap; det är frågan om förändringarna i 
gemenskapsbildningarna och deras sammanhang med kyrkans ställning hos 
folket, och det är frågan om varför de kroppsarbetande kom i motsatsställning 
till eller främlingskap inför kyrkan och de religiösa rörelserna.40

Vid Religionssociologiska Institutet i Stockholm inledde Berndt Gustafsson 
sedermera den forskningsinriktning som undersöker och beskriver Svenska 
kyrkans funktioner och befolkningens religiösa tro och vanor. Han var en 
troende människa och präst, och i hans religionssociologiska forskning var 
detta tydligt emellanåt. Som exempel kan nämnas boken Kristen i 50-talets 

28 Jmf. Kvale 1997:227. 
40 Gustafsson, Göran 1976:35f. 
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Sverige, publicerad 1958. Den behandlar ett omfattande Sifo-material med 
frågor om befolkningens kyrksamhet och utifrån undersökningens data dis-
kuterar han kyrkobesökarnas karaktäristika och gruppsammanhållning. Av-
slutningen innehåller praktiska råd som är avsedda att öka kyrksamheten.41

Efterföljare till Berndt Gustafsson har varit mer varsamma med att ge 
normativa förslag i den religionssociologiska forskningen. I förbigående kan 
förslag på en allmän åtgärd nämnas, mera sällan diskuteras konkreta hand-
lingar som skulle påverka den skildrade utvecklingen. När Thorleif Petters-
son medverkade i projektet Framtida folkrörelser inom Institutet för fram-
tidsstudier, avslutade han rapporten Bakom dubbla lås, En studie av små och 
långsamma värderingsförändringar på följande vis: 

Det finns mycket att göra för dagen när man skall förverkliga sin vision om 
morgondagen. Om rapporten har bidragit till att folkrörelserna mitt i det dag-
liga slitet och omsorgen om nuet känner sig frestade att också lyfta blicken 
mot framtiden och försöka finna vägar att förverkliga sina visioner har den 
förhoppningsvis fyllt sitt syfte.42

Framställningen överlämnar till läsaren att ta alla initiativ och dra praktiska 
slutsatserna om vilka konkreta åtgärder som kan förändra det dagliga arbetet. 
När Thorleif Pettersson medverkar i en prästmötesavhandling som behandlar 
prästens Identitet och roll, framställs i ödmjuka ordalag en lösning på de 
problem som analyserats vetenskapligt: 

Rollmotsättningarna kommer i stället sannolikt att bestå; detta gäller både 
motsättningar mellan grupper och motsättningar inom grupper. Det enda al-
ternativ som återstår måste då vara att gå in i öppna och ärliga diskussioner 
och samtal om dessa rollmotsättningar; de måste bli något som man lyfter 
fram och aktivt bearbetar och inte något som man försöker dölja och värja sig 
mot. Rollmotsättningarna måste ses som en utmaning! Vårt kanske lite ytliga 
beteendevetenskapliga perspektiv pekar i varje fall mot att detta är det alter-
nativ som återstår.43

Rent allmänt kan man säga att vägen mellan vetenskapligt genomförda un-
dersökningar och analyser inom religionssociologin till förändringar på 
”verkstadsgolvet”, församlingarna, många gånger är lång. Det beror kanske 
på att det finns en osäkerhet över hur religionssociologisk teori och föränd-
ringsinriktad praktik ska förhålla sig till varandra. Men det finns undantag. 
Prästmötesavhandlingen Församlingen – vision och verklighet skriven i Ska-
ra stift år 1978 är exempel på hur pastoralt tänkande och religionssociologisk 
forskning kan samverka. Redaktör och huvudförfattare var kyrkoherde Len-
nart Tegborg medan forskningen genomfördes med hjälp av Religionssocio-

41 Gustafsson, Berndt 1958. 
42 Pettersson, Thorleif 1990:172. 
43 Pettersson, Thorleif 1981:140. 
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logiska Institutet i Stockholm.44 Boken är intressant därför att det religions-
sociologiska bidraget är en undersökning där samma typ av frågor ställs om 
församlingarnas verksamhet till olika kategorier av församlingsanställda, 
förtroendevalda, frivilligarbetare och aktiva församlingsbor. Prästmötesav-
handlingen innehåller också en historisk tillbakablick och en framtidsvision 
med konkreta diskussioner om åtgärder och utvecklingsmöjligheter. 

Karl Geyers avhandling Att dana människor, Om kvalitet i livsfrågeorien-
terad verksamhet – en diskussion i George Herbert Meads anda kan snarast 
betecknas som socialpsykologisk i sin teoribildning, men lades fram i religi-
onspsykologi.45 Den tillkom inom ett forskningsprojekt med uppgift att 
”kartlägga, analysera och föreslå åtgärder till anpassningar och förbättringar”
av församlingarnas konfirmandarbete.46 Utan att referera till ämnesområdet 
kvalitet inleder Geyer med ett förslag på kvalitetsdefinition och för en ingå-
ende teoretisk diskussion om detta. Han intar en aktiv position i förhållande 
till sitt studieobjekt då avhandlingen behandlar material som kan påverka 
och utveckla Svenska kyrkans konfirmandarbete.47 Samma hållning kommer 
fram i Christina Sandahls publikation från Bräcke Diakonal Utveckling, Hur 
sköter man med kloka händer? – om kvalitetsutveckling av diakonalt arbe-
te.48 Den handlar om kvalitetssäkring inom Svenska kyrkans diakonala verk-
samhet. Christina Sandahl betonar lärandet och menar att det interna lärandet 
också kan vara en metod för utvärdering av verksamheten. Charlotte Engel 
diskuterar i sin licentiatuppsats Församlingsdiakoni för en ny tid, en studie 
av sex storstadsförsamlingar hur diakonalt arbete bedrivs och kan förändras 
i församlingarna.49 Se det som är. Diakonal inventering i brytningstid, är 
också skriven av Engel.50 Den innehåller metodiska anvisningar som ska 
inspirera församlingar till att klarlägga och synliggöra förutsättningarna för 
lokal diakonal verksamhet. Kvalitet för brukare. Frivilligt socialt arbete ur 
ett brukarperspektiv av Kari Jess är skriven för verksamhet inom civilsam-
hällssfären och är undantaget som bekräftar regeln när jag presenterar henne 
under rubriken religionsvetenskaplig forskning.51 Hon använder sig av ett 
brukarperspektiv och gör en systematisk genomgång av en rad faktorer som 
påverkar kvaliteten i verksamheten. Jess beskrivs utförligare i avsnitt 3.5. 
Geyer och Sandahl återkommer i diskussionen om kvalitetsdefinitioner för 
Svenska kyrkan i avsnitt 7.1. 

Det finns också exempel på hur företagsekonomisk teoribildning används 
inom religionssociologin för att tolka ett skeende. Jag tänker på utbudsteorin 

44 Tegborg (red) 1978. 
45 Geyer 1989 stencilupplaga. Se även Geyer 1990. 
46 Geyer 1989:15. 
47 A.a. sid 113ff. 
48 Sandahl 2001.
49 Engel 2001. 
50 Engel 2002. 
51 Jess 1998.
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eller rational choiceteorin som härrör från ekonomiska teorier. När utbudste-
orin och dess begrepp presenterades i anslutning till Svenska kyrkans stati-
stik fördes en lågmäld diskussion om marknadstänkandet kan appliceras på 
Svenska kyrkan och hur t.ex. ett varierat gudstjänstutbud kan ha en stimule-
rande effekt.52 I avsnitt 8.2 beskriver jag utbudsteorin mer utförligt. 

Inom ramen för forskningsprogrammet Norden och Europa som finansie-
rades av Nordiska Ministerrådet, ingick ämnesområdet ”Religiositet och 
värderingar i Norden” som ett av fyra större forskningsprojekt. Ämnesområ-
det belystes av fyra forskningsprojekt, varav ett av dem var ”Nationalkyrk-
lighet och etisk pluralism – en nordisk paradox”. Det genomfördes i nära 
samarbete med två andra projekt, dels det europeiska projektet ”Religious 
And Moral Pluralism”, kallat RAMP, dels det svenska projektet ”Från stats-
kyrka till fri folkkyrka”. RAMP-projektet syftade bl.a. till att klargöra ut-
vecklingen i tolv länder av religiös och moralisk värdepluralism i en social 
kontext hos medborgarna. I den nordiska undersökningen har sammanlagt ca 
2700 intervjuer genomförts med representativa befolkningsurval i åldrarna 
18-75 år. Studien ingår i en rad av jämförande, longitudinella studier av vär-
deringsförändringar som har genomförts kontinuerligt under 1980- och 90-
talen.53 Det är ett omfattande material som presenteras i boken Folkkyrkor 
och religiös pluralism – den nordiska religiösa modellen. Göran Gustafsson 
bidrar med två kapitel.54 Han borrar i frågorna hur medlemmarna bedömer 
kyrkans verksamheter och deras prioriteringar av dessa. Han undersöker 
också hur medlemmarna ser på kyrkans identitet och framställer konfessio-
nell trohet som en motsats till situationsbunden anpassning. Det är ett tydligt 
medlemsorienterat perspektiv Göran Gustafsson anlägger. 

Projektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka” har underrubriken ”en religi-
onssociologisk, tjänsteteoretisk och teologisk analys inför förändrade rela-
tioner mellan Svenska kyrkan och staten år 2000”. I slutrapporten fram-
kommer bl.a. att nutida människor använder religiösa institutioner och orga-
nisationer som resurser i sökandet efter livskvalitet och mening.55 I projektets 
rapportserie ingår förutom slutrapporten tretton titlar. Nedan återges de som 
har störst relevans för avhandlingsarbetet. 

Delar av resultaten från projektet Nationalkyrklighet och etisk pluralism – 
en nordisk paradox redovisas i Folkkyrkor och religiös pluralism – den nor-
diska religiösa modellen med Göran Gustafsson och Thorleif Pettersson som 
redaktörer. Boken publicerades år 2000 och innehåller ett omfattande mate-
rial om de nordiska kyrkomedlemmarnas synpunkter och relationer till kyr-
kan. Många uppgifter har direkt relevans för Svenska kyrkans verksamhet. 

52 För ett översiktligt studium av rational choiceteorierna hänvisas till Gustafsson, Göran 
1994. Han relaterar teorierna till Svenska kyrkans verksamhet. Se även Hamberg, Eva & 
Pettersson, Thorleif 1994. 
53 Gustafsson, Göran & Pettersson, Thorleif 2000:9ff. 
54 Gustafsson, Göran 2000b och 2000c. 
55 Bäckström, Anders, Edgardh Beckman, Ninna och Pettersson, Per 2004. 
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Susan Sundback påpekar bl.a. att det är avgörande för kyrkans framtid hur 
yngre människor i samband med familjebildning värderar ett medlemskap.56

Men det framkommer inte i texterna vilka konkreta åtgärder som kyrkorna 
kan vidta för att påverka utvecklingen. 

Per Petterssons bidrag i rapportserien publicerades också år 2000. Han 
förenar religionssociologisk och tjänsteteoretisk forskning när han i sin av-
handling Kvalitet i livslånga tjänsterelationer – Svenska kyrkan ur tjänstete-
oretiskt och religionssociologiskt perspektiv anlägger ett kundfokuserat per-
spektiv enligt tjänsteteoretisk modell på Svenska kyrkan. Genom intervjuer 
med kyrkotillhöriga som anlitat kyrkans tjänster sållas ett antal kvalitetsfak-
torer fram som han menar är väsentliga för hur kyrkans tjänster upplevs. 
Med en s.k. ”livslinje” åskådliggör han hur individers erfarenheter av för-
samlingsverksamheten och Svenska kyrkan relaterar till kyrkotillhörigheten. 
Hans slutsats är att kyrkan bör utveckla ett ”systematiskt kundorienterat kva-
litetstänkande”.57 I avsnitt 7.1 redogör jag för Per Petterssons kvalitetsmo-
dell.

Tjänsteperspektivet används också av Margareta Bernstad, som menar att 
Svenska kyrkans viktigaste kontaktyta är de kyrkliga handlingarna. Hon 
ställer frågan om turismen kan få människor att vända sig till kyrkan.58 Bo-
ken Total Quality Ministry beskriver en praktisk tillämpning av tjänsteper-
spektivet i amerikansk religiös kontext.59 För den som vill fördjupa sig i 
forskning kring religiösa tjänster hänvisas till Per Pettersson redogörelse i 
hans avhandling.60

I projektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka” publicerades år 2001 Svens-
ka kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur, En studie av religion och 
omsorg, författad av Anders Bäckström.61 Genom analyser av globalisering-
ens karaktär och kyrkan i det nutida samhället visar hans studie på betydel-
sen av lokal samverkan mellan kyrkans sociala/diakonala funktioner och 
socialtjänsten. I sista kapitlet återknyter han till sin inledning och diskuterar 
kyrkans roll som arena eller relationssfär i spänningsfället mellan immanens 
och transcendens. Samma år publicerades även Eva Jeppson Grassmans bi-
drag Socialt arbete i församlingens hägn. 62 Bokens syfte är att beskriva vad 
det sociala/diakonala arbetet i församlingarna består av och vilken roll det 
har när samhället förändras. Hennes analys visar att kyrkan utför ett omfat-
tande välfärdsarbete och mynnar ut i en fråga om kyrkans framtidsroll. Ska 
kyrkan vara en aktiv röst inom civilsamhället eller vara en institution för 
sociala tjänster eller är det möjligt att förena dessa två alternativ? 

56 Sundback 2000:53. 
57 Pettersson, Per 2000:140. 
58 Bernstad 1989. 
59 Kallestad & Schey 1994. 
60 Pettersson, Per 2000. 
61 Bäckström 2001. 
62 Jeppson Grassman 2001. 



41

Per Hansson och Bert Stålhammar är två forskare som är väl insatta i or-
ganisations- och ledningsfrågor inom Svenska kyrkan. Hansson bedriver 
forskning kring kyrkans organisation och ledarskap ur ett organisationsteore-
tiskt och pedagogiskt perspektiv. Hans avhandling har titeln Styrning och 
kultur. En studie om förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksam-
het.63 Detta tema utvecklar han vidare i Ledarskapet i församlingen som 
framhåller helhetssynen, visionerna och kyrkoherdens uppdrag. Boken har 
en tydlig praktisk inriktning.64 Hansson har i serien Tro och Tanke utgivit 
Jämställdhet inom Svenska kyrkan65 och Kyrkoherdens arbetsvillkor66. Hans-
sons bidrag i projektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka” kom år 2001, 
Svenska kyrkans organisationskultur. Med referenser till organisationsteore-
tiska modeller skildrar han kyrkoherdens ledarskap och förändringsarbete i 
förhållande till församlingarnas organisationskultur. Hans slutledning är att 
organisationskulturen kan liknas vid ett Janus-ansikte: bemötandet utåt är 
vänligt medan de interna förhållandena är hårdare.67

Stålhammars forskningsområde är ledarskap inom Svenska kyrkan. I sina 
jämförelser mellan ledarskapet inom näringslivet och kyrkligt ledarskap 
hittar han tydliga paralleller. Inom projektet ”Från statskyrka till fri folkkyr-
ka” har han skrivit Kyrkoherdens ledningsvillkor, publicerad år 2002. 68 Hans 
analys visar att kyrkoherden står i en komplex situation som relaterar till tre 
olika organisationsmodeller. Boken fullföljer de tankegångar om försam-
lingens ledarskap och organisation som han påbörjade i Kyrkoherde  en 
(o)möjlig uppgift .69 Stålhammars teoribildning återkommer jag till i avsnitt 
4.3.

Valerie DeMarinis har inom projektet skrivit Pastoral Care, Existential 
Health, and Existential Epidemiology. A Swedish Postmodern Case Study.
Den publicerades år 2003.70 Hon föreslår att själavården ska ha en inriktning 
som passar i det postmoderna samhället och utföras som en form av existen-
tiell hälsokontroll enligt ett strukturerat diagram. Valerie DeMarinis är också 
författare till boken Critical Caring. A Feminist Model for Pastoral Psycho-
logy. 71 Där är hennes utgångspunkt att användningen av riter bör utvecklas 
för att ge hjälpsökande människor lindring och bot. 

Det är Storbritannien som i första hand dominerat forskningen om sorg 
och begravning. Under 1990-talet har det bildats ett nätverk av forskare som 
träffas vid internationella, tvärvetenskapliga konferenser vartannat år. Socio-
logen Tony Walter är känd för en lång rad böcker med skilda aspekter på 

63 Hansson, Per 1990. 
64 Hansson, Per (red.) 1991. 
65 Hansson, Per 1993. 
66 Hansson, Per 1996. 
67 Hansson, Per 2001. 
68 Stålhammar 2002. 
69 Stålhammar 1996. 
70 DeMarinis 2003. 
71 DeMarinis 1993. 
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ämnet. Funerals and how to improve them från år 1990 är ett av hans tidiga-
re verk.72 Hans utgångspunkt är att moderniteten lämnar den enskilda männi-
skan utan naturliga referensramar inför döden. I boken ger han en rad exem-
pel på hur begravningar kan genomföras. Hans syfte är att ge läsaren mod 
och inspiration till att våga genomföra begravningar personligt och med in-
tegritet. Detta tema återkommer i flera av hans böcker. 

På svensk mark genomförde Bäckström år 1992 en undersökning om mu-
sik och bibelord vid begravningar. Han undersökte även symbolerna i döds-
annonser. Detta finns samlat i skriften Den svenska begravningsseden.73

Senare genomförde Curt Dahlgren från Lund en undersökning av dödsan-
nonser, När döden skiljer oss åt. Han studerar hur annonserna har förändrats 
under åren 1945-1999. 74 Under slutet av 1990-talet växte det fram ett mindre 
nätverk kring Göran Gustafsson vid universitetet i Lund. Han publicerade tre 
artiklar om begravningsseden: ”Deltagandet i begravningar. Utveckling och 
regionala variationer”75, ”Begravninssamtalet, en studie av kyrklig praxis 
under 1900-talet”76 och ”Begravningen, en skärningspunkt mellan stat, 
marknad och civilt samhälle”77. Gustafssons arbete ledde fram till en större 
undersökning i vilken alla präster i aktiv tjänst inom Svenska kyrkan ombads 
besvara ett stort antal enkätfrågor om deras senaste begravningsgudstjänst. 
Undersökningen presenteras i Begravningssed på 1990-talet. Materialredo-
visning och resultatöversikt.78 En redogörelse för undersökningens resultat 
finns i boken När det sociala kapitalet växlas in.79 Bl.a. framkommer att 
begravningarna under 1900-talet har blivit mer jämlika vad avser sociala 
skillnader och könsskillnader. ”Den dödas sociala kapital är redan nu vikti-
gare än hennes sociala position för hur en begravning gestaltar sig och detta 
kommer sannolikt att bli ännu mera tydligt i framtiden.”80

Jan-Olof Aggedal har anlagt ett pastoralteologiskt perspektiv i sin av-
handling Griftetalet mellan trostolkning och livstydning. Han belyser hur 
prästen hanterar sin uppgift att hålla griftetal i ett postmodernt samhälle.81

Psalmens funktion vid begravningar inom Svenska kyrkan behandlar Anna J. 
Evertsson i sin avhandling Gå vi till paradis med sång.82 Anna Davidsson 
Bremborg behandlar begravningsentreprenörernas arbetsfält i avhandlingen 
Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och 
professionalisering. Hon påvisar bl.a. att i närheten av en död kropp påver-

72 Walter 1990. 
73 Bäckström 1992. 
74 Dahlgren 2000. 
75 Gustafsson, Göran 1997a. 
76 Gustafsson, Göran 1998. 
77 Gustafsson, Göran 2000a. 
78 Gustafsson, Göran 2001. 
79 Gustafsson, Göran 2003. 
80 A.a. sid 217. 
81 Aggedal 2003. 
82 Evertsson 2002. 
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kas människans kroppsliga rörelsemönster och menar att det är en viktig del 
i riten. Jag har i mitt skrivande inspirerats av denna bok och hänvisar i av-
snitt 9.1 till hennes diskussion kring definitioner av rit. Däri ingår hänvis-
ningar till etnografisk forskning.83

Det har under senare år publicerats en rad böcker om själavård. Owe 
Wikströms bok Den outgrundliga människan. Livsfrågor, psykoterapi och 
själavård är välkänd. Den innehåller en grundlig genomgång av vad själa-
vård innebär och hur själavård konkret kan bedrivas för att hjälpa nödställda 
människor.84 I min avhandling hänvisar jag till Owe Wikströms definition av 
själavård. Lars Johan Danbolt visar i sin avhandling De sørgende og begra-
velsesriten, En religionspsykologisk studie hur anhörigas aktivitet i förbere-
delserna av begravningen kan underlätta sorgeförloppet.85 Astrid Andersson 
Wretmarks avhandling Perinatal death as a pastoral problem beskriver hur 
begravningen kan ha en läkande inverkan i en sorgeprocess.86 Jag vill också 
nämna Kjell Kallenbergs avhandling Livsåskådning i kris.87 I den framkom-
mer att sorgens förlopp påverkas av den sörjandes personlighet och att det 
finns ett samband mellan sorg och livsåskådning. 

I kommande kapitel diskuteras de mest relevanta delarna av de aktuella 
teoretiska perspektiven mer utförligt. 

1.5.2 Forskning och litteratur som behandlar ämnesområdet 
 systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete: 
 En översiktlig presentation 
Det utkommer kontinuerligt ny litteratur inom området kvalitets- och förbätt-
ringsarbete. I avhandlingen har jag sökt att uteslutande referera till nutida 
väletablerade och återkommande modeller och teorier. Det bör noteras att i 
den ström av litteratur som tangerar avhandlingens ämnesområde är diskus-
sionen av personalutveckling försvinnande liten i jämförelse med den mängd 
av litteratur som faller inom området organisation och ledarskap. 

Den första bok jag läste om kvalitet heter Varför är kvalitetsarbete så 
svårt? Den är en licentiatuppsats skriven av Björn Jernberg.88 Boken ger en 
god introduktion i ämnet. Titeln förstod jag sedermera är högst relevant, det 
finns ingen färdig lösning för hur kvalitetsarbete ska bedrivas för att garante-
ra resultat. Jernberg var då anställd som projektledare vid Institutet för Kva-

83 Davidsson Bremborg 2002:4-8. 
84 Wikström 1991. Detta får en uppföljning av Olivius m.fl. 1996 i boken Att möta människor, 
En grundbok om själavård. Här ingår också ett större avsnitt som tar upp själavård med män-
niskor i sorg.  
85 Danbolt 1998. 
86 Andersson Wretmark 1993.
87 Kallenberg 1987. I en uppföljande studie Den mognade sorgen, Kallenberg 1992, bekräftas 
resultaten.
88 Jernberg 1995. 
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litetsutveckling, SIQ, i Göteborg. Senare blev han anställd inom Volvokon-
cernen som vann SIQ:s kvalitetsutmärkelse. Den andra boken jag läste räk-
nas till klassikerna, Quality Is Free av Philip B. Crosby.89 Budskapet i boken 
är förförande och det framstår som om kvalitetsarbete är svaret på alla pro-
blem i ett företag. Det finns en rad av sådana ”gurus” inom kvalitets- och 
förbättringslitteraturen. Joseph Juran är en av dem, känd för sin medverkan i 
Juran´s Quality Handbook. Den trycktes första gången 1951 men används än 
idag i undervisningssammanhang. Han tar upp kvalitetsbristkostnader och 
ger kvalitetsarbetet en mycket systematisk uppläggning.90 Peter Senge är ett 
annat välkänt namn, författare till Den femte disciplinen. Den lärande orga-
nisationens konst.91 Boken är känd för sin analys av en lärande organisation. 
Den kritik som riktats mot kvalitets- och ledarskapslitteratur under senare år 
gäller främst innehållets glamorösa framtoning. Detta diskuteras i kapitel 2, 
3 och 4. 

De teoribildningar om kvalitets- och förbättringsarbete som ligger till 
grund för avhandlingen har skilda ursprung. Följande tre böcker har sitt ur-
sprung inom teknik. Kvalitet från behov till användning av Bo Bergman och 
Bengt Klefsjö är en slags antologi i ämnet kvalitet.92 Den ger en sammanfat-
tande överblick med hänvisningar till teoriernas ursprungliga upphovsmän. 
Lennart Sandholm är författare till boken Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. 
Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet.93 Han ger en introduktion 
till hur kvalitetsbegreppet utvecklas och hur kvalitetsarbete mot totalkvalitet 
kan planeras och genomföras. Innehållet utvecklas i ett omfattande under-
visningsmaterial som används inom kvalitetschefsutbildning. I Processorien-
tering  en grund för morgondagens organisationer redogör Olof Rentzhog 
för vad processer är och hur de kan användas i en verksamhet.94 Kvalitets-
bristkostnader. Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling av Lars Sörqvist 
beskriver hur ett företag kan öka sina inkomster genom att komma tillrätta 
med s.k. felkostnader, kostnader som uppkommer genom t.ex. bristande 
samarbete.95 Boken kan snarast beskrivas som en bok i Jurans anda. Sörqvist 
refererade jag till i redogörelsen för avhandlingens syfte. 

Tjänsteteoretisk forskning har sin hemort inom företagsekonomin. Bo 
Edvardsson är författare till en rad böcker inom denna genre. Tjänsteutveck-
ling med inbyggd kvalitet är en grundläggande bok som redogör för tjänste-
begreppet.96 Richard Normanns avhandling Skapande företagsledning be-
handlar organisationsutveckling.97 Boken avslutas med ett appendix som tar 

89 Crosby 1979. 
90 Juran & Godfrey 1999. 
91 Senge 2001. 
92 Bergman & Klefsjö 1995.
93 Sandholm 1999a. 
94 Rentzhog 1998. 
95 Sörqvist 1998. 
96 Edvardsson 1996b.
97 Normann. Första upplagan 1975; tionde tryckningen 1999. Jmf. Normann 1976.
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upp några vetenskapsfilosofiska utgångspunkter som han ansluter sig till. 
Detta appendix hänvisar jag till i beskrivningen av forskningsprocessen. 
Normann är tillsammans med Rafael Ramirez också författare till Den nya 
affärslogiken.98 I den boken utvecklas tjänsteperspektivet. Författarna menar 
att varor och tjänster inte bör särskiljas. Istället bör olika aktörer utöka sitt 
samarbete i syfte att samproducera värde.

Christian Grönroos sammanför tjänstetänkande med marknadsföring i bo-
ken Service management. Ledning, strategi, marknadsföring i servicekon-
kurrens.99 Professionell marknadsföring är skriven av Björn Axelsson.100 Det 
är en lärobok som besvarar frågorna vad marknadsföring är och hur den kan 
användas. Integrerad organisationslära av företagsekonomerna Lars H. 
Bruzelius och Per-Hugo Skärvad behandlar organisationsutveckling ur ett 
brett perspektiv som anknyter till ledning och kvalitetsarbete.101 Från Taylor 
till Toyota. Betraktelser av den industriella produktionens organisation och 
ekonomi innehåller en kronologisk genomgång av kvalitets- och förbättrings-
teorier under 1900-talet och visar hur teorierna utvecklats och förändrats. 
Boken är skriven av Bengt Sandkull och Jan Johansson.102 Monica Nicou och 
Jörgen Hansson är författare till Personalavdelningen  En kraft som utveck-
lar som sammanför ledning, personalarbete och marknadsföring.103 Skapande 
personalarbete. Lärande och kompetens som strategi av Jörgen Hansson104

och Kompetens för konkurrenskraft. Källor, drivkrafter och metoder för 
kompetensutveckling i företag av Björn Axelsson105 är två böcker som för-
enar personalutveckling med kompetens och företagsstrategi. De sex sist-
nämnda böckerna har använts i inomkyrklig utbildning i personaladministra-
tiva frågor. Det tycker jag är viktigt att notera då böckerna förefaller att vara 
skrivna för en annan kontext än kyrkans. PAOU, Personaladministration och 
organisationsutveckling är en innehållsrik bok skriven av Otto Granberg 
med rötter inom arbetslivspedagogik.106 Boken ger viktiga infallsvinklar till 
medarbetarskap och lärande. Här kan också nämnas Medarbetarsamtal och 
lärande i organisationer av Aslaug Mikkelsen. Den fokuserar medarbetar-
samtalet och förhållandet mellan ledare och medarbetare ur olika aspekter.107

Av den litteratur som innehåller granskningar och utvärderingar av äm-
nesområdet kvalitet vill jag här särskilt nämna Kvalitet i offentlig sektor. Att 
mäta och förbättra kvaliteten i landstingets verksamhet. Björn Rombach 
skildrar i detta arbete de svårigheter som sjukvården brottats med i sitt kvali-

98 Normann & Ramírez 1995. 
99 Grönroos 1997. 
100 Axelsson 1996. 
101 Bruzelius & Skärvad 1995.
102 Sandkull & Johansson 1996. 
103 Nicou, Monica & Hansson, Jörgen 1991. 
104 Hansson, Jörgen 1997. 
105 Axelsson 1997. 
106 Granberg 1998. 
107 Mikkelsen 1998. 
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tetsarbete.108 Att hantera skilda världar. Läkares chefskap i mötet mellan 
profession, politik och administration är skriven av Katarina Östergren och 
Kerstin Sahlin-Andersson.109 Författarna skildrar den komplexitet som läka-
res chefskap innebär och betonar dialogens betydelse för att utveckla sjuk-
vården och en kommunikation mellan organisationens tre sfärer. Innehållet 
inspirerar till en jämförelse mellan läkares och kyrkoherdars chefskap. Staf-
fan Johansson har skrivit Självständiga rörelser och kommunala underleve-
rantörer? Ideella organisationers roll i välfärdssystemet.110 Boken analyserar 
hur samverkan mellan Göteborgs kommun och sociala ideella organisationer 
utvecklats mellan åren 1950 och 2000 och argumenterar för att det före-
kommer modeväxlingar inom offentliga organisationers styrsystem som kan 
leda till att de ideella organisationernas unika kvaliteter negligeras. Kvalite-
ter som medarbetarnas egna erfarenheter eller andlighet beskrivs också som 
en tillgång vid hantering av sociala problem. 

De aktuella teoretiska perspektiven kommer att diskuteras mer utförligt i 
kommande kapitel. 

1.6 Begreppsdefinitioner 
Nedan presenteras några begrepp som återkommer i avhandlingen. Begrep-
pen processer och relationer behandlas däremot i anslutning till sitt samman-
hang i kapitel 6. Kvalitetsbegreppets användning i Svenska kyrkan behand-
las i kapitel 7. Diskussioner om rit- och sorgebegreppen återfinns i anslut-
ning till avhandlingens empiriska studie, kapitel 9. 

1.6.1 Begreppet kyrka 
Begreppet kyrka kan användas i flera betydelser. I vardagliga sammanhang 
betecknar det vanligtvis kyrkobyggnad, trossamfund eller kristenhet. I dog-
matiska sammanhang kan begreppet beteckna kyrkan i trosbekännelsen, ett 
enskilt trossamfund eller kristenheten i vid bemärkelse.111 När ordet kyrka 
används i föreliggande avhandling är ambitionen att det ska framgå av sam-
manhanget vilken av dessa betydelser som avses. Namnet Svenska kyrkan 
betecknar här trossamfundet Svenska kyrkan i en samlande betydelse som 
omfattar församlingarna, stiften och nationell nivå samt inrymmer verksam-
het, anställda och kyrkotillhöriga. 

108 Rombach 1991b. 
109 Östergren och Sahlin-Andersson 1998. 
110 Johansson 2001. 
111 Persenius, Ragnar 1987:17. 
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1.6.2 Begreppet församling 
Begreppet församling använder jag i en allmän betydelse som innefattar flera 
aspekter. Det bestäms av 1) alla människor som tillhör Svenska kyrkan och 
är bosatta inom en församlings territoriella område; 2) församlingens grund-
läggande uppgift och pastorala ansvar för de människor som vistas inom 
församlingen oavsett om de tillhör församlingen eller ej;112 3) arbetsplatsen 
med anställda som även de omfattas av församlingens pastorala ansvar i 
enlighet med ovanstående. 

1.6.3 Samhällets sfärer 
Det är en omdiskuterad fråga hur samhället bäst kan beskrivas i olika sekto-
rer eller sfärer.113 Sjöstrand utgår från att samhället schematiskt kan delas in i 
fyra idealtypiska sfärer. I praktiken är gränsdragningen mellan dem inte lika 
tydlig och de flyter in i varandra. Det är för det första näringslivssfären som 
motsvarar den privata sektorn och som relaterar till konsumtion på markna-
dens villkor. Det är för det andra samhällssfären som förenklat kallas den 
statliga sfären. Denna sfär omfattar den offentliga sektorn med olika förvalt-
ningskonstruktioner inom stat, kommun och landsting. Det är för det tredje 
familjesfären. Hit hör institutionella aktörer med släkt- och klanliknande 
förhållanden. Familjesfären kan utveckla relationer utanför familjen/klanen 
efter modeller inom både näringslivssfären och civilsamhällssfären. Det är 
för det fjärde civilsamhällssfären som åsyftar idéburen och medlemsbaserad 
verksamhet.114

Familjesfären ser jag ingen anledning att urskilja särskilt i alla diskussio-
ner i avhandlingen. För att underlätta framställningen kategoriserar jag då 
samhället i tre sfärer, nämligen samhällssfären, näringslivssfären och civil-
samhällssfären. Svenska kyrkans position i förhållande till sfärerna behand-
las bl.a. i kapitel 5. 

Indelningen av samhället i sfärer är som sagt schematisk. Det är inte 
ovanligt att organisationer bedriver verksamhet inom flera sfärer. Gräns-
dragningen mellan stat och näringsliv kan vara svår att bedöma eftersom 
staten också är en aktör inom näringslivet och offentliga tjänster i vissa fall 
utförs av enskilda aktörer. Både stat och vinstdrivande företag kan agera 
inom civilsamhällssfären genom att sponsra ideell verksamhet som exem-
pelvis idrott eller kultur. För företag kan det ingå i den image man vill skapa 
och vara ekonomiskt motiverat, men engagemanget kan även grunda sig på 

112 Ekström 1999:81-95; Edqvist 2000:41-69, församlingens pastorala ansvar begränsas inte 
av kyrkotillhörighet eller församlingstillhörighet. 
113 Se t.ex. Gummesson 1993:17f; Lundström & Wijkström 1994:22, 25ff; Passerin 
d’Entrèves & Vogel 2000. 
114 Sjöstrand 1995; Söderholm & Wijkström 2002:13-15. 



48

en vilja att bidra till samhällsnytta och försiggå relativt anonymt.115 Inom 
ideella organisationer kan det finnas affärsdrivande verksamhet som genere-
rar både ekonomisk vinst och arbetstillfällen, t.ex. försäljning av begagnade 
kläder och möbler.116 Detta var således några exempel på att de tre aktuella 
sfärerna går in i varandra och att de kan vara svåra att avgränsa tydligt från 
varandra i avhandlingsarbetet. 

1.6.4 Begravningsgudstjänster och begravningsverksamhet 
Enligt anvisningarna i 1986 års Kyrkohandbok ingår begravningen ”i ett 
sammanhang som sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven.”117

Inledningsorden till begravningsgudstjänsten lyder: ”Vi är samlade för att ta 
avsked av NN och för att överlämna honom i Guds händer.”118 Genom be-
gravningsaktens fastlagda ordning överlämnas den avlidne i Guds händer 
och omsluts i bön medan de närvarande bereds möjlighet till inre bearbet-
ning. Ett biskopsbrev om död och begravning från år 1988 anför samma syn 
på begravningen. Där påtalas att prästen bör etablera kontakt med sorgehuset 
snarast efter att dödsfallet inträffat innan man hinner utforma begravningen 
helt med begravningsbyråns hjälp. Vid begravningen är prästens viktigaste 
uppgifter för den enskilda människan förutom att förrätta begravningsguds-
tjänsten också hembesök och samtal.119 Även i Kyrkoordningen återkommer 
handbokens syn på begravningsgudstjänsten och i texten omnämns såväl 
dödens realitet som hoppet om evigt liv och uppmaningen att uppmärksam-
ma anhörigas behov av sorgebearbetning.120

Den som är kyrkotillhörig och betalar kyrkoavgift har rätt till en begrav-
ningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Kostnaden finansieras ge-
nom kyrkoavgiften. Begravningslagen trädde i kraft den 1 januari år 2000. I 
den anges att alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett religionstillhörighet 
och tro, betalar en begravningsavgift. Avgiften beräknas årligen på den 
kommunala inkomsten och ska användas till att finansiera begravningsverk-
samheten. Med begravningsverksamhet avses förvaltningen av de allmänna 
begravningsplatserna dvs. att hålla tillräckligt med gravplatser, ta emot stoft 
för förvaring och visning, sköta gravsättning och kremering, tillhandahålla 
lämplig lokal för begravningsceremoni också utan religiösa symboler, hålla 
personal, byggnader, maskiner och allt som behövs för verksamheten samt 
att anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser. Gravplats eller 

115 Jmf www.siq.se. Utmärkelsen Svensk Kvalitet, grundläggande värderingar, samhällsan-
svar. Alla organisation har ett ansvar för samhället och miljön utöver lagar och förordningar. 
116 För en definition och avgränsning av den ideella sektorn se Lundström & Wijkström 1994; 
Wijkström 1996b:49f. 
117 Kyrkohandboken 1986 sid 218. 
118 A.a. sid 219. 
119 Biskopsmötet 1988. 
120 Kyrkoordningen 1999 Femte avd. 24 kap. 
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motsvarande på allmän begravningsplats har man utan extra kostnad rätt till 
under 25 år efter begravningen. 

Enligt begravningslagen ska stoftet efter en avliden kremeras eller grav-
sättas snarast möjligt och senast två månader efter dödsfallet. Det är inget 
tvång att ha en begravningsceremoni och anhöriga behöver inte delta. Svens-
ka kyrkan är på samhällets uppdrag huvudman för begravningsverksamheten 
utom i Stockholm och Tranås, där kommunerna är huvudmän.121 Särskilda 
ombudsmän utsedda av länsstyrelsen bevakar att församlingarna utför be-
gravningsverksamheten på ett tillfredsställande sätt. Sveriges kyrkogårds- 
och krematorieförbund, SKKF, driver utvecklingsfrågor inom begravnings-
verksamheten.122

1.7 Disposition 
Avhandlingen består av sjutton kapitel. Ordningen mellan kapitlen har styrts 
av principen att behandla de ämnesområden som hör samman i en logisk 
följd. Det innebär att ett inledande brett perspektiv på ämnesområdet kvalitet 
successivt har smalnats av till att fokusera förutsättningarna för kvalitet och 
systematiskt förbättringsarbete i Svenska kyrkan och den empiriska studien i 
en församling. Det är tre områden som diskuteras i avhandlingen. De är 1) 
ämnesområdet kvalitet, 2) relateringen av detta till Svenska kyrkan och 3) 
Svenska kyrkan. Här ingår Täby församling och begravningar. Eftersom 
ämnesområdet kvalitet inte kan uppfattas som välkänt inom Svenska kyrkan, 
samtidigt som influenser från det tränger in i kyrklig verksamhet, ser jag det 
som väl motiverat att min redogörelse belyser ämnesområdet i ett vitt per-
spektiv. Läsare som anser sig sakna nödvändiga förkunskaper om Svenska 
kyrkan kan efter detta inledande kapitel fortsätta med kapitel 8 som behand-
lar olika perspektiv på kyrkan och sedan återvända till den angivna disposi-
tionen.

Det är en viktig del av forskningsuppgiften att presentera materialet på ett 
begripligt och tillgängligt sätt. Jag anser att avhandlingens disposition är 
rimlig, även om den naturligtvis hade kunnat göras annorlunda. 

Kapitel 1 redovisar forskningsuppgiften och det sammanhang den kan 
placeras i samt metodologiska utgångspunkter. Tidigare religionsvetenskap-
lig forskning som knyter an till avhandlingsämnet och forskning som tar upp 
systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete diskuteras. Därefter definieras 
några begrepp som är viktiga för avhandlingen. 

121 Kyrkoordningen 1999, Begravningslag sid 237 ff.
122 Den framtida begravningsverksamheten. En beskrivning av hur olika aktörer inom nuva-
rande system kan bidra till utveckling av begravningsverksamheten. Rapport från Sveriges 
kyrkogårds- och krematorieförbund. 
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Kapitel 2 och 3 bearbetar den första avhandlingsfrågan Vad är kvalitets-
arbete?

Kapitel 2 tar upp skilda aspekter på begreppet kvalitet. Först presenteras 
några olika definitioner av kvalitet och därefter finns en redogörelse för kva-
litetsbegreppets framväxt i USA och Japan. 

Kapitel 3 tar upp kvalitetsarbetets framväxt i Sverige och hur det från när-
ingslivssfären har trängt in i den statliga sfären. Här behandlas också den 
inhemska kritik som bl.a. riktats mot planeringen och genomförandet av 
kvalitetsutveckling i företag och offentlig verksamhet. Slutligen vänds upp-
märksamheten mot kvalitetsarbete inom civilsamhällssfären. 

Kapitel 4, 5, 6 och 7 bearbetar den andra avhandlingsfrågan Hur relaterar 
Svenska kyrkan till ämnesområdet kvalitet? 

Kapitel 4 fördjupar förståelsen av kvalitetsbegreppet genom att ta upp 
kyrkoherdens ledarskap i relation till ledarskaps- och managementlitteratur 
avsedd för sekulära sammanhang. Först uppmärksammas denna typ av litte-
ratur och kritik av managementlitteratur. Därefter relateras detta till forsk-
ning om kyrkoherdens ledarskap. 

Kapitel 5 inleder med att diskutera människosyn och preciserar den män-
niskosyn avhandlingsarbetet vilar på. Därefter följer en övergripande jämfö-
relse av några nyckelfaktorer som påverkar kvalitetsarbete inom näringslivs-
sfären, den statliga sfären, civilsamhällssfären och Svenska kyrkan. Fakto-
rerna är verksamhetens motiv och ekonomiska villkor samt sfärernas olika 
relationsformer.

Kapitel 6 tar upp systematiskt förbättringsarbete i Svenska kyrkans sam-
manhang. Inledningsvis diskuteras vad en organisations grundstruktur är, 
eftersom kännedom om strukturen utgör en förutsättning i förbättringsarbete. 
Därefter följer en processbeskrivning av församlingsverksamhet samt en 
diskussion om relationer och omsorg i församlingsarbete. 

Kapitel 7 återger fyra synsätt på kvalitet som är framarbetade för Svenska 
kyrkans verksamhet. Därefter diskuterar jag min tentativa definition av kyr-
kans specifika kvalitet och vad förbättringsarbete med en systematisk ansats 
avser.

Kapitel 8 bearbetar den tredje avhandlingsfrågan Hur ser Svenska kyrkans 
omvärld och situation ut i ett kvalitetsperspektiv? 

Detta kapitel analyserar Svenska kyrkans omvärld och situation. Bl.a. 
uppmärksammas sekularisering inifrån kyrkan. I kapitlet behandlas också 
kyrkan som arbetsplats och utvecklingsarbete inom kyrkan. 

Kapitel 9 till 17 behandlar avhandlingsfrågorna Hur kan ett systematiskt 
förbättringsarbete bedrivas i en församling och hur kan ett sådant arbete 
kring begravningar genomföras?

Kapitel 9 är en introduktion till den empiriska studien. Här diskuteras be-
gravningsritens olika funktioner och förändringar i riten. I kapitlet ingår 
också ett avsnitt om sorg och pastoral omsorg. 
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Kapitel 10 presenterar Täby församling med hjälp av statistiska uppgifter 
och information om församlingens kompetensutvecklingsprojekt. Presenta-
tionen uppmärksammar särskilt församlingens verksamhet med anknytning 
till begravningar. 

Kapitel 11 tar upp forskningsstrategin i den empiriska studien i Täby för-
samling. Här beskrivs bl.a. vad en ansats till aktionsforskning innebär och 
hur forskarrollen utformades. 

Kapitel 12 redogör för material och metoder i den empiriska studien. 
Forskningsprocessens olika steg redovisas som en ansats till aktionsforsk-
ning.

Kapitel 13 återger församlingsmedarbetarnas svar på intervjufrågor om 
vad målet är med deras arbete i samband med begravningar och vilka deras 
uppgifter är i samband med en begravning. 

Kapitel 14 innehåller olika aspekter på sorg, omsorg och värdighet. Här 
återges material från intervjuer med anhöriga som visar på en pastoral bety-
delse av deras möten med församlingens medarbetare. Ett avslutande avsnitt 
tar upp anhörigas kontakter med begravningsbyråerna. 

Kapitel 15 tar upp svaren på församlingsmedarbetarnas frågor till sorge-
husen. Det gäller bl.a. frågor om utvärdering av begravningar, information 
till anhöriga om begravningen, tidsförloppet vid en begravning, uppföljning 
av begravningen samt hantering av olika synpunkter från anhöriga och 
medarbetare på begravningen. 

Kapitel 16 diskuterar församlingens kultur och tar bl.a. upp vad det goda 
arbetet innebär, förmedlingen av en församlingsbild samt församlingens 
lärande.

Kapitel 17 återknyter till avhandlingens syfte och frågeställningar och ger 
en sammanfattning av avhandlingens innehåll och resultat. Här fördjupas 
också diskussionen om avhandlingens titel, Omsorg och mänsklig värdighet.
Efter en diskussion om resultatens tillförlitlighet, giltighet och generaliser-
barhet följer en slutreflexion och förslag på ämnen för fortsatt forskning. 
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KAPITEL 2
Framväxten av kvalitets- 
och förbättringsarbete 

Detta kapitel tar upp kvalitetsbegreppets användning och framväxt under 
1900-talet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. Avsikten är 
att presentera och analysera kvalitetsbegreppet för att få ett underlag till en 
fördjupad analys av olika aspekter på kvalitet. I avhandlingens inledning 
finns en ordlista med förklaring till de facktermer och förkortningar som 
förekommer i texten. 

2.1 Definitioner av begreppet kvalitet 
Nedan återges några avgörande skillnader i användningen av kvalitetsbe-
greppet. Naturligtvis kan det i praktiken även finnas kombinationer av de 
olika användningssätten. 

2.1.1 Skillnaden mellan kvalitetssäkring 
 och kvalitetsförbättring 
Inom kvalitetsarbete framkommer emellanåt en distinktion mellan begreppen 
kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring/utveckling samt skilda uppfattningar 
om vad som är utmärkande för dem. I definitionerna av begreppet kvalitets-
säkring ingår i allmänhet följande moment: beskrivning av önskvärd kvali-
tetsnivå, mätning av befintlig kvalitetsnivå samt kvalitetshöjande åtgärder 
som eliminerar skillnaden mellan befintlig och önskvärd nivå.123 Det mest 
välkända internationella kvalitetssäkringssystemet hanteras av ISO.124 I ett 
kvalitetssäkringssystem kan en varas eller tjänsts kvalitet definieras genom 
en specifikation eller en standard av tillverkaren.125

123 Sandahl 2001:35. Sandholm 1999a:20 påpekar att kvalitetssäkring även kan uppfattas som 
kvalitetsstyrning. 
124 ISO – the International Organization for Standardization. Se ordlistan. 
125 Gummesson 1993:232ff har utarbetat en modell för varukvalitet som går under benäm-
ningen 4 K-modellen. Den är ett exempel på produktfokusering, och den relationskvalitet som 
nämns är underordnad varan och tjänsten ses som perifer. 4 K syftar på varans konstruktions-
kvalitet, produktionskvalitet, leveranskvalitet och relationskvalitet. De fyra kvaliteterna kallar 
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Begreppet kvalitetssäkring har emellertid kritiserats eftersom det kan upp-
fattas som statiskt. Det är en given kvalitetsnivå som säkras och begreppet 
ger ingen vägledning om kvalitén i jämförelse med en annan vara eller 
tjänst.126 Kritikerna anser att begreppet kvalitetsförbättring/utveckling är mer 
lämpligt att använda eftersom det tydligare associerar till flexibilitet och 
ständiga förbättringar. 

Kvalitetsförbättring/utveckling åsyftar ett kontinuerligt, vardagligt kvali-
tetsarbete för att uppnå de inarbetade mål man sätter för verksamheten. Ut-
värdering av verksamheten identifierar utvecklingsområden och ger faktaba-
serat underlag för beslut som leder till kvalitetshöjande åtgärder. Kvalitets-
arbete beskrivs ofta som en fortgående process med ständiga förbättringar i 
enlighet med den s.k. Shewhartcykeln. Enligt denna modell består kvalitets-
arbetet av fyra faser, vilka följer efter varandra. Genom att ständigt utvärdera 
och förbättra uppstår en spiralformad utveckling som leder till en allt högre 
kvalitet. I Shewhartcykelns fyra faser ingår planering (plan), genomförande 
(do), utvärdering (check) och förbättringsåtgärder (act). Shewhartcykeln 
kallas också för PDCA.127

Shewhartcykeln och formuleringen ”ständiga förbättringar” förekommer 
ofta i kvalitetssammanhang. Jag hyser tveksamhet inför detta. Vid produk-
tion av exempelvis tekniska detaljer för ett robotsystem kan jag inse att stän-
dig utvärdering och förbättring är relevant för den tekniska säkerheten. Men 
mitt intryck är att om Shewhartcykeln används statiskt och ”fundamentalis-
tiskt”, kan det också uppstå överkravssituationer. Min tveksamhet gäller hur 
modellen presenteras inom kvalitetslitteraturen, som om den har generell 
giltighet, och att den associerar till en kortsiktig, förenklad rationalitet utan 
hänsyn till mänskliga behov som exempelvis återhämtning vid sjukdom eller 
omorganisationer. Shewhartcykeln gör inte heller någon åtskillnad mellan 
verksamheter som kräver utrymme för en kreativ process/forskning och mer 
rutinartade arbetsuppgifter. Och även rutinartade uppgifter kan rymma en 
kreativ process när analysen av situationen går från ”görandenivån” till 
”varandenivån” som uppmärksammar bakomliggande faktorer och existenti-
ella förutsättningar. Detta är särskilt påtagligt inom sjukvården i patientom-
sorgen.128

                                                                                                                            
Gummesson för kvalitetskällor. De återfinns i den interna operativa produktionsprocessen och 
kan påverkas av medarbetarna. Det interna kvalitetsarbetet leder till extern kvalitet och kun-
dens upplevelse av kvalitet och tillfredsställelse. 
126 T.ex. Jernberg 1995:121. 
127 Jernberg 1995:12; efter Deming 1986. 
128 En jämförelse mellan processerna i Shewhartcykeln, kreativitetsprocessen och möjligheten 
att lära av sina erfarenheter visar både likheter och skillnader. I alla tre processerna ingår tid 
för inre bearbetning/reflektion och handling. Skillnaderna består i, som jag uppfattar det, att 
kreativitetsprocessen och läroprocessen ger den inre bearbetningen utrymme medan PACD 
betonar handling. Batson & Ventis 1982:77ff diskuterar kreativitetsprocessen. Sandahl 
2001:25ff hänvisar till den individuella läroprocessen när hon redogör för kvalitetssäkringsar-
bete inom diakoni. Bergman och Klefsjö 1995:291 påpekar att det åvilar ledningen att skapa 
utrymme för kreativitet och nytänkande.  Jag uppfattar att i tidssnåla organisationer kan det 
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2.1.2 Olika aspekter på kvalitet 
Definitionerna av kvalitet skiljer sig åt beroende på vem eller vad som är 
normgivande. Tyngdpunkten i definitionen kan finnas hos producenten och 
beskaffenheten hos varan/tjänsten eller tvärtom vara avhängig brukarens 
synpunkter. Det är utmärkande att kvalitet i många fall uppfattas som mätbar 
och empiriskt grundad, med ett undantag, the transcendent approach.129

Ovan framkom att tillverkaren kan fastställa en kvalitetsnivå för en pro-
dukt eller en process. Genom ett kvalitetssäkringssystem och certifiering blir 
kvalitetsnivån utvärderad och fastställd. 

The user-based approach överlåter istället till kunden, brukaren, att avgö-
ra vad kvalitet är. Kvalitet är då något individuellt och subjektivt. Kundcen-
trering eller kundfokus innebär alltifrån att uppfylla kundens baskrav på att 
en vara eller tjänst ska fungera till prestandakvalitet eller proportionell kvali-
tet, som är kundens specifika uttalade behov och en extra kvalitet som över-
raskar kunden.130

The value-based approach beskriver kvalitet som ett samband mellan be-
hov och pris. Det är genomgående inom beskrivningar av kvalitetsarbete att 
det relaterar till ekonomi. Björn Jernberg ger exempel på det i följande for-
mulering: ”Rätt sak görs rätt redan första gången till rätt kostnad och vid rätt 
tidpunkt.”131 Kvalitetsarbetet syftar till nöjda kunder, medarbetare, ägare och 
ett nöjt samhälle. 132 Det innebär att kunden får det han eller hon önskar, att 
produktionsprocessen är effektiv, att priset överensstämmer med kundens 
köpförmåga och ägarnas krav på ekonomisk avkastning samt att tid ses i 
relation till konkurrensfaktorer och lagerkostnader. 

The manufacturing-based approach avser kvalitet i tjänsteproduktion då 
mottagaren är aktiv i relationen till leverantören och tjänsten produceras i 
samverkan. Vikten av interaktion mellan kund och leverantör har fått en 
växande uppmärksamhet inom kvalitetslitteraturen. Det anses att en leveran-
tör som fördjupar kundens engagemang därigenom stärker relationen till 
kunden vilket kan påverka kundens lojalitet. Edvardsson och Thomasson 
definierar tjänstekvalitet på följande sätt: ”Rätt kvalitet uppstår när förvänt-
ningar infrias, behov tillfredsställs och krav uppfylls; kundernas, persona-
lens/medarbetarnas och ägarnas/huvudmännens.”133 De menar också att det 
hör till personalens uppgifter att hjälpa kunden att uttrycka sina kvalitetskrav 
och att bemöta kunderna professionellt. ”Att bara göra som kunden säger är 
att nedvärdera den egna kompetensen.”134 Författarna hävdar att om dessut-

                                                                                                                            
finnas en risk för utarmning både av nyskapande och kreativitet samt att förutsättningarna för 
inlärning försvåras.
129 Jess 1998:9f. 
130 T.ex. Bergman & Klefsjö 1995:17. 
131 Jernberg 1995:14f. 
132 Jernberg 1995:121-124. 
133 Edvardsson & Thomasson 1992:63. 
134 A.a. sid 62. 
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om kunderna är nöjda blir också medarbetarna och efterhand även ägarna 
nöjda. ”Kvalitetsutveckling är ett plussummespel, där alla deltagare är vinna-
re.”135

The product-based approach innebär att kvaliteten höjs om någon befint-
lig förutsättning förbättras. Inom svensk offentlig socialvård tillämpades 
detta synsätt under 1970-talet. Som exempel kan nämnas att personaltätheten 
betraktades som en kvalitetsfaktor och ökad personaltäthet antogs ge en ökad 
kvalitet. Genom nedläggningar och personalomflyttningar kunde personal-
tätheten ökas. Denna definition användes bl.a. inom vårdboende och barn-
omsorg.136

The transcendent approach innebär att det finns en inneboende kvalitet, en 
inneboende dimension. Den går inte att definiera och är varken subjektiv 
eller objektiv. Det kan t.ex. vara ett konstverk som bedöms på estetiska 
grunder och appellerar till inre upplevelser. Filosofen Robert M. Pirsig me-
nar att begreppet kvalitet inte kan definieras men att vi trots det har känne-
dom om vad kvalitet innebär. Kvalitet är en egenskap som identifieras i en 
process bortom tänkandet.137

Sammanställningen visar hur begreppet kvalitet ges olika innebörd och att 
det också finns skilda uppfattningar om vad som genererar kvalitet.138 De 
många tolkningar som finns av begreppet kvalitet antyder att det pågår en 
precisering och att det är möjligt att nyansera vad som avses genom att ange 
perspektiv. Det kan vara kundens nöjdhet, kostnader, materiella förutsätt-
ningar osv. Samtidigt används begreppet i en allmän betydelse. 

Talesättet säger att ”kunden har alltid rätt”. Det är emellertid ett dilemma 
att en sådan syn på kvalitet ibland utgör en idealbild av ett kundförhållande. 
Produktion och utvecklingsarbete innebär att utvärdera och väga samman 
många faktorer som sammantagna fastställer en möjlig kvalitetsnivå. En 
produktion är beroende av en rad förutsättningar som exempelvis ekonomi, 
tekniska produktionsvillkor, personalens kompetens och professionalitet, 
ägare/huvudmän och marknadsvillkor. Många kvalitetsdefinitioner fokuserar 
kundens önskemål och upplevelser, men särskilt inom kunskapsföretag 
framhålls samtidigt att kunden inte alltid har rätt – att avancerade problem-
lösningar kräver kompetens och kompetensutveckling.139 Inom sjukvården 
t.ex. är det personal med professionella kunskaper som bedömer hur patien-
ternas åkommor bör behandlas medan patientens förväntningar på behand-
ling kan se helt annorlunda ut. 

Producentens förhållande till kunden och kundens normgivande påverkan 
på kvalitet för tankarna till erfarenheter från ideell verksamhet och Svenska 
kyrkans verksamhet. Dessa erfarenheter visar att det sker en förskjutning 

135 A.a. sid 64. 
136 Jess 1998:9. 
137 Pirsig 2003. 
138 Jernberg 1995 menar att kvalitetsbegreppet kan användas som en samlingsterm. 
139 Axelsson 1996:382. 
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från idébaserad till serviceinriktad verksamhet. Det förefaller som om det 
pågår en parallell utveckling mellan ökad kundfokusering och betoning på 
tjänsteverksamhet inom näringslivet och den tilltagande uppmärksamheten 
på service inom ideell verksamhet och Svenska kyrkan. 

2.2 Kvalitetsbegreppets framväxt i USA 
Det var en nya era som tog vid när jordbrukssamhället övergick i industri-
samhället. Den första industriella förändringen brukar dateras till ångmaski-
nens utveckling och innebar att förutsättningarna för tillverkning förändrades 
radikalt. Hantverkstraditionen med lärling, gesäll och mästare trängdes suc-
cessivt ut av massproduktion. Benämningen systematiskt kvalitets- och för-
bättringsarbete avser en utveckling som då tog sin början. 

Inom skråväsendet var det mästarens granskning och yrkesskicklighet 
som gav kunden en försäkran om den tillverkade varans beskaffenhet och 
kvalitet. När arbetet mekaniserades ökade tillverkningsvolymerna. Samtidigt 
växte behovet av kvalitetskontroll. Nu utvecklades en ny syn på arbetsled-
ning som utgick från att effektiviteten i tillverkningsprocessen skulle över-
vakas av en förman eller inspektör. Detta synsätt på kvalitetskontroll be-
nämns ibland för taylorism eller fordism. 

Frederick W. Taylor (1856-1915) är upphovsman till det som senare kom 
att kallas för scientific management. Taylor genomförde sina första tidsstu-
dier 1881 i maskinverkstaden hos Midvale Steel Company i USA. Resultaten 
från hans experiment och arbetsanalyser ledde till en stark betoning på kon-
troll och inspektion.140 Taylors teorier har sedan vidareutvecklats och varit 
grundläggande både för arbetsstudier med tidsberäkningar av kroppens 
grundrörelser vid manuellt arbete och för psykologiska urvalsmetoder. När 
man talar om taylorism åsyftas alltså den rationella syn på arbete och arbets-
ledning som Taylor införde.141

Fordism är en mer avancerad form av scientific management som omfat-
tar även underleverantörer. Henry Ford (1863-1947) var angelägen om att 
även låginkomsttagare skulle ha råd att köpa en bil och han pressade därför 
tillverkningskostnaderna för att kunna sätta ett lågt försäljningspris. Vid 60 
års ålder, 1922, publicerades hans bok My life and work. Den bärande affärs-
filosofin var att sänka priser, utöka verksamheten och förbättra produkten. 
Massproduktionen byggde på en funktionell arbetsfördelning vid löpande 

140 Jmf. Sandkull & Johansson1996:27ff. I USA försvagades arbetarrörelsens fackliga enga-
gemang mot rationaliseringsförändringar kraftigt då det samtidigt pågick en kamp om arbe-
tarnas politiska rättigheter som slogs ner med vapenmakt. På 1930-talet växte det fram en ny 
typ av fackligt engagemang som fokuserade arbetarnas ekonomiska villkor men utan att ifrå-
gasätta de politiska villkoren och företagsledningens ställning. 
141 Taylor 1911. 
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band som skulle drivas så systematiskt strikt och tidssnålt att ledning och 
chefer blev nästintill överflödiga.142

Walter A Shewhart har med sin bok Economic Control of Quality of Ma-
nufactured Product från 1931 betecknats som banbrytare inom kvalitetsom-
rådet och modern kvalitetsstyrning. Han var anställd vid Bell Telephone 
Laboratories och utvecklade processtyrning av produktionen. Utifrån statis-
tiska sannolikhetsberäkningar kunde han ange gränsvärden för en fluktuation 
i produktionen, och därigenom kunde fel åtgärdas innan produkten var fär-
dig. Det innebar att behovet av inspektion och kontroll minskade. Utveck-
lingen som följde inom Bell Laboratories var nyskapande och framförallt var 
det metoder för statistisk provtagning som utvecklades. När det uppstod 
problem i krigsproduktionen under andra världskriget uppmärksammades 
erfarenheterna från Bell Telephone Laboratories. Inspektionerna ersattes av 
stickprov för att höja produktionstakten. Användningen av standarder och 
metoder för statistisk kvalitetsstyrning slog igenom och blev en egen disci-
plin.143 1946 bildades ASQC, American Society for Quality Control, som än 
idag är en av de främsta organisationerna inom kvalitetsarbete i USA. 

På 1950-talet växte tillverkningen av elektroniska artiklar både för mili-
tärt bruk och rymdändamål. Uppmärksamheten lades nu på produkternas 
driftssäkerhet. Statistiker och tillförlitlighetsingenjörer utvecklade metoder 
för s.k. tillförlitlighetsteknik. Samtidigt fortsatte utarbetandet av standarder 
och kvalitetssäkringssystem inom militära sammanhang, både i USA och i 
västvärlden i övrigt. Med tiden involverades även civil verksamhet. Under 
1970-talet blev det nödvändigt att företagen tog produktansvar för att undvi-
ka de skadeståndsanspråk som kunde uppkomma när en vara åsamkade en 
person eller egendom skada. Kvalitetsstyrning visade sig vara ett bra hjälp-
medel för att öka produktansvaret och vann därför terräng inom många före-
tag.144 Med ökad internationalisering växte behovet av gemensamma standar-
diseringar fram och 1987 presenterades ISO 9000. 

Samtidigt som arbetet med standardiseringar fortgick under 1950-talet, 
vidgades kvalitetsbegreppet. Både Joseph M. Juran och Armand V. Feigen-
baum ansåg att kvalitetsfunktionen i ett företag skulle drivas som en egen 
avdelning. 1951 publicerades Juran’s Quality Handbook där Juran framför 
uppfattningen att kvalitet innebär en kostnadsbesparing. Juran menade att det 
var möjligt att genomföra stora ekonomiska besparingar genom att uppmärk-
samma undvikbara kostnader i hela produktionsprocessen.145 Samma år lan-
serade Feigenbaum begreppet ”Total Quality Control”, förkortat TQC, i sin 
bok med samma namn. På svenska kallas TQC för total kvalitetsstyrning. 

142 Ford 1922, svensk översättning Mitt liv och mitt arbete.
143 Shewhart 1931. 
144 Sandholm 1999a:20f. 
145 Juran 1999, Section 2. Jmf. Sörqvist 1998. 
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Med detta avsåg Feigenbaum att kvalitet berörde alla funktioner i företaget, 
även de som stod utanför produktionen.146

Kvalitetsbegreppet användes till en början i samband med varuproduk-
tion, men med tiden vändes intresset också mot kvalitet i tjänster. I början av 
1960-talet påpekade amerikanen Judd att tjänster på flera punkter skilde sig 
från varor och att detta var ett förhållande som borde undersökas närmare.147

Uppmärksamheten på tjänster, både i samband med varuproduktion och 
inom tjänsteproduktion, har från 1980-talet fram till idag kontinuerligt ökat 
och tjänstesektorn har utvecklats kraftigt. Från 1980-talet har också ledning-
ens ansvar och personalens arbetsmotivation och attityder kommit i blick-
fånget. Philip B. Crosby är en av dem som riktade fokus på personalen. Han 
myntade uttrycket ”zero defects” i samband med USA:s missiltillverkning. 
Crosby är också välkänd för begreppet ”quality is free” som introducerades i 
hans bok med samma namn 1979.148

Successivt har kvalitetsbegreppet införlivats i allt vidare sammanhang. 
Inom tjänsteforskningen har relationen till kunden betonats kraftigt vilket 
medfört att även varuproducerande företag definierar sig som tjänsteföretag. 
I nutiden används begrepp som strategisk kvalitetsledning med en kraftig 
fokusering på relationer mellan företaget/organisationen och kunden. Kvali-
teten fastställs i allt högre grad utifrån marknadens krav och används både 
som ett konkurrens- och ett styrmedel med en tydlig koppling till företa-
gets/organisationens ekonomiska situation. Balanced scorecard149 är exempel 
på ett ledningsverktyg som kompletterar aktuella ekonomiska och finansiella 
nyckeltal med operativa mått på kundtillfredsställelse, interna processer och 
organisationens innovations- och förbättringsförmåga. Begreppet ”Total 
Quality Management”, TQM, utgår från en helhetssyn på företaget och är en 
syntes av utvecklingslinjer från bl.a. management, statistik, psykologi, 
marknadsföring och gör anspråk på att ge ett helhetsperspektiv. 

Tabell 1 visar hur begreppet kvalitet har sitt ursprung inom teknisk till-
verkning och följer de fyra industriella förändringarna. Det dröjde ungefär 
ett halvt sekel innan kvalitet i tjänster uppmärksammades.150 Sammanfatt-
ningsvis kan man säga att arbete med kvalitet har genomgått stora föränd-
ringar under 1900-talet och att fokus har flyttats från inspektion och kontroll 
av enskilda detaljer och moment till ett helhetstänkande med betoning på 
ledarskap och tjänsteproduktion. 

146 Feigenbaum 1988. 
147 Enligt Gummesson1993:36 med hänvisning till Judd. 
148 Crosby 1979. 
149 Se ordlistan. 
150 Bruzelius och Skärvads 1995:39 beskriver organisationslärans utveckling som fyra indust-
riella revolutioner. 
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Tabell 1. Kvalitetsmetoder relaterade till fyra industriella förändringar efter Sand-
holm 1999:22.
Tidsperiod Kvalitetsmetod 
1920-talet och framåt: 
Den första industriella förändringen som 
innebar mekanisering av arbetsuppgifter. 

Inspektion och kontroll 

1940-talet och framåt: 
Den andra industriella förändringen. Radarn 
och datorn utvecklades och arbetsuppgifter-
na automatiserades. 

Statistisk kvalitetsstyrning 

1960-talet och framåt: 
Den tredje industriella förändringen. 
Fortsatt automatisering och integrering av 
allt organisatorisk arbete. 

Tillförlitlighetsteknik 
Total kvalitetsstyrning 
Kvalitetssäkring 
Produktansvar
Tjänster uppmärksammas 

1980-talet och framåt: 
Den fjärde industriella förändringen. Fort-
satt utveckling av informationsteknologin. 

Strategiskt kvalitetsledarskap 
Totalkvalitet TQM 
Tjänstekvalitet och processer betonas 

2.3 Japanskt inflytande 
Ett flertal välkända begrepp med anknytning till kvalitet och förbättringar 
har japanskt ursprung.151 Japan framhölls under många år som ett föregångs-
land inom kvalitets- och förbättringsarbete. Det var efter andra världskriget 
som kvalitetstänkandet spreds från USA till Japan. År 1950 inbjöds amerika-
nen W. Edwards Deming till Japan. Han ägnade sig bl.a. åt att utveckla me-
toder för konsumentundersökningar. Efterhand uppstod problem med ar-
betsmotivation och brist på kunskap om ledarskap för kvalitetsförbättringar.
I den situationen inbjöds även Juran till Japan. Han riktade uppmärksamhe-
ten på företagens organisation och målarbetet kring förbättringar och införde 
begreppet ”Fitness for use”, användarvänlighet.152

I nästa utvecklingssteg, år 1989, myntades begreppet ”Fitness for Requi-
rements”, och med det åsyftas att även kundens outtalade och omedvetna 
behov är av intresse för producenterna. Samma år introducerade en av Ja-
pans mest kända kvalitetsexperter, Ishikawa, de s.k. kvalitetscirklarna, ”Qua-
lity Control Circles”. Han framhöll att det krävs ett medvetet systematiskt 
engagemang och olika typer av kvalitetsmetoder som omfattar alla nivåer 
och funktioner i företaget och även nationella insatser. Andra exempel på 
begrepp och termer som kan betecknas som välkända inom kvalitetssfären 
och har Japan som ursprungsland är ”Just In Time”, ”lean production” (re-
surssnål tillverkning), ”benchmarking”, ”reenginering”,” The Seven QC-

151 1999-01-22 Föreläsning av Paul Lillrank. 
152 Juran & Godfrey 1999. 
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tools”, ”The Seven Management Tools”, ”Quality Function Deployment” 
(QFD) och statistiska metoder som t.ex. ”Ishikawadiagram”.153 Det japanska 
ordet ”kaizen” är ett välkänt uttryck för visionen om det felfria. Denna 
mångfald av metoder och möjligheten att kombinera olika metoder samt det 
omfattande engagemanget hos japanerna själva, uppfattar jag som det mest 
karaktäristiska för detta lands kvalitets- och förbättringsarbete. Det fram-
kommer också när man jämför utvecklingen i Japan med utvecklingen i väst. 

De framgångar japanskt kvalitetsarbete rönte under 70- och 80-talen i 
jämförelse med västvärlden förklaras på flera sätt. En förklaring är att den 
flexibilitet som utmärkt japanskt kvalitetsarbete när olika metoder och verk-
tyg använts samtidigt inte har haft en motsvarighet i västländernas utveck-
ling. Som exempel kan nämnas hur försöken att introducera den japanska 
modellen med kvalitetscirklar inte fick samma genomslag därför att en en-
staka metod från en japansk företagskultur isolerades. I västvärlden har stan-
dardiseringar haft ett större genomslag än i Japan och kundfokuseringen kom 
senare. En andra förklaring är att det rådde en speciell företagarkultur i Japan 
och en tradition att individen underordnar sig gruppen. De anställda sociali-
serades in i företagen och förväntades internalisera företagets värderingar. 
Ägarförhållanden hade en speciell struktur med korsvist ägande, ”keiretsu”, 
som förutsätter samarbete och långsiktig planering.154 Dessa förutsättningar 
har senare delvis förändrats. En tredje förklaring är att idéer och kunskap 
kunde spridas snabbt genom ett engagerat ledarskap och det nationella in-
tresset att bygga upp landet efter andra världskriget. Den kritik som fram-
förts riktar sig främst mot undermåliga arbetsförhållanden och bristande 
inflytande för de anställda. 

De viktigaste erfarenheterna från japanskt kvalitetsarbete uppfattar jag är 
dels viljan att åstadkomma förbättring och den strategiska planeringen för att 
uppnå denna, dels att kvalitetsarbete kan vara en kreativ och lärande process 
som innebär att skapa och kombinera olika typer av kvalitetsredskap. Det 
framkommer längre fram i denna avhandling att det däremot finns tendenser 
i Sverige till att företag satsar på ett kvalitetsredskap i taget och att kortsikti-
ga modetrender bestämmer kvalitetsarbetet. 

2.4 Sammanfattande diskussion 
Begreppet kvalitet kan uppfattas och definieras på en rad olika sätt och är 
beroende av vem eller vad som är normgivande. Kvalitetssäkring uppfattas i 
allmänhet som en definierad standard, en kvalitetsnivå. Detta begrepp har 
kritiserats och istället anses kvalitetsförbättring/utveckling vara benämningar 
som tydligare ger uttryck för flexibilitet och ständiga förbättringar. 

153 Se ordlistan. 
154 Jernberg 1995:26. 
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Mina första kontakter med litteratur inom ämnesområdet kvalitet gav in-
trycket att de aktuella metoderna och modellerna på ett enkelt och tydligt sätt 
förklarar hur kvalitetsarbete kan bedrivas. Komplicerade skeenden beskrivs 
med hjälp av figurer som är lätta att förstå och ta till sig, tilltalstonen är posi-
tiv och uppmanande. Det framstår som förförande enkelt att utveckla kvali-
tetsarbete i en organisation, och populära slagord  som att alla är vinnare 
ger läsaren förhoppningar om att eventuella problem kommer att lösas. 

De kritiska punkterna framträder emellertid efterhand. Det finns en risk 
för att kvalitetsarbete uppfattas som en lätt och snabb process som automa-
tiskt leder till framgång och lönsamhet. Metoder och modeller inom ämnes-
området kvalitet förenklar skeenden och framstår lätt som universalmedel för 
problemlösning och kvalitetshöjning. Jag uppfattar att en ”fundamentalis-
tiskt” tillämpning av PDCA (plan, do, check och act) är exempel på en sådan 
förenkling. Utvecklingsoptimism är i sig något positivt menar jag, men den 
drivs stundtals så hårt att människosynen framstår som orealistiskt teknisk 
och ekonomiskt rationell. Det är lätt att bortse från de beskrivningar som 
visar att det är nödvändigt med ett krävande arbete som bör pågå kontinuer-
ligt.

Vad finns det då inom ämnesområdet kvalitet som kan vara av betydelse 
för Svenska kyrkan och avhandlingens empiriska studie? Genomgången i 
detta kapitel ger vid handen att det är en viktig uppgift att noga tänka igenom 
vad man vill uppnå med ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete och 
att anpassa detta till de lokala förutsättningarna på arbetsplatsen. Det finns 
en risk att ett alltför snävt synsätt på kvalitets- och förbättringsarbete endast 
rör vid ytliga förhållanden och inte förmår åstadkomma varaktiga föränd-
ringar. Betoningen på utvecklingsmöjligheter uppfattar jag ligger väl i linje 
med den arbetskultur som råder eller efterfrågas på många håll inom kyrkan. 
Det är sannolikt också viktigt att uppmärksamma flera faktorer i ett förbätt-
ringsarbete eftersom olika områden i en verksamhet är beroende av varandra. 
Japanskt kvalitetsarbete ger en inblick i hur kvalitetsarbete kan stimuleras till 
en kreativ process genom att omfatta flera olika metoder. Det kreativa insla-
get uppfattar jag kan leda till positiva effekter genom att engagera deltagar-
na. Jag återkommer senare i avhandlingen till dessa faktorer. 
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KAPITEL 3
Kvalitetsarbete i Sverige 

Detta kapitel visar hur influenser från fokuseringen på kvalitetsaspekter 
inom näringslivet når Sverige och slår igenom i samband med konkurrens-
devalveringen 1982. Framställningen ger även exempel på hur den statliga 
sfären tagit intryck av managementteorier och ger exempel på kritik av 
svenskt kvalitetsarbete. Ett avsnitt behandlar hur kvalitetsarbete uppfattas i 
civilsamhällssfären. Avsikten är att bidra till att fördjupa och nyansera kun-
skapen kring svenskt kvalitetsarbete. Detta ger underlag för de fortsatta ana-
lyserna av Svenska kyrkan och den empiriska studien av förbättringsarbete 
vid begravningar. 

3.1 Framväxten av kvalitetsarbetet i Sverige 
Från slutet av 1960-talet har det systematiska kvalitetstänkandet stegvis in-
troducerats i Sverige. Kärnkrafts-, offshore- och flygindustrierna var de 
verksamheter som först nåddes av kvalitetsstandarder och kontroll som me-
toder att höja kvaliteten. Under åren 1976-1982 genomfördes sammanlagt 
fem devalveringar för att stimulera landets ekonomi och exportindustrin. 
Kronan förlorade 40 % av sitt värde. Det dröjde till 1982 då den stora kon-
kurrensdevalveringen genomfördes innan intresset för kvalitetsutveckling 
rönte allmän uppmärksamhet och några större exportföretag antog ett hel-
hetsperspektiv på sitt kvalitetsarbete. År 1986 grundades Nationalkommittén 
för Svensk Kvalitet och några år senare fick SIFO dess uppdrag att genomfö-
ra en undersökning för att klargöra hur kvalitet uppfattades inom varu- och 
tjänsteproducerande företag samt offentlig förvaltning. Resultatet visade 
bl.a. att i större organisationer, privata företag och varuproducerande företag 
var medvetenheten om kvalitet störst. Det förefaller som om undersökning-
ens resultat blev något av en vändpunkt och medförde att både kännedomen 
om kvalitets- och förbättringsarbete och användningen av detta ökade myck-
et kraftigt. På 1990-talet har kvalitetsarbete med en strategisk helhetssyn 
slagit igenom. En pådrivande faktor har varit växande internationell konkur-
rens och det är följaktligen också exportberoende verksamheter som drivit på 
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utvecklingen. Kvalitetsarbete betraktas i många branscher som en överlev-
nadsfaktor.155

Från början av 1990-talet har offentlig förvaltning inom kommuner, 
landsting och olika statliga organ/myndigheter intresserat sig för nutida sys-
tematiska former av kvalitetsarbete. Statsmakterna stödjer denna utveckling. 
Konferenser och utmärkelser bidrar till att skynda på utvecklingen. Som en 
fortsättning på Nationalkommittén för Svensk Kvalitet startades på statens 
initiativ år 1991 SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, med uppgift att verka 
för kvalitetsutveckling i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet. SIQ 
ansvarar bl.a. för Utmärkelsen Svensk Kvalitet, USK. Utmärkelsen har i sin 
tur inspirerat till att allt fler branscher och organisationer använder sig av 
verktyg som utgår från USK.156 Det andra verktyg som haft stort genomslag 
är det internationella standardiseringssystemet ISO 9000. I varje land över-
sätts standarderna till det egna språket och i Sverige är det SIS, Standardise-
ringskommissionen för Sverige, som handhar den uppgiften. Genom ett sär-
skilt certifieringssystem kan ett företag låta sig certifieras. Det vanligaste 
motivet är att vinna konkurrensfördelar. Staten har även inrättat ett organ 
som kallas Statens kvalitets- och kompetensråd. Det sorterar under justitie-
departementet och har till uppgift att främja förvaltningskulturen inom 
svensk statsförvaltning genom att ”stödja och stimulera arbetet med kvali-
tetsutveckling och kompetensförsörjning”.157

Som framgått ovan hör arbete med kvalitet under 1900-talet nära samman 
med teknisk utveckling och industriella förändringar. En jämförelse mellan 
utvecklingen inom ämnena kvalitet och organisation158 visar att denna löpte 
relativt parallellt. Det förefaller vidare som om jämsides med utvecklingen 
inom dessa två områden, men med några års fördröjning, pågick en motsva-
rande utveckling inom synen på ledarskap159 och personalarbete160.

Definitionerna av TQM varierar, men gemensamt för dem är betoningen 
på ledarskap, kundfokus, processer och ständiga förbättringar för att skapa 
kundtillfredsställelse.161 Sandholms strategiska plan för verksamhetsutveck-
ling utgår från de tretton grundläggande värderingarna i USK, Utmärkelsen 
Svensk Kvalitet.162 Planen innehåller följande huvudrubriker: 1) ledningens 
engagemang, 2) kulturförändring, 3) förbättringar och 4) systematik i verk-
samheten. Det är fyra komponenter som anses leda till totalkvalitet med 
kundfokusering, processorientering, allas engagemang och delaktighet samt 

155 Hasselbladh & Lundgen 2002:40-58; Jernberg 1995:27ff. 
156 Se ordlistan. 
157 Statens kvalitets- och kompetensråd, Program 2001, inledningsorden (inga sidnummer). 
158 Bruzelius & Skärvad 1995. 
159 Nicou & Hansson 1991; Their 1998. 
160 Granberg 1998:15-47; Söderström, Magnus 1997:245-270; Söderström, Magnus & Lind-
ström, Kjell 1996. 
161 T.ex. Bergman & Klefsjö 1995:24; Jernberg 1995:121-124. 
162 Se ordlistan. 
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ständiga förbättringar.163 Sandholm betonar vikten av att det finns en strate-
gisk plan för förbättringsarbetet innan verksamheten utvärderas. Gör man 
tvärtom försenas arbetet med förbättringar. Det är ledningens ansvar att driva 
övergripande kvalitets-, strategi- och målfrågor. Kulturförändringar menar 
han kräver ledningens engagemang samt utbildning. Fokus ska ligga på att 
tillfredsställa behov hos externa och interna kunder. Som förbättringar näm-
ner han bl.a. betydelsen av att ta vara på personalens erfarenheter och för-
bättringsförslag, analys av verksamhetsresultat, processer och kvalitetsbrist-
kostnader, mätning av attityder hos kunder och medarbetare gentemot före-
taget samt slutligen vikten av att lära sig av de goda exemplen genom 
benchmarking.164

Edvardsson och Thomasson anser som tjänsteforskare att förväntningar 
hos kunder, medarbetare och ägare är basen i kvalitetsutveckling och att 
personalens motivation och kompetens har avgörande betydelse. Enligt detta 
synsätt är det personalens intryck på kunden som vanligtvis avgör hur en 
tjänst uppfattas.165 Den kraftiga betoningen på personalens arbetsinsatser 
inbegriper dels att personalidén ses som ett komplement till affärsidén, dels 
att tjänstekonstruktion framhålls som viktigt och ägnas särskild uppmärk-
samhet.166 Edvardsson utvecklar sina synpunkter om tjänstekvalitet och kva-
litetsutveckling i tio teser. De är en syntes av vad som framhålls i internatio-
nell tjänsteforskning. Teserna tar upp områden som i allmänhet lyfts fram 
inom TQM, men han karaktäriserar dem inte som en sådan modell. 

Ledarskapet är professionellt och operativt vilket bl.a. innebär att 
utveckla och sprida en kvalitetspolicy. 
Tjänstekvalitet genomsyrar hela företaget. 
Multifokus innebär att möta kundernas, medarbetarnas och ägarnas 
behov och förväntningar samt att det finns kvalitet i resultat, pro-
cesser och förutsättningar för tjänsten. Kundfokus betonas krafti-
gast.
Alla medarbetarna backar upp och tar ansvar för kvalitén. Genom 
dialog utvärderas om kunderna är nöjda eller inte. Här avses både 
externa och interna kunder. 
Genom tjänsteutveckling och tjänstekonstruktion byggs förutsätt-
ningarna för kvalitetsarbete in i organisationen. 
Ständiga förbättringar i alla processer, och vid behov ersätts hela 
processen med en ny process. 
Utveckling av tjänstekvalitet är sannolikt den viktigaste faktorn för 
att öka produktiviteten och lönsamheten. 

163 Sandholm 1999a:262. 
164 A.a. sid 261-266. 
165 Edvardsson & Thomasson 1992:101. 
166 Edvardsson 1996a. 
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Kundklagomål ses som en unik möjlighet för företaget att visa sin 
kompetens och utveckla kundkontakten i en positiv riktning. 
Medarbetarnas engagemang är viktigt för kundupplevelsen. Detta 
förutsätter att det råder goda relationer i företaget. 
Kvalitetsmätning med utgångspunkt i vad kunderna, medarbetarna 
och uppdragsgivarna anser är kvalitet. Kvalitetsmätning och eko-
nomi behandlas samtidigt och av samma personer och integreras i 
verksamhetsutvecklingen. 
Tyngdpunkten vilar på medarbetarskapets förutsättningar som den 
viktigaste faktorn för att uppnå tjänstekvalitet.167

Jag uppfattar att Sandholms betoning på det strategiska momentet är ett för-
nuftigt inslag som bl.a. innebär att ta vara på befintliga resurser och kunskap 
inom en organisation. Detta har likheter med Edvardsson och Thomasson 
inom tjänsteforskningen, men det framstår som om de fokuserar tydligare på 
medarbetarskapets förutsättningar. 

Utvecklingen inom kvalitetsområdet visar hur en idé och modetrend med 
tiden institutionaliseras och med start inom näringslivet också sprids till 
politik och offentlig sektor.168 NPM är en förkortning som betyder New Pub-
lic Management. Det är en samlingsbeteckning på förändringsarbete inom 
den offentliga sektorn som inspireras av idéer från kvalitetsområdet och 
marknadstänkande.169 Utvecklingen väcker frågan varför kvalitetsrörelsen 
fått ett sådant genomslag och spridning. En diskussion kring detta kan föras 
utifrån de perspektiv postmodernismen och nyliberalismen ger. Det innebär 
att när tidigare allmänt vedertagna normer luckras upp, när religiösa före-
ställningar som legitimerar flit och moral relativiseras, då måste någonting 
annat ersätta den tidigare samhällsordningen och fylla det tomrum som upp-
står. Ledare på alla nivåer i samhället har behov av styrmedel. Såväl nation 
och organisation som individ har behov av en ordning som ger tillvaron sta-
bilitet och drar en gräns mot kaos. Det kan uppfattas som att kvalitetsarbete, 
när det drivs utifrån ett helhetsperspektiv som reglerar och normerar en pro-
duktion och t.o.m. erbjuder en livsstil, fyller ett sådant tomrum. Mycket för-
enklat skulle man således utifrån detta perspektiv kunna säga, att kvalitetsar-
betets framväxt är en följd av sekulariseringen och att det på sätt och vis är 
ironiskt att sådant arbete förs in i kyrkliga sammanhang! 

167 A.a. sid 156f. Jmf. Även Edvardson & Thomasson 1992:260ff. 
168 Bejerot & Hasselbladh (red) 2002. 
169 A.a.; Skålén 2002; Erlingsdottir 1999. 
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3.2 Varor och tjänster 
En viktig frågeställning är om kvalitetsarbete bär med sig en ”tradition” av 
teknisk influens som objektiverar människan och som slår igenom när me-
kanisk produktion och tjänsteproduktion behandlas efter samma principer. 
Denna fråga diskuteras i detta avsnitt som tar upp skillnaden mellan varor 
och tjänster. 

Kvalitetsbegreppet användes till en början i samband med varuproduk-
tion, men som tidigare nämnts kom med tiden också tjänster att inkluderas.170

I och med tjänsteforskningens framväxt har säljarens och köparens relation 
rönt växande intresse. Inom denna forskning har uttrycket ”sanningens ögon-
blick” myntats av Richard Normann som benämning på det unika och avgö-
rande i mötet mellan tjänsteproducent och kund. Uttrycket är hämtat från 
Ernest Hemingways beskrivning av mötet mellan tjuren och tjurfäktaren. I 
sanningens ögonblick konfronteras sålunda kundens förväntningar med 
tjänstens utförande.171 Enligt tjänsteteoretisk forskning är det producentens 
bemötande av kundens förväntningar som påverkar om kunden är nöjd eller 
missnöjd. Uttrycket kritisk händelse syftar på händelser som på något sätt 
går utanför det vardagliga och som inträffar främst i ovanliga eller onormala 
sanningens ögonblick. Erfarenheterna visar att tjänsteproducentens hantering 
av kritiska händelser har en tydlig påverkan på kundens samlade intryck av 
det som inträffat. Hanteringen av händelsen kan påverka kundens intryck 
endera i positiv eller negativ riktning.172

En jämförelse mellan de två synsätten på produkt- respektive tjänsteut-
veckling visar att relationen till kunden och sambandet mellan varor och 
tjänster uttrycks på olika sätt. Om varor och tjänster ska särskiljas eller be-
handlas lika vid utvecklingen av kvalitet är en mycket omdiskuterad fråga.173

När varor och tjänster definieras genom sina särdrag framstår de som var-
andras motsatser som grundas i att en vara har en viss livslängd medan en 
tjänst existerar i ögonblicket. Tabell 2 visar de faktorer som i allmänhet 
framhävs.174

170 En beskrivning av samhällsförändringar utifrån termerna jordbruks-, industri- och tjäns-
te/kunskapssamhälle visar tydligt att tjänste- och informationsrelaterad verksamhet vuxit i 
omfattning och dominerar i nutid. Men man bör vara observant på att många arbeten som 
tidigare inte klassificerades, t.ex. kunskapsföretag, nu räknas in i statistiken för tjänster och att 
konsulttjänster står för en stor del av ökningen. När Normann och Ramírez 1995:32 diskuterar 
uppdelningen i sektorerna jordbruks-, industri- och tjänstesamhälle argumenterar de för att det 
inte är möjligt att göra denna sektoriella indelning. 
171 Normann 2000:29f. 
172 Edvardsson & Thomasson 1992; Edvardsson m.fl. 1998. 
173 Edvardsson 1996a redogör för olika synsätt på produkt- och tjänsteutveckling. 
174 Gummesson 1993:38. Bearbetat efter Normann 2000:28. 
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Tabell 2. En jämförelse mellan varu- och tjänsteproduktion efter Gummeson 
1993:38, Normann 2000:28.
Varor och varuproduktion Tjänster och serviceproduktion 
Produkten är i regel konkret Service är immateriell 
Äganderätten överlåts när ett köp skett I regel ingen överlåtelse av äganderätt 
Produkten kan säljas vidare Tjänster kan inte säljas vidare 
Produkten kan demonstreras före köpet Tjänster kan i regel inte demonstreras (existe-

rar inte före köpet) 
Produkten kan lagras av säljare och köpare Tjänster kan inte lagras 
Konsumtion föregås av produktion Produktion och konsumtion sammanfaller i 

regel i tiden 
Produktion, försäljning och konsumtion på 
skilda platser 

Produktion, konsumtion och ofta också för-
säljning på en och samma plats 

Kan transporteras Kan inte transporteras (men ”producenten” 
kan ofta transporteras) 

Säljaren producerar Köparen/kunden deltar direkt i produktionen 
Indirekt kontakt är möjlig mellan företag och 
kund

Direktkontakt är oftast nödvändig 

Periodisk avskrivning för värdeminskning är 
möjlig 

Tjänster bokförs vanligen som kostnader 

Varuproducerande företag uppmärksammar i växande utsträckning samband 
mellan tjänst/service och kundens behov. Det har medfört en allt tydligare 
betoning av likheterna mellan varor och tjänster medan skillnaderna tonas 
ner. Detta har resulterat i att varuproducerande företag definierar sig som 
tjänsteproducerande. Evert Gummesson menar att ”dikotomin varor-tjänster 
återspeglar inte ett värdeskapande erbjudande till kunden eftersom det senare 
består av en helhet som producerats på olika sätt. Sambandet mellan varor 
och tjänster och deras ömsesidiga beroende är påtagligt.”175 Det innebär 
m.a.o. att den operativa styrningen och motstyrningen inom företaget över-
går till neutrala marknadskrafter.176

De faktorer som avgör hur kvalitet uppfattas benämns kvalitetsdimensio-
ner. Genom att fastställa kvalitetsdimensioner och mäta dem är det möjligt 
att dra slutsatser om kundernas kvalitetsupplevelser genom en s.k. deduktiv 
analys. 

När Bergman och Klefsjö definierar kvalitetsdimensionerna för en vara 
väljer de att lyfta fram de aspekter som tabell 3a visar. 177

175 Gummesson1993:48. Det är inte ovanligt att företag omdefinieras från att ha varit varupro-
ducerande till att kalla sig tjänste- eller kunskapsföretag och att traditionella beteckningar byts 
ut. Av det följer också att tjänstemötet accentueras allt kraftfullare. Som exempel kan nämnas 
att en tillverkare av tvättmaskiner beskriver varan som ett resultat av förpackade tjänster. A.a. 
sid 27. Jmf. Normann & Ramirez 1995:5f. värdeskapande erbjudande. 
176 Sandkull & Johansson 1996:152.
177 Bergman & Klefsjö 1995:21f. De kvalitetsdimensioner som brukar framhållas som gene-
rella för en tjänst är följande fem: Pålitlighet, fysiska faktorer, konstruktiv reaktion, tillförsikt 
och empati.
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Tabell 3a. Kvalitetsdimensioner på en vara enligt Bergman & Klefsjö 1995:21.
Vara Drift-

säker-
het

Pres-
tanda

Under-
hållsmäs-
sighet

Miljö-
vänlighet 

Utse-
ende

Fel-
frihet

Säkerhet Håll-
barhet

De påpekar att upplevd kvalitet också påverkas av marknadsföring och kun-
dens förutfattade uppfattning. I kvalitetsdimensionerna för en tjänst betonar 
författarna de aspekter som tabell 3b visar: 

Tabell 3b. Kvalitetsdimensioner på en tjänst enligt Bergman & Klefsjö 1995:22.
Tjänst Pålit-

lighet
Tro-
värdighet

Till-
gäng-
lighet

Kom-
muni-
kations-
förmåga

Tjänst-
villighet 

Artig-
het

Inle-
velse-
för-
måga

Om-
giv-
ning

Kundens upplevelse av dessa dimensioner är beroende av kundens förtroen-
de för leverantören. Båda typerna av dimensioner är generella och författarna 
påpekar att såväl tjänster som varor måste uppfylla kundernas önskemål.178

Kvalitetsdimensionerna för en produktkvalitet beskriver Bergman och 
Klefsjö med gängse tekniska termer. Tjänstedimensionerna betonar pålitlig-
het och medkännande och beskrivningen frammanar bilden av en kunnig, 
ärlig och sympatisk aktör i tjänsteproduktionen. Framställningen ger, enligt 
min uppfattning, intryck av en teknisk konstruktion med 2 x 8 dimensioner. 
Det kan diskuteras om inte en jämförelse mellan respektive par av dimensio-
ner visar att de ”matchar” varandra. Som exempel kan nämnas att den este-
tiska aspekten hos en vara som påverkar kunden matchar den tjänstvillighet 
som leverantören signalerar genom ett tillmötesgående kropps- och talspråk. 
Artighet uppfattat vidare som korrekt uppförande matchar en varas felfrihet. 
Det framstår som anmärkningsvärt att någon påtaglig skillnad mellan kvali-
tetsdimensionerna för tjänst och vara inte påtalas i den aktuella modellen. 

Grönroos menar att det finns två former av kundupplevd tjänstekvalitet, 
nämligen dels den tekniska dimensionen eller resultatdimensionen som syf-
tar på vad kunden får, dels den funktionella eller processrelaterade dimen-
sionen som syftar till kundens upplevelse. Teknisk kvalitet kan i stor ut-
sträckning bedömas objektivt av kunden, medan processens funktionella 
kvalitet har tydliga subjektiva inslag. De två kvalitetsdimensionerna påver-
kas av den uppfattning som kunden har av företaget, och de ger en samman-
lagd kvalitet, en s.k. totalkvalitet. Som exempel kan nämnas att konstruktio-
nen av en bankomat ger teknisk kvalitet, medan dess tillgänglighet för kun-
den innebär en funktionell kvalitet. 179

178 Ibid. 
179 Grönroos 1997:39ff. Edvardsson m.fl. 1998:53f. nämner följande generella kategorier för 
kvalitetsfaktorer inom tjänsteutveckling: förtroende och påtaglighet vilket innebär att kundens 
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Kundens upplevelser av tjänstekvaliténs två dimensioner påverkas av fö-
retagets image och kundens uppfattning om företaget. Grönroos beskriver 
image på följande vis: 

En organisations image, antingen den är internationell, nationell eller lokal, 
representerar de värderingar som kunder, potentiella kunder, förlorade kunder 
och andra grupper av människor som finns kring organisationen har. Imagen 
kan variera beroende på vilken grupp människor de gäller och den kan till 
och med variera mellan olika individer. Det finns emellertid någon sorts all-
män uppfattning av organisationen, som antingen kan vara mycket klar och 
välkänd för en grupp eller diffus och inte alls känd för en annan.180

Genom att granska faktorer som återkommer i studier av kundupplevd tjäns-
tekvalitet har Grönroos fått underlag till att föra samman de två åtskilda kva-
litetsdimensionerna för vara och tjänst till en sammanlagd tjänstekvalitet. 
Han betonar kraftigt hur viktig personalens kompetens är för kundupplevd 
tjänstekvalitet som beskrivs på följande sätt: 

Personalen är professionell och kompetent i sitt möte med kunder. 
I mötet med kunder visar personalen intresse och vill lösa de pro-
blem som uppstår. 
Personalen är lättillgänglig och kan anpassa sig efter kundernas be-
hov.
Personalen är pålitlig och trovärdig och arbetar för kundens bästa. 
Uppstår det något fel eller något oväntat inträffar har personalen 
kapacitet att ta hand om situationen. 
Kunden får valuta för sina pengar och företaget är seriöst.181

När Grönroos för samman kvalitetsdimensionerna för varor och tjänster till 
en dimension uppfattar jag att det finns en uppenbar risk för att det kan leda 
till att teknisk ”tradition” och ekonomisk rationalitet dominerar medan det 
”mänskliga” får stå tillbaka. Personalen behandlas då efter samma normer 
som mekanisk produktion och de enskilda individerna uppfattas som teknis-
ka producentenheter. En sådan människosyn får konsekvenser inom grann-
ämnena ledarskap, organisation och personalarbete. Även kunden som är 
mottagare av tjänsten riskerar att uppfattas mekaniskt och exempelvis exis-
tentiella faktorer kan komma att helt negligeras. 

Det kan diskuteras om kvalitetsbegreppet löper risk att urvattnas och även 
missbrukas när definitionen vidgas till en samlingsterm. Mänskliga egenska-

                                                                                                                            
förväntningar infrias; enkelhet och flexibilitet vilket syftar på tjänstens tillgänglighet; åter-
ställningsförmåga avser leverantörens hantering av kundklagomål och kritiska händelser; 
personalens kompetens omfattar bl.a. bemötande, kunskaper, attityder, inlevelse- och pro-
blemlösningsförmåga. Faktorerna behöver preciseras i varje enskild organisation. 
180 A.a. sid 179f. 
181 A.a. sid :47-51. 



70

per som noggrannhet och omsorg kan komma att behandlas som fristående 
producentfaktorer. Professionell kunskap åsidosätts. Det kan finnas en risk 
för att villkoren och förutsättningarna för service och tjänster jämställs med 
mekanisk varuproduktion vilket innebär att människor och maskiner bedöms 
enligt samma tekniska och ekonomiska normer. Här vill jag särskilt framhål-
la det mänskliga behovet av social bekräftelse och behovet att smälta och 
bearbeta förändringar som uppstår vid exempelvis omorganisationer.182 Detta 
innebär sannolikt att förutsättningarna för kvalitetsutveckling av varu- re-
spektive tjänsteproduktion inte är desamma. Sett ur ett ekonomiskt konkur-
rensperspektiv kan jag förstå att skillnaden mellan varor och tjänster nedto-
nas, men sett ur ett kund- och medarbetarperspektiv (och även samhällsper-
spektiv) är skillnaderna viktiga att uppmärksamma. 

Till sist vill jag också fästa uppmärksamheten på att den växande beto-
ningen på tjänster kan tolkas som en följd av sekulariseringen och kvinnans 
emancipation. Kyrkans prästerskap har successivt upphört med att plädera 
för kvinnans tjänande roll visavi mannen. När religiösa motiveringar för en 
pliktfylld och viss moralisk inställning till arbete försvinner och kvinnans 
traditionella, underordnade roll ifrågasätts, har det blivit en (manlig) led-
ningsuppgift att motivera anställda till arbetsinsatser och att ange legitima 
skäl för en viss attityd till arbete. Den legitimerande funktion som religiösa 
motiveringar en gång hade i samhället ersätts alltså med sekulärt ledarskap 
och marknadskrafter. Inom kvalitetsarbete ställs ofta krav på perfektion och 
kundnöjdhet medan förlåtelse inte är ett begrepp som framträder. Därför blir 
frågan om sanktioner förekommer och den bakomliggande människosynen i 
ett kvalitetsbegrepp som ”zero defects”, nollfelsvisionen, inte oviktig. Inom 
luthersk kristendom är förlåtelse, daglig omvändelse och upprättelse viktiga 
begrepp som återkommer. Man kan tycka att kvalitetsarbete inom Svenska 
kyrkan skulle beakta detta. 

3.2.1 Utvärdering av kundens uppfattning 
Inom ämnesområdet kvalitet är utvärdering av kundens synpunkter på en 
vara eller tjänst mycket central. I det sammanhanget används termer som 
kundvård, marknadsundersökningar och kundmätning. 

Kundvård innebär att utveckla ett aktivt intresse för kundens uppfattning 
för att kunna arbeta med utgångspunkt i hans eller hennes situation. Både 
nöjda och missbelåtna kunder anses viktiga att föra en dialog med för att 
kunna utveckla och förbättra verksamheten. Båda kundkategorierna för ock-
så vidare sina erfarenheter till andra människor vilket kan leda till att ytterli-
gare kundkontakter påverkas. En nöjd kund återvänder och även en missnöjd 
kund som fått ett fel åtgärdat kan återkomma. Kunder som inte beretts tillfäl-

182 Jmf. Asplund 1991 som utvecklar temat människans sociala responsivitet. Boken är inspi-
rerad av Tönnies 1887/1974. 
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le att klaga eller som inte har fått sina klagomål beaktade återkommer inte i 
någon större utsträckning. Dessutom är det ekonomiskt sett billigare att be-
hålla en nöjd kund än att etablera en ny kundrelation.183

Erfarenheter från näringslivet visar att det inte är så vanligt att kunden 
själv kontaktar leverantören för att framföra kritik eller beröm, många före-
tag saknar också effektiva kommunikationsvägar för att ta emot kundernas 
reaktioner. Frånvaro av reklamationer behöver alltså inte betyda att kunden 
är nöjd. Under en längre tids kontakt ackumuleras kundens erfarenheter och 
påverkar framtida ställningstaganden och attityder gentemot leverantören. 
Det är främst styrkan i kundens upplevelse och händelsens grad av allvar i 
kombination med produktens/tjänstens angelägenhet samt kundens person-
lighet som avgör om kunden framför sina erfarenheter till leverantören. Om 
leverantören har en stark ställning eller monopol på marknaden minskar 
kundens alternativa möjligheter liksom benägenheten att klaga eller ge be-
röm. Om kunderna kan förvänta sig någon form av kompensation eller att 
felet rättas till ökar benägenheten att ta kontakt med företaget eller med en 
utanförstående part som kan föra deras talan. Det kan alltså innebära att tred-
je part, exempelvis domstol eller media, kontaktas. Erfarenheterna visar ock-
så att missnöjda kunder i mycket högre grad än nöjda för informationen om 
händelsen vidare och att missnöje överhuvudtaget väcker starkare reaktioner 
än positiva erfarenheter. Information om nöjdhet eller missnöje kan spridas i 
stor omfattning genom moderna kommunikationsmedel. Sådan informations-
förmedling påverkar kraftigt företagets rykte och image. Om kundernas re-
aktioner på varor och tjänster hanteras på ett seriöst och genomtänkt sätt av 
företaget blir reklamationer och klagomål en tillgång som förebygger en 
upprepning och återställer kundens förtroende. En återställarstrategi kan 
exempelvis innebära att en reklamation följs av en diskussion med kunden 
om lämplig kompensation eller att en personlig kontakt etableras mellan 
kund och leverantör då leverantören framför en ursäkt. 

Sörqvist har fördjupat sig i svårigheterna med att erhålla korrekt informa-
tion från kunder. Han framhåller att även beröm och komplimanger, som är 
viktiga källor för att tydliggöra verksamhetens styrka och stärka medarbetar-
nas yrkesstolthet, bör ha tydliga informationsvägar. Kundernas positiva reak-
tioner bör få en tydlig feedback från organisationen genom ett tack. Ytterli-
gare en informationskälla för klagomål och beröm är personalens egna erfa-
renheter av kontakter med externa kunder. Även dessa informationskanaler 
bör få utvecklade rutiner och en metodik för att fungera på ett konstruktivt 
sätt.184

Inom kvalitetsarbete används termer som marknadsundersökningar och 
kundmätning som beteckningar på utvärderingar av marknadens synpunkter 
på en vara eller tjänst. Det betyder att kunden fokuseras och tillfrågas om 

183 Axelsson 1996:159-182. 
184 Sörqvist 2000:111ff. 
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sina personliga åsikter och behov. Undersökningarna kan genomföras på 
olika sätt, alltifrån enstaka detaljstudier till totalundersökningar. Hur de görs 
beror på syftet med dem. Vill man exempelvis kartlägga skilda beteenden 
kan enstaka detaljstudier vara rätt modell medan krav på generaliserbarhet 
kräver ett större urval. 185 Inom tjänsteforskningen används både kvalitativa 
och kvantitativa metoder för materialinsamling. Det kan vara frågeformulär, 
intervjuer enskilt eller i grupp, information för annat syfte, s.k. hårddata och 
observationer. Dagboksmetoden innebär att ett antal kunder för dagbok över 
alla sina kontakter med tjänsteorganisationen. Tillsammans med kunderna, 
enskilt eller i grupp, utvärderas sedan dagböckerna. Tänka-högt är en metod 
som innebär att observationerna är kända av kunden och de kompletteras 
genom att informanten fortlöpande förmedlar sina spontana intryck.186

Det framkom ovan att det kan vara svårt att få kännedom om kundernas 
synpunkter. Jag ser det som viktiga erfarenheter från kvalitetsarbete att han-
teringen av klagomål, synpunkter och beröm från kunder är tillgångar som 
om de hanteras rätt kan bidra till att bygga upp både kundens förtroende för 
en organisation och medarbetarnas yrkesstolthet. Jag delar även uppfattning-
en att det är viktigt att ta vara på medarbetarnas synpunkter och skapa infor-
mationsvägar till dem. Det är också en intressant kunskap att det är mer eko-
nomiskt att utveckla en relation till en nöjd kund än att bygga upp en ny 
kundrelation. Jag avser att beakta dessa moment i min empiriska studie. 

3.3 NPM, New Public Management 
Det är tydligt att nutida kvalitetsmodeller för ledarskap inom näringslivssfä-
ren har haft ett starkt genomslag inom den statliga och kommunala förvalt-
ningspolitiken och har fungerat som inspiration i politiska program. An-
vändningen av begrepp som kundval, resultatansvar, konkurrens och eko-
nomiska styrmedel är exempel på sådant inflytande.187 Casten von Otter me-
nar att en utveckling av den interna förvaltningsorganisationen mot ökad 
flexibilitet och större personalansvar kräver en förändrad extern organisation 
som ger en direkt återkoppling till de lokala aktörerna. Min tolkning är att 
von Otter efterfrågar en ökad kundfokusering för att kunna använda detta 
som ett styrmedel inom förvaltningsorganisationen. Hans slutsats att enskil-
da medborgare ger viktiga signaler och information som inte tas till vara 
inom förvaltningen uppfattar jag kan ha paralleller inom Svenska kyrkan. 
Han skriver: 

185 Axelsson 1996; Sörqvist 2000; Edvardsson m.fl. 1998. 
186 Edvardsson m.fl. 1998.
187 Von Otter 1997:86ff. När von Otter skriver om förvaltningspolitiken, förvaltningsorganisa-
tionen etc. framkommer det i texten att han avser förvaltning som organisationstyp i allmän 
bemärkelse.



73

Skillnaden mellan den nya managementlitteratur som beskrivs i andra kapitel 
i den här boken och de skrifter som är riktade till den offentliga sektorn ligger 
främst i behandlingen av organisationens gränsvillkor. Något förenklat kan 
man säga att den nya specifika förvaltningslitteraturen handlar om hur den 
nya allmänna ledarskapslitteraturens idéer skall kunna implementeras inom 
den offentliga sektorn med rimlig hänsyn till dess särart. Den kritiska ut-
gångspunkten är att förvaltningar blivit avskärmade från omgivningen och 
inte tillvaratar viktiga signaler och information, minst av allt från enskilda 
medborgare/konsumenter. Systemet saknar en process för förnyelse, jämför-
bar med marknadens ”kreativa förstörelse” (…) och förutsättningar för ett bra 
ledarskap i övrigt. Personalen är samtidigt både för mycket kontrollerad och 
tillåts ta sig för stora friheter.188

Inom kommunal verksamhet är det politikerna som har kundens roll för be-
dömningen av kvalitet menar Karin Staffansson Pauli och Ulrika Westrum. 
Utifrån SIS dåvarande kvalitetsdefinition ”Alla sammantagna egenskaper 
hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller under-
förstådda behov” och Grönroos definition av totalkvalitet (se avsnitt 3.2) 
kommer de fram till följande: ”Det är därmed inte kommuninvånarna som 
direkt avgör verksamhetens kvalitet. Den avgörs indirekt via politikerna, i 
egenskap av företrädare för kommuninvånarna. Med andra ord är det politi-
kerna som avgör vad rätt kvalitet är, utifrån sin roll som politiska företräda-
re.”189

Inom sjukvården prövas och används olika kvalitetsmodeller sedan flera 
år. Sven Ternovs beskrivning av kvalitetsarbete inom sjukvården får exemp-
lifiera hur kvalitetsterminologin och metoder från näringslivet används. Ter-
nov framhåller ett kundperspektiv och menar att kvalitetsarbetet ska leda till 
att både patienter och personal blir mer tillfreds samtidigt som man uppnår 
en ökad kostnadseffektivitet. Det ska realiseras genom att förebygga fel, 
personalen ska ”göra rätt från början!”190 Han utgår från följande definition 
för tjänstekvalitet: ”Rätt kvalitet uppnås när förväntningar infrias, behov 
tillfredsställs och krav uppfylls.” Och med rätt kvalitet avser han att kliniken 
bör satsa resurser på det som patienten upplever är viktigt. Om patienten är 
missnöjd beror det endera på att kvalitén var dålig eller på att kundens för-
väntningar på tjänsten var fel. Det är därför angeläget, menar Ternov, att 
påverka och styra kundens förväntningar så att de är realistiska.191

Mitt intryck är, att näringslivets modeller som lyfter fram relationskvali-
tén mellan tillverkare och konsument inte fångar den komplexitet som finns i 
medborgarnas relation visavi offentlig verksamhet. Politikerna är medbor-
garnas valda ombud. Alla är med och betalar den verksamhet som politiker-
na beslutar om, alla har tillgång till verksamheten och alla kan i princip arbe-

188 Ibid. 
189 Staffansson & Westrup 1995:14. 
190 Ternov 1994:10. 
191 A.a. sid 13ff. 
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ta inom den. Detta är en flerdimensionell relation som innehåller maktutöv-
ning och tvång, ansvar samt service. Exempelvis är skatteinbetalning reglerat 
i lag och delar av skattemedlen används till att ge medborgarna professionell 
service såsom sjukvård och utbildning. I traditionella kundrelationer ingår 
inte denna typ av makt och tvång. Det ingår som regel inte heller att analyse-
ra relationer på såväl ”görandenivå” som ”varandenivå”. 

3.4 Kritik av svenskt kvalitetsarbete 
Kritiken som framförts mot svenskt kvalitetsarbete tar bl.a. upp företagens 
misstag att göra tillfälliga kvalitetssatsningar genom att koncentrera sig på 
ett kvalitetsverktyg i taget  det som är mest moderiktigt  istället för att 
använda sig av flera olika metoder och verktyg och göra varaktiga satsning-
ar. Sandkull och Johansson framför kritik mot inhyrda konsulter för att infö-
ra TQM: 

De svenska företagsledarnas vana att arbeta med årliga kampanjer med hjälp 
av inhyrd konsult, t.ex. för att införa TQM, har blivit ett hinder för ett mera 
varaktigt kvalitetsarbete. Det hävdas i litteraturen att 70 % av alla kvalitets-
projekt efter några år har misslyckats att uppnå de uppsatta målen.192

Sandholm och Sörqvist har uttalat sig kritiskt om användningen av kvali-
tetsmetoder. De menar att det inte är en metod eller ett redskap i sig, t.ex. 
USK eller QUL193, som ett framgångsrikt kvalitetsarbete kommer an på utan 
ett enträget och strategiskt arbete för kvalitet. Deltagarna i ett kvalitetsarbete 
och ledningen har ofta brister i kunskaper både om den egna organisationen 
och om hur olika kvalitetsmetoder kan användas i organisationen. Man vet 
helt enkelt inte vad ett effektivt förbättringsarbete är och hur det ska bedri-
vas. När förhoppningar är att arbetet med en specifik kvalitetsmetod ska lösa 
befintliga problem – att metoden är lösningen – så fungerar det inte.194

Östen Ohlsson och Björn Rombach ifrågasätter den likriktning som före-
kommer bland dem som professionellt arbetar med organisationer, ledarskap 
och kvalitet. De uppmärksammar också hur kvalitetsverktygen accepteras 
reservationslöst och att det saknas en kritisk granskning av dem. När de i en 
sökning på internet inte fann någon kritik av systemet ISO 9000 kommente-
rade de sina upptäckter på följande vis: 

Konceptet ger intryck av hemliga sammankomster och ordenssällskap med 
bisarra initiationsriter. Men så får man inte säga. Det visar att man står utan-
för sällskapet och följaktligen driver verksamhet av mer sekunda kvalitet. 

192 Sandkull & Johansson 1996:115.  
193 Se ordlistan. 
194 Sandholm 1999b; Sörqvist 1999. 
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Som vanligt är reglerna för vad man får säga långt hårdare än reglerna för 
vad man får göra.195

Sättet att använda olika kvalitetsverktyg kommenterar författarna också: 
”Våg efter våg av moden sköljer över företagen och lämnar som bäst ett 
sediment av företagsarkeologiskt intressanta men i övrigt betydelselösa läm-
ningar.”196 De anser att tråkigheten är en av de starkaste drivkrafterna hos 
”eldsjälarna” som driver förändring.197

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kritikerna betonar vikten av 
långsiktiga perspektiv, kunskap om vad kvalitet är, användningen av olika 
metoder samt realistiska förväntningar. Eller med andra ord, kritikerna var-
nar för att ryckas med av tillfälliga trender inom kvalitetsmetoder (s.k. quick 
fix). En jämförelse med de faktorer som framhålls inom japanskt kvalitetsar-
bete visar att kritiken av svenska kvalitetssatsningar berör just dessa områ-
den.

Efter Ohlssons och Rombachs inlägg har branschen blivit föremål för 
närmare granskning av flera forskare. Följande tre böcker är exempel på 
sådan. Kvalitet utan gränser. En kritisk belysning av kvalitetsstyrning är en 
kritisk granskning bl.a. av TQM och USK och NPM.198 I boken uppmärk-
sammas den globala likriktning av företag och offentliga förvaltningar som 
blir följden av kvalitetsstyrning och marknadstänkande samt utbredningen av 
vissa metoder och modeller. Det kan i sin förlängning innebära att även led-
ningen inom en organisation blir styrd genom användningen av ett konformt 
kvalitetsbegrepp.

Både Per Skålén och Gudbjörg Erlingsdóttir analyserar kvalitetsarbete 
inom sjukvården. Skålén är författare till Kvalitetsidén möter praktiken – 
institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur och visar hur 
anställda inom Landstinget i Värmland ifrågasatte meningen med kvalitets-
arbetet och upplevde att deras professionalitet ifrågasattes. Följden blev att 
kvalitetsarbetet i första hand förstärkte den kultur och de föreställningar som 
redan fanns istället för att leda till förändringar.199

Gudbjörg Erlingsdottir å sin sida studerar implementeringen av två olika 
kvalitetssäkringssystem.200 Boken heter Förförande idéer – kvalitetssäkring i 
hälso- och sjukvården. Under rubriken Faran av förförande idéer201 varnar 
hon bl.a. för den lavinartade ökningen av dokumentation och ökad centrali-
sering som leder till styrning av handlandet. Hon lyfter också fram svårighe-
terna med att mäta omsorg inom sjukvård och att kvantitativa mätningar kan 

195 Ohlsson & Rombach 1998:96f. 
196 A.a. sid 98f. 
197 A.a. sid 200. 
198 Bejerot & Hasselbladh (red) 2002. 
199 Skålén 2002. 
200 Erlingsdóttir 1999. 
201 A.a. sid 207. 
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ge en alltför ytlig och komprimerad bild av verkligheten. Hon kommer fram 
till att NPM genom näringslivets logik och språk och kontroll tas upp inom 
offentlig förvaltning: 

I praktiken har detta kunnat ses i ett slags urskillningslös överföring av idéer 
från privat näringsliv till offentlig förvaltning, där vilken styrningsmodell 
som helst från privat näringsliv har ansetts föra med sig alla marknadens ef-
tertraktansvärda egenskaper. Det förefaller således ha funnits både en övertro 
på styrningsmekanismer från privat näringsliv och en bristande insikt om hur 
dessa styrningsmekanismer egentligen kan/bör användas inom offentlig för-
valtning.202

Dessa kritiker varnar i första hand för likriktningen och låter ana att i för-
längningen leder denna till centralisering och associationer som ”storebror 
ser dig”. Kritiken framstår som en varning för det tekniska och ekonomiska 
inslaget på bekostnad av det humanistiska. Det förefaller också oklart vad 
det egentligen är som avses med kvalitetssatsningar, om det är ekonomiska 
överväganden som är styrande eller något annat. Och när anställda upplever 
att deras professionalitet blir ifrågasatt kan knappast effektiviteten öka. Sna-
rast kan det innebära att människor förlorar meningen i arbetet. Det positiva 
som framkommer är de fall då kvalitetsarbete drivs utifrån gruppens egna 
förutsättningar och yrkeskunnande, då medarbetarna får samtala om sina 
arbetsuppgifter och upplever att det berikar dem med inspiration och kun-
skap.203

3.5 Kvalitetsarbete i civilsamhället 
Inom svensk ideell verksamhet finns det en tradition att medlemmarna har 
ett stort inflytande på ledning och organisering i enlighet med demokratiska 
principer.204 Dokumentation och kunskaper om ledarskap och organisation 
inom idéburen verksamhet i Sverige är dock knapphändig.205 Vid en konfe-
rens om ledarskap och organisation inom ideell sektor anordnad av Ideell 
Arena i februari år 1999, betonade Sven-Erik Sjöstrand att de modeller för 
ledarskap som används inom näringslivet inte kan tillämpas obearbetade. 
”Man får aldrig tappa bort var man hör hemma.” Man ska istället känna 
stolthet och vara klar över sin särart och kunskapsposition. Han varnade för 
att imitera och importera tidsandan och manade istället till att jämföra, lära, 

202 A.a. sid 214. 
203 Vabø 2002:163-164. 
204 Wijkström 1996b:52. 
205 Sjöstrand 1995:253. 
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förnya och utveckla och att ”inte låta sig berusas när det kommer förförare 
från de andra sektorerna”. 206

Civilsamhällssfären kan beskrivas med hjälp av ett antal variabler som är 
typiska för ideell och idéburen verksamhet. I internationell litteratur betonas: 

det frivilliga ideella engagemanget i verksamheten 
den idéburna eller ideologiska basen för aktiviteter 
gåvor från privatpersoner och företag 
inga ekonomiska vinstintressen hos huvudmännen 
det förtroende och tillit som medborgarna har för organisationen (i 
jämförelse med förtroendet för stat och företag)207

Nyckelorden kan sammanfattas som demokrati, frivilligt engagemang, ideell 
syn på finansiering, ideologisk bas och förtroende. Jag uppfattar att de också 
kan beskrivas som kvalitetsdimensioner då de uttrycker den specifika kvali-
tet som ideell verksamhet vill värna om. 

En definition på kvalitet som förekommer inom ideell verksamhet tar fas-
ta på den sista punkten ovan, organisationens förmåga att skapa förtroende 
för det idéburna budskapet och verksamheten kring detta. Kvalitetsarbete är, 
enligt detta synsätt, att ställa relevanta frågor utifrån de faktorer som är spe-
cifika för verksamheten. Dessa faktorer benämns kvalitetskod. Frågorna ska 
bl.a. klargöra vilka man är till för, vad man vill mäta och vilka de grund-
läggande värderingarna är. Kari Jess använder detta angreppssätt. 208

Jess har i ett forskningsuppdrag utarbetat en modell för utvärdering av 
kvalitén i frivilligt socialt arbete och resultaten presenteras i skriften Kvalitet 
för brukare; frivilligt socialt arbete ur ett brukarperspektiv. Modellen byg-
ger på kvalitetsmätningar från tre organisationer som bedriver frivilligt soci-
alt arbete: ALRO, Alkoholproblematikers riksorganisation, Stockholmsföre-
ningens lokala arbets- och mötesplats, Verdandis Norrköpingsavdelning och 
Frälsningsarméns socialcenter i Stockholm. Jess sammanför ett brukar- och 
organisationsperspektiv och uppmärksammar det nära samspelet mellan 
organisationens inre kultur och dess representanter. Hon skriver: 

Hur organisationen ser ut och vad organisationen gör är resultatet av en stän-
dig process där de ingående delarna påverkar varandra. Om brister uppstår i 
organisationens inre arbete påverkar dessa brister de direkta verksamheter där 
brukare ingår. Fungerar å andra sidan den inre dialogen påverkar detta bas-
verksamheterna på ett positivt sätt.209

206 1999-02-09 Föreläsning av Sven-Erik Sjöstrand. I USA har ämnet ledarskap inom idébu-
ren verksamhet växt kraftigt under de senaste 25 åren. 
207 Söderholm & Wijkström 2002:23. 
208 Jess 1998. 
209 A.a. sid 19. 
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Jess strukturerar sitt material systematiskt.210 Utifrån ett antal kvalitetsdimen-
sioner eller bedömningsvariabler ställer hon kvalitetsfrågor som utgör indi-
katorer på kvalitet. Till sist anger hon också mät- och uppföljningsmetoder. 
Hon utvecklar i sin kvalitetsmodell frågorna om vad organisationen vill göra, 
vad den faktiskt gör och vilka resurser den har till sitt förfogande: 

I vårt fall säger vi att brukaren definierar vad som är det faktiska resultatet för 
brukaren och det är utifrån detta som organisationens verksamhet ska bedö-
mas. Dialogen ska ske mellan brukare och organisation för att utveckla den 
yttre kvaliteten, den inre kvaliteten utvecklas av organisationen i samsvar 
med denna dialog.211

I Jess modell är det alltså brukaren som definierar kvalitetsområden och vad 
kvalitet är. Jag uppfattar Jess modell som en kombination av systematisk 
utvärdering och analys av förbättringsåtgärder. Den innehåller en slags de-
duktiv metod för att bestämma vad kvalitet är. Det är brukarens perspektiv 
som framhålls. Men man kan invända att brukaren är styrd i frågorna efter-
som det är organisationen som väljer variabler och indikatorer på kvalitet. 
Det är möjligt att brukarens upplevelser kan tillföra aspekter som inte efter-
frågas. Antalet kvalitetsdimensioner kan naturligtvis utökas. Här ägnar Jess 
den inre kvalitén, t.ex. personalens arbetsförhållanden, liten uppmärksamhet. 
Sannolikt spelar de anställdas arbetssituation och kompetens en viktig roll i 
mötet med brukarna. Ett arbete enligt Jess’ intentioner kan riskera att förlora 
sig i detaljer och bli så omfattande att det är ohanterligt – å andra sidan kan 
denna strukturering av kvalitetsindikatorer ge en gripbar överblick och un-
derlag till systematiska förbättringar. 

3.5.1 Erfarenheter från Stiftelsen Stora Sköndal 
 och Stockholms Stadsmission 
Nedan återges också några erfarenheter från Stiftelsen Stora Sköndal och 
Stockholms Stadsmission som exempel på ledarskapets och kvalitetsarbetets
speciella problemområden inom idéburen verksamhet. Stiftelsen Stora 
Sköndal bedriver verksamhet inom vård, utbildning och forskning medan 
Stockholms Stadsmission har olika former av verksamhet för utsatta männi-
skor i storstaden.212

En vanlig problematik inom professionell vård- och omsorgsverksamhet 
med omhändertagande som ideell grund, är att den egna personalen har be-
hov av att bli omhändertagen. Detta kan få till följd att personalen lägger 

210 A.a. sid 51ff. 
211 A.a. sid 19. 
212 I förstudien till avhandlingens empiriska prövning, ingick det att kontakta organisationer 
inom idéburen verksamhet som hade erfarenheter från systematiskt utvecklingsarbete. Inspira-
tionen till dessa kontakter hämtades bl.a. från teorier inom benchmarking. 
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större delen av sin kraft på att vårda varandra. En annan svårighet kan vara 
att identifiera uppdraget och att skapa enighet kring detta. Frågor av denna 
karaktär bearbetades inom Stiftelsen Stora Sköndal när sjukhemsverksamhe-
ten utvärderades i slutet av 1990-talet enligt Stockholms stads kvalitetsmo-
dell. Vårdchef Carl-Axel Palm hade ansvaret för detta arbete. Enligt Palm 
förelåg svårigheter med att identifiera uppdragets grund eftersom sjukhems-
verksamheten har flera uppdragsgivare. I samband med att man uppmärk-
sammade problemen flyttades uppmärksamheten från interna angelägenheter 
över på gäster och patienter. Efter omfattande medarbetarsamtal var det möj-
ligt att formulera uppdraget. Det blev nu tydligt att det var patienternas och 
gästernas behov som var det centrala och inte personalens inre angelägenhe-
ter. Personalens behov skulle istället fokuseras i deras kompetensutveckling. 
Erfarenheten blev alltså att uppmärksamheten på gästernas och patienternas 
behov kunde förena personalen och ge dem arbetsmotivation.213

Kerstin Magnell, terapeut och projektledare för ett utvärderingsarbete 
inom Stockholms Stadsmission under två år, har erfarenhet av att det inom 
idéburna organisationer finns en tradition som innebär att man inte vill bli 
granskad och utvärderad och att de som är involverade i verksamheten har 
en särskild och värdefull frihet i förhållande till organisationen. Magnells 
försök att lansera en utvärderingsmodell bland de anställda föll inte väl ut 
och istället inriktade hon sig på att uppmuntra till reflektioner kring olika 
former för utvärderingar och avsikten med dem. Hon menar att ”ett balanse-
rat tillskott av struktur” kan stärka verksamhetens identitet som idéburen 
organisation. Magnell menar att en alltför stark styrning av den typ som 
återkommer inom managementlitteraturen och omfattande utvärderingar 
skulle vara till nackdel för en idéburen verksamhet, och att denna ”frihet” är 
en tillgång som ska respekteras.214

Kanske Magnells och Palms olika erfarenheter delvis hör samman med att 
utvärderingsarbetet hade olika status och prioritering inom respektive orga-
nisation. Palm ingick i ledningsgruppen och uppgiften var central i hans 
arbetsuppgifter, medan Magnell arbetade på begränsad tid i ett projekt som 
inte hade samma förankring i ledningen. Jag är däremot osäker på vad Mag-
nell avser med personligt frihetsutrymme. De berörda inom Stockholms 
Stadsmission kan eventuellt ha upplevt utvärderingsprojektet som arbetsgi-
varkontroll och arbetet kom kanske aldrig dithän att behoven hos organisa-
tionens brukare kunde samla de anställda.

213 1998, 1999 Intervjuer (och samtal) med Carl-Axel Palm; Tävlingsbidrag Stockholms stads 
utmärkelse för god kvalitet 1998. Se Stockholms stads kriterier för god kvalitet 1998 och
Verksamhetsutveckling med Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1998. Stockholms stads utvärde-
ringsmodell är utarbetat med tillstånd av och i samråd med Institutet för Kvalitetsutveckling – 
SIQ, vars kriterier ligger till grund för materialet.
214 1998-10-27 Intervju med Kerstin Magnell; 1998-11-04 Brev från Magnell; 1998-11-05 
Telefonintervju med Magnell; Magnell 1998. 
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3.6 Sammanfattande diskussion 
Kapitlet skildrar kvalitetsarbetets framväxt i Sverige. TQM, Total Quality 
Management, innebär att kvalitetsarbetet drivs med ett helhetsperspektiv. 
Definitionen av TQM varierar, men gemensamt är betoningen på ledarskap, 
kundfokus, processer och ständiga förbättringar för att skapa kundtillfreds-
ställelse. Analyserna visade på vikten av att klargöra den människosyn som 
ett kvalitets- och förbättringsarbete utgår från. Det finns sålunda en risk för 
att mänsklig produktion jämställs med mekanisk produktion och bedöms 
efter samma tekniska och ekonomiska normer. 

I kvalitetsarbete är utvärdering av kundens synpunkter på en vara eller en 
tjänst central. Kundvård innebär bl.a. att uppmärksamma kundens klagomål 
och synpunkter och att föra en dialog som kan förbättra produktionen av en 
vara eller tjänst. Men både positiva och negativa omdömen från kunder är 
viktiga att ta tillvara. Positiv feedback kan stärka yrkesstoltheten hos de an-
ställda. Även personalens erfarenheter är viktiga informationskällor. Genom 
utvecklade rutiner kan olika synpunkter leda till en konstruktiv utveckling. 
Men det kan vara ett krävande arbete att finna rätt metod för att erhålla kor-
rekt information från kunden. Denna typ av kunskaper som visar på betydel-
sen av att ta tillvara synpunkter från både kunder och medarbetare uppfattar 
jag är viktiga att återkomma till i den empiriska studien. 

Kritiker av svenskt kvalitetsarbete varnar för kvalitetsmodeller som utlo-
var snabba kortsiktiga lösningar och betonar istället vikten av strategiska, 
långsiktiga satsningar som värnar och utvecklar den egna organisationens 
kultur. När offentlig förvaltning anammar näringslivets modeller finns det en 
tendens till att den egna organisationen urholkas. Det finns exempelvis svå-
righeter med att genomföra rättvisa och uttömmande kvantitativa mätningar 
inom hälso- och sjukvård och att uppmärksamma både ”görandenivå” och 
”varandenivå”. Relationen mellan producent och kund inom näringslivet är 
inte lika komplicerad. Det är viktigt att dra lärdom av de erfarenheter som 
påvisar att när ett kvalitetsarbete utgår från personalens faktiska situation 
kan det stärka medarbetarskap och leda till kompetenshöjning. Det verkar 
alltså ofrånkomligt att ledarskapet för kvalitetsarbetet och organisationens 
kultur har en stor betydelse.  

Erfarenheter från kvalitetsarbete vid Stiftelsen Stora Sköndal visade bl.a. 
att det hade funnits ett internt omsorgsbehov hos personalen men detta pro-
blem hade man kommit tillrätta med när fokus hade flyttats över på patienter 
och gäster och uppdraget formulerades. Vid Stockholms stadsmission fanns 
erfarenheten att man inte vill bli utvärderad och granskad och att medarbe-
tarna har en speciell frihet i förhållande till organisationen. Dessa erfarenhe-
ter anser jag är viktiga för min empiriska studie. Det förefaller troligt att det 
även bland Svenska kyrkans personal kan förekomma ett internt omsorgsbe-
hov och en osäkerhet om hur verksamheten ska granskas och utvärderas. 
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KAPITEL 4
Ledarskaps- och managementlitteratur 
relaterad till kyrkoherdens ledarskap 

Den tekniska utvecklingen under 1900-talet har påverkat förutsättningarna 
för ledarskap, organisationsutformning och medarbetarskap. Numer betonas 
ledarskapets betydelse för en organisations kvalitetsarbete mycket kraftigt. 
Det vilar på ledningen att kvalitetsförhöjande åtgärder kontinuerligt genom-
förs för att företaget ska kunna hävda sig i konkurrensen på marknaden. Det 
är organisationens ledning som sanktionerar och påverkar organisationens 
kultur och presenterar visioner för verksamheten. Detta kapitel diskuterar 
inledningsvis ledarskap och management (lättare ledarskapslitteratur) samt 
några kritiska synpunkter på management. Därefter följer en jämförelse mel-
lan ledarskap i näringslivet och kyrkoherdens ledarskap. Avsikten är att skil-
ja ut faktorer som har betydelse för ledarskap och kvalitetsarbete inom 
Svenska kyrkan. 

4.1 Ledarskaps- och managementlitteratur 
 – några exempel 
Ledarskaps- och managementlitteraturen är omfattande.215 Återkommande i 
den är betoningen av ledningens betydelse för företagets framgång. Ledar-
skapsfrågorna utgör ett mångdimensionellt område som det går att lägga 
olika perspektiv på. Uppställningen i tabell 4 visar det som kallas för ledar-
skapets paradoxer, ett antal motsägelsefulla förväntningar och krav som 
ställs på ett ledarskap.216

215 Trollestad 1994:56. Han menar att managementlitteraturen utövat ett stort inflytande på 
uppfattningen av ledarskap, men han ifrågasätter samtidigt om de höga försäljningssiffrorna 
verkligen betyder att det finns ett lika stort antal läsare. 
216  Fritt efter Sørensen 1992 enligt Svedberg 1997:192f. 
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Tabell 4. Ledarskapets paradoxer. Sammanfattat efter Svedberg 1997:193f.
Etablera närhet till medarbetare och 
öppen kommunikation. 

 Avstånd är nödvändigt för att se en situa-
tion klart. 

Gå före och var en synlig vägvisare.  Håll dig i bakgrunden och ge medarbetarna 
utrymme att synas och växa. 

Visa medarbetarna tillit.  Följ och kontrollera medarbetarnas arbete 
och ge feedback. 

Var tolerant och acceptera människors 
olikheter.

 Var tydlig och principfast och visa hur du 
vill att saker och ting ska fungera. 

Fokusera din avdelnings mål och var 
verklighetsförankrad. 

 Var lojal med helheten och visa vidsynthet. 

Planera din tid noga och prioritera det 
som är väsentligt. 

 Var tillgänglig och flexibel. 

Var öppen med dina känslor och åsik-
ter.

 Var diplomat och visa diskretion. 

Var visionär och tänk både otraditio-
nellt och långsiktigt. 

 Var förankrad i vardagens rutiner och lös 
de problem som uppstår. 

Eftersträva konsensus och dialog om 
besluten. 

 Visa beslutsförmåga och ha inte besluts-
ångest.

Var dynamisk – ibland måste beslut 
fattas utan tillräckligt underlag för att 
tempot inte ska falla. 

 Var eftertänksam och använd kunskap och 
erfarenheter till att reflektera igenom beslut 
innan de fattas. 

Var självsäker och sprid inte osäkerhet 
omkring dig. 

 Var ödmjuk och öppen för att verkligheten 
förändras.

Svedbergs formulering Fyra ledarskapsdilemman uppmärksammar att om-
givningens förväntningar och krav på en ledare och ledarens egen upplevelse 
av sitt ledarskap kan vara motsägelsefulla. Lojalitet förväntas uppåt – mot 
överordnade; trohet förväntas utåt  mot klienter och kunder; solidaritet 
förväntas inåt  mot organisation och kollegor; det fjärde dilemmat är äkthet 
mot sitt eget inre  det är ett mänskligt behov att vara trovärdig inför sig 
själv. Dilemman framkommer exempelvis när det gäller graden av lojalitet 
contra lydnad mot huvudmannen, personliga ambitioner contra rädsla för 
misslyckande, prioriteringar mellan organisationen och kunden när det råder 
motsatta intressen.217

Synen på ledarskapet har förändrats sedan mitten på 1980-talet. Den tidi-
gare betoningen på ledarskap utifrån ett hierarkiskt synsätt har förändrats till 
en betoning på ledarens förmåga att förmedla visioner och ledarens emotio-
nella, lärande och sociala kompetens. Förändringen speglar den tekniska 
utvecklingen som fört med sig organisationsförändringar. Det transaktionella 
ledarskapet är hierarkiskt till sin struktur och innebär kontroll av medarbeta-

217 Svedberg 1997:235-238. 
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re medan det transformativa ledarskapet är en nätverksmodell som ger 
medarbetarna eget ansvar utifrån övergripande visioner, mål och fasta struk-
turer. Till det nya hör även en betoning av ledarskapets moraliska grund 
utifrån bl.a. värderingar. I det stora utbudet av ledarskapslitteratur är det ofta 
någon egenskap hos ledaren som framhålls som nyckeln till framgång. Som 
ett första exempel kan nämnas218 boken Ledning och förståelse. Ett kompe-
tensperspektiv på organisationer skriven av Jörgen Sandberg och Targama 
Sandberg.219 Författarna anser att förståelse är den viktigaste egenskapen hos 
en ledare. Ledarens förmåga att uppfatta människors tolkning av sitt arbete 
och att initiera kompetensutveckling och lärande framhålls som avgörande 
ledaregenskaper. Ett andra exempel betonar vuxenpedagogiken som metod i 
ledarskapet. Bokens titel är Det pedagogiska ledarskapet och är skriven av 
Siv Their.220 Den pedagogiska aspekten innebär att ledaren ska vara lärande, 
undervisande och kommunikativ medan den lärande organisationen ska stöd-
ja pedagogiska processer utifrån en vuxenpedagogisk metodik. ”Ledarskapet 
blir ett ’management by learning’ med behov av konstanta lärprocesser inom 
alla arbetsområden – för både ledare och medarbetare”221.

Ledarskapsteorierna visar en växande acceptans för det idébaserade ledar-
skapet och det finns exempel på att begreppsapparaten har tydliga metafy-
siska eller andliga övertoner. Bert Stålhammar skriver: 

Från att ha fokuserat intresset på företeelser som delegering, planering, kon-
troll och budget betonas nu istället vikten av att ledaren bygger sin verksam-
het på värderingar och etik och moral. Ledaren skall ha visioner och förmåga 
att kommunicera sina visioner. Personliga utvecklingssamtal som varje chef 
förväntas ha med sina medarbetare jämförs till och med den människonära 
kommunikation som ligger i bikten.222

Claes Trollestad är forskare, konsult och präst med erfarenhet av praktiskt 
förändringsarbete i organisationer. Hans bok Existentiellt välbefinnande & 
Moralisk trovärdighet hos högre chefer och ledare visar att idébaserade te-
man är aktuella inom ledarskap. I boken är begrepp som existentiellt välbe-
finnande och moralisk trovärdighet centrala. Hans slutsatser bygger på en 
undersökning av hur högre chefer i svenska organisationer ser på sig själva, 
sitt ledarskap och omvärlden.223

218 Anledningen till att just dessa två finns med här är att de använts i inomkyrklig utbildning 
och en kvalitetschefsutbildning som jag deltog i våren 1999. Jag utgår därför från att de repre-
senterar nutida idéer.
219 Sandberg, Jörgen & Targama, Axel 1998. 
220 Their 1998. 
221 A.a. sid 36.  
222 Stålhammar 1996:41f. Han hänvisar till en förläsning av Magnus Söderström vid högsko-
lan i Örebro 1993. 
223 Trollestad 2003. 
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Det är angeläget, menar jag, att uppmärksamma hur ledningens ansvar 
och engagemang framkommer i nutida kvalitetstrender. Inflytande kommer 
ofta från amerikanskt näringsliv och managementteorier. Sverige å sin sida 
är känt för en stark folk- och fackföreningsrörelse som uttryck för folkets 
demokratiska rättigheter. I sin förlängning kan den starka betoningen på 
ledarskapet innebära en utmaning mot demokratiska principer. Det är vidare 
inte helt självklart hur det transaktionella ledarskapet i en hierarkisk struktur 
förhåller sig till en kraftig betoning på det transformativa ledarskapet i ett 
nätverk.

4.2 Kritik av managementlitteratur
Kritiken mot lättare ledarskapslitteratur inriktar sig bl.a. på det förföriskt 
ytliga. Lars Svedberg formulerar det på följande sätt: 

Ledarskapsromantiken målar upp bilden av hjälten eller hjältinnan som skall 
frälsa idrottslaget, företaget, kommunen eller nationen. Talrika skrifter inom 
området management tävlar om att ge röst åt de senaste modebegreppen eller 
trenderna.224

En stor del av litteraturen är författad av amerikanska konsulter. Åke Sand-
berg är en av dem som varnar för att det kraftiga genomslaget av en viss 
litteratur och ett fåtal personer leder till en standardisering av budskapen: 

Det populära utbudet domineras av ett fåtal böcker, gurus, affärstidningar och 
konsultfirmor. De blir ofta mycket framgångsrika och får stor spridning. Det 
finns anledning tro att de blir väsentliga för hur verkligheten tolkas av orga-
nisationer och individer. Genom att så få dominerar kan de även bidra till lik-
formning av tänkandet i företagen.225

Staffan Furusten har i sin bok Den populära managementkulturen – om pro-
duktion och spridning av populär ”kunskap” om företagsledning analyserat 
den populära managementlitteraturen och jämfört spridningen av den med ett 
medeltida korståg. Han uppfattar att managementdiskursen i sin helhet är 
standardiserad men att litteraturen innehåller så kraftiga ideologiska överto-
ner att den inte representerar kunskap:

Mot bakgrund av dessa slutsatser verkar det inte främmande att se populära 
managementböcker som uppbyggelselitteratur för USA-inspirerade manage-
mentideologier. Inte heller känns steget särskilt långt till att jämföra författar-
na till populära managementböcker med de medeltida korsfararna … Mana-
gementkonsulter reser också land och rike runt i syfte att frälsa världen med 

224 Svedberg 1997:191. 
225 Sandberg 1997:20. 
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nordamerikansk managerialism. De använder inte svärd utan arbetar främst 
med ord förpackade till böcker som tillhygge. … Detta uppdrag är att predika 
tron på den nordamerikanska managerialismen (dvs. att organisationers öde 
är en funktion av vad ledningen gör) som den rätta vägen att nå paradiset ... 
uttrycken inom den populära managementdiskursen tenderar att vara av ideo-
logisk karaktär. De representerar alltså inte kunskap! 226

I samma riktning går Göran Brulins slutsatser i hans analys av företagskon-
sulternas kunskapsbas. Genom intervjuer med konsulter kommer han bl.a. 
fram till att konsulterna som en professionell yrkesgrupp har en dåligt sam-
manhållen kunskapsbas. Enskilda konsultföretag och individuella konsulter 
utvecklar istället en egen kunskap. Det som förändras över tid är modetren-
der och innejargong. Brulin anser att konsulterna ägnar sig åt manipulation 
av värderingar, attityder och ideologi: 

Med manipulation menas här att företagsledningskonsulten försöker påverka 
och förändra ett företag/en organisation utan att öppet redovisa syften och 
avsikter för alla parter. Den mest extrema formen av manipulation ägnar sig 
vissa amerikanska företag åt, vilka specialiserat sig på att undergräva förut-
sättningarna för organiserat fackligt arbete. En mindre extrem form är invol-
vering av arbetstagarpartens representanter i konsultprojekt för att binda upp 
dessa till företagsledningens syn på olika problem.227

Sammanfattningsvis kan man säga kritikerna har allvarliga invändningar mot 
en spekulativ managementlitteratur och företagsledningskonsulter.

4.3 Forskning om ledarskap i jämförelse 
med kyrkoherdens ledarskap 

Ledarskap är att utöva makt menar Bert Stålhammar i Kyrkoherde, en 
(o)möjlig uppgift.228 I sin analys kommer fram till att det är ledarens förmåga 
att inspirera och personliga egenskaper i övrigt som betonas inom nutida 
ledarskapslitteratur.229 Forskarna sägs vara överens om att ledaren ska: 

Vara visionär. En ledare som kommunicerar sina visioner tillför or-
ganisationen energi och inspiration och ger samhörighet bland an-
ställda.
Vara värderingsförankrad. Varje vision har sin grund i en värdering 
och övertygelse om hur det borde vara. När normsystem luckras 

202 Furusten 1996:218ff. 
227 Brulin 1997:306. 
228 Stålhammar 1996:29. 
229 A.a. sid 33. 
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upp leder det till ett ökat behov av att ledaren tydliggör egna och 
organisationens värderingar. 
Vara vägvisande. Till kraven på ett gott ledarskap hör förmågan att 
handla moraliskt och etiskt försvarbart. 
Vara modig. En ledare måste våga stå för sina handlingar och ta det 
yttersta ansvaret i organisationen. Civilkurage är en egenskap som 
behövs.
Vara en god pedagog. Stålhammar inkluderar i begreppet pedagog 
även behoven av att tillgodose organisationens medarbetare med 
information, kommunikation, reflexion och möjligheter till person-
lig utveckling. 
Vara en mogen människa. Samtliga forskare lyfter fram betydelsen 
av ledarens personlighet och självkännedom. 
Vara inspirerande. En ledare som inspirerar får en entusiastisk 
medarbetarskara. 230

Därefter analyserar Stålhammar vad kristet ledarskap innebär och hänvisar 
till en rad olika författare och forskare. Nästan samtliga framhåller tjänandet 
som allra viktigast med Jesus som förebild, men det förekommer även hän-
visningar till förvaltarskap och till “skipperegenskaper”.231 De sju egenska-
perna som nämnts ovan stämmer mycket väl överens med de egenskaper 
som framhålls i kyrkoherdens ledarskap. Stålhammar sammanfattar likheter-
na mellan profant och kristet ledarskap i orden vision, mission (känna till 
vad uppdraget innebär och ha vetskap om sina personliga förutsättningar) 
och passion (uthållighet). Den stora skillnaden mellan de två typerna av le-
darskapslitteratur är naturligtvis att en kristen ledare kan hänvisa till en tran-
scendent dimension och ”det av Gud givna uppdraget”.232

Stålhammar har två frågor som han inte hittar svar på i studierna av ledar-
skap. Den första frågan handlar om den kristne ledarens legitima bas i rela-
tion till personal som inte är lojal med kristna värderingar: “Kan tjänandet 
som auktoritetskälla fungera också där?” (I min empiriska studie aktualiseras 
denna fråga.) Den andra frågan gäller den kristne ledarens ansvarstagande: 
“Genom att hänvisa till sitt osjälviska tjänande kan ledaren avstå från att 
fatta de obehagliga beslut som trots allt måste fattas.”233 Stålhammar kommer 
fram till att det finns en motsägelse i kraven på en kristen ledare: “Enligt min 
uppfattning finns det en inbyggd spänning mellan det ledarskap som bör vara 
aktivt, inspirerande och uppfordrande och det tjänande ledarskap som många 
författare tycks lyfta fram.”234

230 A.a. sid 48f. 
231 A.a. sid 50ff. 
232 A.a. sid 71. 
233 A.a. sid 64. 
234 Ibid. 



87

Spänningen som Stålhammar uppmärksammar i den kristna ledarbilden 
skulle kanske göras ännu mer tydlig om fler bilder av Jesus uppmärksamma-
des, exempelvis Jesus som rabbi och Mästare235, den lidande tjänaren och 
Visheten. En tjänande hållning kan också förstås som en förebild för ett kris-
tet förhållningssätt i allmänhet och inte som en egenskap som exklusivt till-
kommer ledare. 

De motsägelsefulla bilderna av kristna ledaregenskaper kan även jämföras 
med Svedbergs paradoxer ovan. De fyra ledarskapsdilemman som innebär 
att balansera relationerna till överordnade, organisationen, kunderna och 
gentemot sig själv236 är en modell som kan anpassas till förhållanden inom 
kyrkan t.ex. i en analys av värderingsfrågor. Kyrkoherden förväntas dessut-
om vara trogen och sann mot Gud och sitt uppdrag som präst. 

I avhandlingens inledande del skrev jag att avhandlingsarbetet utgår från 
en kristet humanistisk människosyn. Att omsätta en människosyn i ord och 
handling kräver att den enskilde individen kan hantera spänningar och avvä-
ga mellan olika lojaliteter. De ledarskapsdilemman som skildrats ovan kan 
även vara aktuella när en enskild arbetstagare – oavsett befattning – ska fatta 
medvetna beslut grundade på omsorg. 

Stålhammar borrar vidare i frågor kring kyrkans ledarskap och organisa-
tion i boken Kyrkoherdens ledningsvillkor.237 Han menar att det finns två 
aspekter på kyrkoherdens ledningsvillkor, nämligen dels det formella och 
legala som hör till ett chefskap, dels den legitimitet som omgivningen ger 
utifrån kyrkoherdens personliga egenskaper och ledarskap.238 Stålhammar 
anser vidare att församlingen eller pastoratet kan delas in i tre sfärer med 
följande karaktäristika: 1) Den professionella sfären med yrkesutbildad per-
sonal som driver kyrkans kärnverksamhet (gudstjänst, diakoni, undervisning 
och mission); 2) Den byråkratiska sfären med anställd personal som står för 
stödfunktioner, exempelvis fastighetsförvaltning och löneadministration; 3) 
Den ideella sfären med frivilligarbetare som utför uppgifter utan ekonomisk 
ersättning.239 De tre sfärerna korresponderar med skilda organisationsformer 
och Stålhammar drar följande slutsats: 

… kyrkoherdens ledarskap är mer komplicerat genom de tre sfärernas olika 
struktur och kultur än vad som gäller för de flesta chefer i en mer endimen-
sionell organisation. Dessutom lever kyrkoherden i spänningsfältet mellan att 
både vara en (präst) i arbetslaget och chef.240

235 Mästare är ett ord som även återkommer inom kvalitetslitteraturen. 
236 Svedberg 1997:235-238. 
237 Stålhammar 2002. 
238 A.a. sid 17f. 
239 A.a. sid 49ff. 
240 A.a. sid 55. 
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Varje sfär har en egen organisationsform och därför skiljer sig ledaregenska-
per och ledarstrategier åt mellan sfärerna.241 Det innebär att kyrkoherdens 
uppgifter är multidimensionella med stora krav på flexibilitet, kunskap och 
självkännedom. Stålhammar menar att en gemensam värdegrund kommer att 
bli allt viktigare för kyrkans sammanhållning.242 Till sist ger Stålhammar två 
reflexioner inför framtiden. Han menar att kyrkoherdens öppenhet för att 
möta aktuella behov i samhället blir mycket viktig och att kyrkoherdens 
position i organisationen måste göras tydlig och stabil.243

Stålhammars indelning i tre sfärer kan diskuteras. I den ideella sfären in-
kluderar han körer, syföreningar, Lutherhjälpsombud m.m. Men han nämner 
inte de förtroendevalda som utför uppgifter i kyrkoråd och kyrkofullmäktige 
som valda ombud med kyrkopolitiska lojaliteter, varav många är relaterade 
till politiska partier. De kan brytas ut ur den ideella sfären och bilda en egen. 
Den ideella sfären och den politiska sfären flyter in i varandra eftersom för-
troendevalda ombud också påtar sig frivilliguppgifter som exempelvis kyrk-
värdskap. Vare sig man definierar tre eller fyra sfärer bidrar det politiska 
inslaget till att öka komplexiteten. 

De slutsatser Stålhammar drar kring kyrkoherdens ledarskap och den 
komplexa situationen kan jämföras med läkarens chefskap. Katarina Öster-
gren och Kerstin Sahlin-Andersson analyserar i en forskningsrapport chefs-
ställningen hos verksamhetsansvariga läkare inom landstingen. De urskiljer 
en komplex situation som omfattar profession, politik och administration. 
Att leda sjukvården är att hantera komplexitet menar författarna. De visar att 
administrationen har blivit dominerande och hur rationellt ekonomiska prin-
ciper från näringslivet har influerat sjukvården. Detta har skapat en viss för-
virring om vad kvalitet och förändringsarbete i sjukvården egentligen inne-
bär och syftar till. Det uppstår en paradoxal situation när människor använ-
der olika språk och referensramar och därför får svårt att förstå varandra.244

Jag uppfattar en viss parallellitet mellan läkares och kyrkoherdars kom-
plexa ledarskapssituation inom flera sfärer.245 En jämförelse visar också att 
medarbetarna inom sjukvården och i en församling berörs av den komplexa 
situationen. I kyrkan är såväl anställda som frivilligarbetare och förtroende-
valda berörda av att samarbetet mellan sfärerna fungerar. Alla som företräder 
Svenska kyrkan är underställda regelverket för kyrkan – främst Kyrkoord-
ningen. Det gäller speciellt de anställda, där många har verksamhetsansvar, 
och de förtroendevalda gemensamt i de valda organen. Jag menar med andra 
ord att den komplexitet som Stålhammar skildrar ställer särskilda krav på 
kyrkoherdens kompetens och tydlighet om hans eller hennes position i orga-
nisationen. Men även medarbetarnas kompetens att samtala och förstå var-

241 A.a. sid 56ff. 
242 A.a. sid 149. 
243 A.a. sid 156. 
244 Östergren & Sahlin-Andersson 1998. 
245 Här fördjupar jag inte distinktionen mellan chefskap och ledarskap. 
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andra aktualiseras. Det är min slutsats att såväl ledarskap som medarbetar-
skap är viktiga faktorer i ett förbättringsarbete. Det råder en ömsesidig på-
verkan och det är en viktig uppgift för kyrkoherden att skapa förutsättningar 
för medarbetarskap. Förmågan och viljan till samarbete är faktorer som på-
verkar hur organisationen hålls samman och fungerar. I sin tur påverkar det 
kyrkoherdens utformning av ledarskapet och vilken inriktning församlingens 
verksamhet får. Den komplexitet som Stålhammar beskriver ställer sannolikt 
också särskilda krav på faktorer som bidrar till kyrkans sammanhållning. 

Till sist vill jag också göra en jämförelse med en undersökning som ana-
lyserar hur ledare gör verksamhetsbedömningar. Studien genomfördes av 
Staffan Johansson i tre socialtjänstorganisationer som han benämner mjuka 
organisationer. Johansson drar slutsatsen att aktörerna använder normer från 
institutioner i samhället och kända samhälls- och yrkesroller mer än officiellt 
formulerade mål och strategier. Normerna skiljer sig åt mellan de olika sfä-
rer som finns representerade. Vid ledarens verksamhetsbedömning används 
både mjuk och hård information. Men mjuk information som förmedlas ge-
nom anekdoter och vid personkontakter har en framträdande betydelse. Han 
kallar det för gestaltande mjuk information. Johansson kommer fram till att 
styrningen av de mjuka organisationerna måste koordineras i interaktion och 
samtal genom en samordning, som omfattar representanter för de legitima 
normsystemen. Detta förutsätter att det finns en överenskommelse om 
huvuddragen i organisationens uppdrag.246

Koordineringens betydelse vid verksamhetsbedömning, ledning och styr-
ning gäller med stor sannolikhet också i en församling. I samband med att 
Svenska kyrkan blev ett självständigt registrerat trossamfund år 2000 fick 
samtliga församlingar uppdraget enligt Kyrkoordningens 57 kap. 5 § att ut-
arbeta en församlingsinstruktion som beslutas av kyrkoherden och kyrkorå-
det samt utfärdas av domkapitlet. Den ska bl.a. innehålla ett pastoralt pro-
gram för församlingens grundläggande uppgift, regler för fortbildning av den 
personal som arbetar med den grundläggande uppgiften samt redovisning av 
samverkan i personalfrågor med andra församlingar. Arbetet med försam-
lingsinstruktionerna är en naturlig mötesplats för representanter för skilda 
normsystem och sfärer. Dokumentet har två syften, dels att ge stiftet ett red-
skap för tillsyn, dels att vara ett instrument som främjar församlingslivets 
utveckling. Det har visat sig att arbetet kring församlingsinstruktionen kan 
stimulera personalens interna kommunikation och bidra till att lösa arbets-
platskonflikter.247

246 Johansson 1995. 
247 Hansson, Ann-Sophie 2002. 
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4.4 Sammanfattande diskussion 
I genomgången ovan har några olika aspekter på ledarskap och management 
lyfts fram. Varningarna som uttalas mot lättare ledarskaps- och manage-
mentlitteratur rör i första hand människosynen, likriktningen och de förfö-
rande andliga övertonerna. Det är också intressant att diskutera om det finns 
ett samband mellan sekulariseringen i samhället och ”managerialism”. De 
andliga övertonerna inom området management kan tolkas som uttryck för 
ett generellt mänskligt behov av ledning och stöd. När kyrkan marginaliseras 
och kännedomen om kristen tro som livstolkning avtar uppstår ett utrymme 
för aktörer ”med budskap om frälsning”. Det förefaller sannolikt att det kan 
finnas ett samband. Ur kyrkans perspektiv är det angeläget att förhålla sig 
kritisk till religiösa övertoner och standardiserade budskap och att särskilja 
teologisk tradition och företagsekonomisk teoribildning. 

Stålhammars analyser av kyrkoherdens spänningsfyllda ledarskap och 
komplexa arbetsmiljö anser jag är viktiga att väga in i den empiriska studien. 
Jag uppfattar att även medarbetare i församlingen i olika situationer kan 
ställas inför motsvarande spänningar och avvägningar mellan olika lojalite-
ter. Ledarskapet riktar sig ju mot medarbetare i en interaktion och medarbe-
tare kan i sin tur ha ledande uppgifter i sin verksamhet. Det är genom samar-
bete och dialog som sfärerna kommunicerar med varandra och den kyrkliga 
miljön kan därigenom få näring och utvecklas som en helhet. I kyrkoherdens 
ledarskap ingår att ge utrymme för detta. 

I modeller och metoder för kvalitetsarbete är det en kraftig betoning på 
ledarskapets betydelse. Det kan uppfattas som om detta är i linje med kyr-
kans tradition med en patriarkal ordning och en hierarkisk organisation. Mot 
detta kontrasterar de svenska traditioner som betonar demokratiska processer 
och folkrörelsernas utrymme i samhället. Inom kyrkan kommer det till ut-
tryck genom demokratiska val till olika organ och kyrkomötet som högsta 
beslutande instans. Denna förenklade beskrivning polariserar två motsägel-
sefulla aspekter och gör att kyrkoherdens ledarskap framstår som än mer 
komplext. Sammanfattningsvis menar jag att förutom ledarskap framstår 
också medarbetarskap och sambandet mellan ledarskap och medarbetarskap 
som viktiga att uppmärksamma i ett förbättringsarbete. 
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KAPITEL 5
Några nyckelfaktorer som påverkar kvalitets-
arbete – en jämförelse mellan näringsliv, stat, 
civilsamhälle och Svenska kyrkan 

Detta kapitel innehåller en mycket översiktlig beskrivning av ett antal nyck-
elfaktorer som påverkar hur kvalitetsarbete bedrivs inom näringslivssfären, 
den statliga sfären, civilsamhällssfären och Svenska kyrkan. De faktorer som 
behandlas är människosyn, verksamhetsmotiv och ekonomiska villkor samt 
relationer. Avsikten är att tydliggöra den människosyn avhandlingsarbetet 
utgår från samt att klargöra den problematik som uppstår när kvalitetsmeto-
der och modeller inom näringslivssfären tillämpas inom Svenska kyrkan. 

5.1 Människosyn i avhandlingsarbetet 
Med människosyn åsyftar jag i detta sammanhang främst det förhållningssätt 
och den attityd som intas i mötet med människor och som får genomslag i 
praktisk verksamhet. Jag utgår från att människosynen signalerar avgörande 
värderingar i en verksamhet. I analysen av kvalitetsarbetets framväxt fram-
kom att det finns ett tekniskt arv och att den rationella effektivitet som efter-
strävas för att uppnå ekonomiska vinster kan leda till att människan likställs 
med en produktionsenhet. Det innebär i sin tur att grundläggande mänskliga 
behov av återhämtning och social samvaro blir åsidosatta. 

Avhandlingsuppgiften kräver sålunda uppmärksamhet på det spännings-
förhållande som råder mellan en människosyn dominerad av ekonomiska 
vinstintressen och en kristen människosyn. Kristen människosyn har beskri-
vits på en rad olika sätt. Uppmärksamheten kan exempelvis vila på synd och 
rättfärdiggörelse eller på människovärde och människan som skapad till 
Guds avbild. Tyngdpunkten i en kristen människosyn kan i en gudstjänst 
sträcka sig från syndabekännelsens ord i gudstjänstens inledning: ”Jag fattig, 
syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag, som 
är född med synd, på många sätt har brutit emot dig …”, till sändningens 
tillitsfulla ord: ”Gå i frid och tjäna Herren med glädje”.248 Ett förbättringsar-
bete får helt olika förtecken beroende på vilken människosyn som föresprå-
kas och är utgångspunkten. 

I Stiftelsen Stora Sköndals utvecklingsarbete för vård och omsorg upp-
märksammade man avsaknaden av en människosynsmodell. Internt utarbe-

248 Kyrkohandboken 1986 sid 119, 44. 
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tades en kristen och humanistisk människosyn utifrån ett dokument av Eric 
Blennberger och Gert Nilsson.249 Människosynen kom att ingå i verksamhe-
tens grundläggande värderingar. När Stockholms stads utmärkelse för god 
kvalitet tilldelades Stiftelsen Stora Sköndal var människosynen en av juryns 
motiveringar. Man kan dock notera att juryn kallar människosynen för ”hu-
manistisk” och undviker Stora Sköndals egen benämning ”kristen och hu-
manistisk”.250 Stiftelsen Stora Sköndals grundläggande värderingar är re-
spekt, integritet och människovärde. Människosynen har formulerats enligt 
följande:251

Människan är en person: 

som är en integrerad enhet och helhet 
som är fri och ansvarig 
som är unik och inte utbytbar 
som söker mening i tillvaron 
som är en social varelse och som befinner sig i gemenskap med 
andra
som vill leva i ömsesidig tillit och öppet förtroende 
som först i kärlek till andra människor kommer till sin rätt 

Stora Sköndals modell betonar människans positiva egenskaper och möjlig-
heter. Det kristna syndbegreppet, en polarisering av egoism och självutgi-
vande kärlek, valde man att utesluta eftersom det uppfattades som alltför 
komplicerat och belastat med negativa associationer. 

Erik Sjöstrand uppfattar att människan är både interaktiv och sammansatt 
och kan agera utifrån olika rationalitetsbaser. I beskrivningen av människans 
komplexitet utgår Sjöstrand dels från en individuell, dels från en kollektiv 
förklaring. Han menar att ur ett mikroperspektiv har människor olika resur-
ser för att komma tillrätta med sociala kontakter och sin egen osäkerhet, ur 
ett makroperspektiv krävs organisering och samverkan för att uppnå olika 
fördelar och nyttor. Människan är ”homo complexicus”, dvs. är sammansatt 
och bär på ideal som såväl syftar till personliga fördelar och nytta som till 
oegennyttig altruism. Människans sammansatthet motsvaras av tre kvaliteter 
som han kallar för kalkylbenägenhet, idealbärande och genuinitet ”som ’all-
tid’ – var och en dock i varierande utsträckning – är närvarande i människors 
interaktioner och utbyten, det vill säga även i deras organisering”. Den 1) 
kalkylbenägna dimensionen motsvaras av ”homo oeconomicus” och innebär 
att handlingar är nyttomaximerande och vanligtvis följer ekonomisk logik.252

249 Blennberger & Nilsson 1998. 
250 1998, 1999 Intervjuer (och samtal) med Carl-Axel Palm; Tävlingsbidrag Stockholms stads 
utmärkelse för god kvalitet 1998.
251 Tävlingsbidrag, Stockholms stads utmärkelse för god kvalitet 1998 sid 2 
252 Enligt Frostin 1992 har utvecklingen av den ekonomiska människosynen sin grund i synen 
på rationalitet som Weber utvecklade den och i hans efterföljd Habermas. 
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Denna rationalitet kan finnas både mellan främlingar och mellan människor 
som har närmare relationer till varandra. Den 2) idealbärande dimensionen 
uttrycker en social och kulturell identitet och hänförs till en rationalitet som 
baseras på människors gemensamma värden. Den 3) genuina dimensionen 
slutligen uttrycker en biologisk och/eller personlig identitet som är grundad 
på känslomässiga relationer som inte är utbytbara. Sjöstrand menar att homo 
complexicus ger en mer nyanserad bild av människan än homo oeconomi-
cus:253

Sammanfattningsvis innebär ovanstående utvidgade – men ändå givetvis 
kraftigt förenklade – föreställning om människan ett försök att tillhandahålla 
ett mer vetenskapligt, empiriskt välgrundat (och därmed mer nyanserat) anta-
gande om människan än den i den praktiserade moderna nationalekonomiska 
teorin så dominerande idén om homo oeconomicus.

Det kan naturligtvis diskuteras i vilken mån en oegennyttig handling också 
kan tolkas som egennyttig. Poängen är snarast att konsekvenserna av dessa 
två former av handlingar har stor betydelse för hur ett samhälle fungerar.254

I avhandlingsarbetets teoretiska och empiriska studium utgår jag från en 
människosyn med en kristet-humanistisk grund. Det innebär att jag utgår 
från människors lika värde och jämställdhet mellan könen. Det är en helhets-
syn utifrån de mänskliga grundbehoven som är kroppsliga, psykiska, andliga 
och sociala.255 Vidare ansluter jag mig till uppfattningen att människan kan 
beskrivas som ”homo complexicus” och anser att Sjöstrands uppmärksamhet 
på människans sammansatthet korrelerar med kristen människosyn.  

5.2 Verksamhetens motiv och ekonomiska villkor 
Kännedom om varför en verksamhet bedrivs, och verksamhetens ekonomis-
ka förutsättningar är grundläggande inom systematiskt förbättringsarbete. 

5.2.1 Näringslivet 
Motiv för att bedriva verksamhet inom näringslivssfären är ofta en affärsidé. 
Produktionen av varor och tjänster beräknas generera vinst. Det är mark-

253 Sjöstrand 1995:263. 
254 A.a. sid 255ff; Eriksson 1999:69-92 relaterar homo oeconomicus till nationalekonomins 
dualistiska karaktär i motsatsparet kärnan, manligt – marginalen, kvinnligt. Han argumenterar 
för en tyngdpunktsförskjutning från kärnan till marginalen och ett större utrymme för Verste-
hen (förståelse) i ekonomisk teori. Trollestad 1994:181 drar slutsatsen att litteraturen som 
används inom ledarskapsutbildning företräder en människosyn som är både aktiv och passiv, 
det förekommer både värderingsmässig individualism och social determinism, men den senare 
dominerar i de strategier och metoder som rekommenderas.
255 Se Persson 1989. S:t Lukasstiftelsen har alltsedan starten hävdat en helhetssyn, nämligen 
att människans sociala, kroppsliga, psykologiska och andliga behov griper in i varandra. 
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nadskrafterna och lönsamheten som till stor del styr företagens utveckling 
och ekonomiska tillväxt. Under vissa förhållanden kan bidrag komma ifråga, 
exempelvis EU-bidrag till jordbruket eller startbidrag för egen företagsam-
het. Inom vissa branscher är forskning avgörande för företagets framtid, t.ex. 
inom läkemedelsindustrin. 

De principer och det etiska förhållningssätt som ligger till grund för en 
verksamhet varierar naturligtvis mellan olika företag. Frågan har också 
ställts i vilken omfattning personer med särskild spetskompetens åsidosätter 
företagets ekonomiska vinstmål och istället inriktar sitt intresse på egna pri-
vata mål.256 Rent generellt kan här påpekas att vinstmålet har blivit ifrågasatt 
därför att det kan vara alltför kortsiktigt. Det kan t.ex. kollidera med samhäl-
lets intressen och besparingar kan leda till att personal friställs. Ekonomi-
styrning har förändrats i vissa organisationer till en mer differentierad målin-
riktning och styrning. 

Tomas Brytting redogör i boken Företagsetik för sin uppfattning att eti-
ken handlar om 

… ett individuellt ansvar för det gemensamma bästa … handlar både om 
samhällsgemenskapens bästa och varje individs bästa, eftersom det bygger på 
en människosyn som bejakar och värdesätter både våra unika individuella si-
dor och dem som härrör ur gemenskapen med andra.257

Han lyfter fram etiken som omsorgslära och ekonomin som effektivitetslära 
och reder ut deras beroende av varandra på följande vis: ”Omsorg före effek-
tivitet? Ja, helst. Omsorg och effektivitet? Ja naturligtvis, så långt det är möj-
ligt. Omsorg utan effektivitet? Ja, ibland. Effektivitet utan omsorg? Nej, 
aldrig.”258 Bryttings värdering av förhållandet mellan omsorg och effektivitet 
uppfattar jag även går att tillämpa vid prioriteringar inom kyrkans verksam-
het.

5.2.2 Staten 
Den statliga sfären är byggd på demokratiska värderingar och politiska mål. 
Det är ytterst väljarna som genom politiskt valda representanter bestämmer 
målen för offentlig verksamhet. Finansieringen sker i första hand genom 
statliga och kommunala skattemedel. Finansieringsansvaret är kollektivt i 
den meningen att alla betalar skatt som beräknas efter inkomst och förmö-
genhet, oavsett hur mycket eller litet tjänsterna utnyttjas. Så bidrar alla skat-
tebetalare till finansieringen av utbildning och sjukvård, oavsett i vilken 
omfattning som skattebetalaren personligen använder sig av dessa tjänster. 

256 Bruzelius & Skärvad 1995: 91f. 
257 Brytting 1998:18. 
258 A.a. sid 19. 
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Det ekonomiska målet är att uppnå kostnadseffektivitet, vilket innebär en 
stram hushållning med de ekonomiska resurserna och att verksamheten be-
drivs utan vare sig överskott eller underskott. Under senare år har marknads-
krafterna fått ett betydligt större utrymme inom den statliga sfären än tidiga-
re.

Den statliga sfären sluter avtal för särskilda uppdrag med organ inom när-
ingslivssfären och civilsamhällssfären. Verksamhet inom förvaltningar med 
specifika politiska syften, t.ex. social välfärd, styrs genom avtal. Avtalens 
effektivitet beräknas utifrån kostnader för utformning av kontrakt och hur 
kontraktet uppfyllts, s.k. transaktionskostnader, och har inte samma ekono-
miskt rationella grund som en vinstdrivande verksamhet. Det finns även 
offentlig verksamhet som ägs och drivs av stat eller kommun och som är 
avgiftsfinansierad.259 Till skillnad från den privata marknaden kan avgiftsfi-
nansierad offentlig verksamhet vara skattesubventionerad, vilket betyder att 
underskott betalas genom skattemedel. Vidare är staten aktör inom närings-
livssfären som aktieägare med stora aktieposter inom företag som SJ och 
SAS.

5.2.3 Civilsamhället 
I civilsamhället är grundbultarna en verksamhetsidé och människors frivilli-
ga engagemang. Till ideell verksamhet räknas olika former av idéburen 
verksamhet som vänder sig till hela samhället och intresseorganisationer som 
riktar sig till speciella grupper. En allmänt omfattad internationell definitio-
nen av en ideell organisation bygger på fem nyckelkriterier. Wijkström skri-
ver:

Enligt dessa kriterier ska en ideell organisation vara: (a) formaliserad på nå-
got meningsfullt sätt; (b) privat och därmed fristående från den offentliga 
sektorn; (c) ideell, det vill säga i huvudsak inte syfta till att generera direkt 
ekonomisk vinst eller avkastning till förmån för ägare eller styrelse; (d) själv-
styrande i meningen att organisationen själv kontrollerar sina aktiviteter samt 
(e) föremål för ideella insatser i form av till exempel ideellt arbete eller gåvor 
och donationer från privatpersoner.260

Civilsamhällssfären, eller ”the nonprofit sector” som är den amerikanska 
benämningen, karaktäriseras av att den omfattar många olika former av 
verksamheter. Verksamheten kan generellt sett delas in i intresseproduktion 
och tjänsteproduktion. I Skandinavien har huvudinriktningen främst legat på 
intresseproduktionen inom idrotts- och fritidsverksamhet, medan tjänstepro-
duktionen har varit tydligt underordnad statens välfärdsproduktion.261 I fram-

259 Von Otter 1997:86ff. 
260 Wijkström 1996a:7. 
261 Jmf. Wijkström 1996a:22. I anglosaxiska och kontinentala länder är förhållandet omvänt 
och sektorn domineras av organisationer inom utbildning, social omsorg och hälsovård. Det 
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tiden kommer den ideella verksamheten med stor sannolikhet att växa och få 
ett ökat ansvar för välfärden. Detta knyter an till diskussioner om Svenska 
kyrkans framtida inriktning.262 Wijkström påpekar att också gemenskaper av 
typen Hells Angels är uttryck för en ideell verksamhet även om man i all-
mänhet inte associerar ett verksamhetsinnehåll av denna typ som ideellt.263

Ekonomin i civilsamhället är sammansatt och finansieringen sker genom 
egengenererade medel, offentliga medel och gåvor. Inom religiösa organisa-
tioner är gåvor, bidrag och gratis arbetskraft de främsta finansieringsformer-
na.264

5.2.4 Svenska kyrkan 
Svenska kyrkans verksamhet bygger på den kristna trostraditionen och upp-
draget att överräcka evangelium. Det kvarvarande offentligrättsliga uppdra-
get gäller begravningsverksamheten. Det finns ett allmänt samhällsintresse 
när det gäller vården av kyrkliga kulturvärden, som regleras av kulturmin-
neslagen. Svenska kyrkan får statligt stöd för att finansiera de överkostnader 
som kulturvärdena ger. Även på andra områden samverkar kyrkan med sta-
ten, kommuner och andra frivilligorganisationer. Som exempel kan nämnas 
ansvaret för kris- och katastrofberedskap på kyrkans tre nivåer.

Finansiering av verksamheten sker till största delen genom den kyrkoav-
gift som kyrkotillhöriga betalar via skattsedeln. Ekonomiska medel används 
för att avlöna personal, driva verksamhet och underhålla byggnader.265 Lek-
män bidrar med frivilliginsatser och det genomförs olika former av insam-
lingar för speciella ändamål, t.ex. Lutherhjälpens och SKM:s biståndsverk-
samhet. Begravningsverksamheten och gravskötsel som utförs på beställning 
är avgiftsfinansierad, men inte vinstskapande. 

Eftersom församlingarnas verksamhet till stor del finansieras genom av-
gifter från kyrkotillhöriga, är kyrkan beroende av att antalet kyrkotillhöriga 
inte sjunker. 

                                                                                                                            
har medfört att forskning med anglosaxisk tradition inte har uppmärksammat den svenska 
ideella sektorns sammansättning och omfattning förrän den kartlades under 90-talet. I ett 
omfattande projekt i samarbete med Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project 
genomfördes en kartläggning av den svenska ideella sektorn under ledning av professor Sjö-
strand vid Stockholms Handelshögskola. I rapporterna från detta sammanhang används be-
nämningen ideell sektor. 
262 Bäckström 2001; Jeppsson Grassman 2001; Engel 2001; 2004-11-22—23 Seminarium 
anordnat av Diakonivetenskapliga institutet; Bäckström 2005. 
263 Wijkström 1998. 
264 Wijkström 1996a:8ff, 15ff.; Wijkström 1996b:44-47; Sjöstrand 1995:252f. En internatio-
nell jämförelse 1992 visar att den svenska ideella sektorn har som helhet en lägre andel of-
fentlig finansiering än övriga länder. Detta förhållande kan tyda på att sektorns verksamhet 
har ett jämförelsevis lågt beroende av staten. 
265 För en fördjupad redogörelse se Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 
2000 och www.svenskakyrkan.se. 
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Minskade medlemsintäkter återverkar främst på verksamheten i kyrkans 
församlingar.266 I det praktiska församlingsarbetet betonas därför behovet av 
frivilligt arbete och det är en ekonomisk nödvändighet att kyrkan i framtiden 
utökar detta. Om antalet kyrkotillhöriga fortsätter att minska och det inträffar 
dramatiska nedgångar, så kommer kyrkans situation att se mycket annorlun-
da ut. 

Jag uppfattar Svenska kyrkans ekonomi som en sammansatt ekonomi med 
hushållning av resurser samtidigt som mänsklig omsorg prioriteras framför 
ekonomisk rationalitet. Verksamhetens beroende av enskilda människors 
engagemang har Svenska kyrkan gemensamt med ideell verksamhet. Kyr-
kans internationella uppgifter genom olika former av biståndsverksamhet 
pågår delvis i samarbete med staten och andra ideella rörelsers biståndsarbe-
te. Kyrkans globala representation genom bl.a. SKUT:s verksamhet (Svens-
ka kyrkan i utlandet), deltagande i ekumeniska samtal och i ekumeniska 
internationella organ samt religionsdialoger kan karaktäriseras som ett kyrk-
ligt ambassadörsskap inom en internationell kyrklig sektor. 

Svenska kyrkan har även relationer till näringslivssfären. Ett exempel är 
produktionen av tryckt material som används inom kyrkan och de särskilda 
avtal som finns med bokförlag vilka drivs efter affärsmässiga principer och 
är nischade mot kyrklig produktion. Ett annat exempel är de församlingar 
som säljer tjänster till företag. Det förekommer även att präster använder sig 
av sin prästroll som en slags ”image” för att bedriva konsultverksamhet på 
marknadsvillkor. Kyrkan är också en aktiv aktör på finansmarknaden genom 
sina aktieinnehav. 

Från år 2000, då Svenska kyrkan övergick till att bli ett självständigt tros-
samfund, uppfattas Svenska kyrkan i internationell forskning som en del av 
civilsamhällssfären.267 Huruvida kyrkan uppfyller kravet på att en ideell or-
ganisation ska vara fristående från offentlig verksamhet och privat (se ovan) 
kan diskuteras, menar jag. Det är därför intressant att undersöka närmare vad 
som utmärker organisationer inom den ideella sektorn och hur en framtida 
roll för Svenska kyrkan som en ideell organisation kan utkristalliseras. 

5.2.5 Ideell verksamhet och Svenska kyrkan 
Ideell verksamhet har ett antal viktiga funktioner för medborgaren, staten 
och samhället genom att påverka både medborgaranda och samhällets demo-
kratiska och ekonomiska utveckling. Följande punkter sammanfattar dessa 
funktioner: 

266 På församlingsnivå märks denna utveckling när tjänster inte återbesätts vid pensioneringar 
och vikarier inte anlitas vid semestrar och sjukdom. 
267 Wijkström 1996a:24, 1996b:54. 
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Särintressen och skilda ämnesområden kan uppmärksammas. Ex-
empelvis välfärdsproduktion som kompletterar statens och samhäl-
lets sociala skyddsnät. 
Skapar civilitet – medborgaranda genom ett demokratiskt och öppet 
förhållningssätt. Demokrati och öppenhet räknas till de två mest 
basala egenskaperna för ideell verksamhet och är krav för att verk-
samheten ska uppbära skattefrihet.  
Samhällskritisk röst som kan uttrycka den svagares synpunkter. 
Exempelvis när välfärdssamhället förändras.268

Lundström och Wijkström menar att det finns tre områden inom civilsam-
hällssfären där det är särskilt intressant att följa utvecklingen. Det gäller 
spänningen mellan individuella och kollektiva behov, karaktären av samar-
betet mellan civilsamhällssfären och staten och möjligheterna att komma 
överens samt de ideella organisationernas olika funktioner och inriktning-
ar.269

Verksamheter som pågår inom den ideella sektorn kan delas in på många 
olika sätt.270 Det internationella forskningsprojektet The Johns Hopkins 
Comparative Nonprofit Sector Project har utarbetat ett system som tillåter 
komparativa studier. Eftersom systemet inte inkluderar rent politiska och 
religiösa organisationer har Wijkström vidareutvecklat det så att i det ingår 
uppgifter från de politiska partierna, frikyrkorna samt Svenska kyrkans soci-
ala och kulturella verksamhet. 

Klassificeringsmodellen särskiljer två slags verksamheter: intresseproduk-
tion/röst och traditionell tjänsteproduktion/service (se ovan). I intresse och 
service ingår tre parter, nämligen medlem, stat och samhälle. Modellen inne-
håller sålunda sex olika idealtyper för ideell verksamhet, medan verkligheten 
är mer komplex, se tabell 5.271

Religion är placerad i cellen intresse/samhälle och motivet till verksamhe-
ten är att producera mening. Svenska kyrkan har också förgreningar in i de 
andra idealtyperna och på försök har jag fyllt i exempel på sådana verksam-
heter. Enligt denna modell, tabell 6, kan produktion av mening försiggå 
inom samtliga sex celler genom att alla celler relaterar till religion. 

268 Wijkström 1996a:3. Civiliteten motverkar individualismen i det nutida samhället. Bellah 
m.fl. 1985. 
269 Lundström & Wijkström 1994:3. 
270 Se www.notisum.se/mp/sls/lag/19470576.HTM Lagen om statlig inkomstskatt. För att en 
verksamhet ska bli erkänd som ideell i Sverige och erhålla skattefrihet måste organisationen 
eller trossamfundet uppfylla de krav som föreskrivs enligt Lagen om statlig inkomstskatt. 
271 Wijkström 1996b:40-43.
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Tabell 5. Den ideella sektorns verksamheter som sex renodlade idealtyper efter 
Wijkström 1996b:41.

Gentemot medlem Gentemot stat Gentemot samhälle 
Service

Exem-
pel 

Medlemsservice 
Golfklubb
Ordna spelmöjligheter 

Välfärdsproduktion
Folkhögskola
Producera utbildning 

Samhällsnytta 
Hjälporganisation 
Biståndsarbete

Intresse 
Exem-
pel 

Medlemsintresse 
Lobbying 
Lantbrukarnas påverkan 
för att erhålla bidrag 

Propaganda
Upplysning 
Varna för missbruk 

Mening/Ideologi 
Religion
Producera mening 

Tabell 6. Aktiviteter inom Svenska kyrkan som relaterar till sex idealtyper av verk-
samhet inom den ideella sektorn. 

Gentemot medlem/ 
kyrkotillhörig 

Gentemot stat Gentemot samhälle 

Service

Exem-
pel 

Medlemsservice 
Kyrkliga handlingar 
Begravningar med olika 
former av sorgesamtal 

Välfärdsproduktion
Begravningsverksamheten 
Tillhandahålla begrav-
ningsplatser

Samhällsnytta 
Diakoni

Förskoleverksamhet

Intresse 
Exem-
pel 

Medlemsintresse 
Kyrkopolitik 
Kyrkomötet  

Propaganda
Opinionsbildning 
Aktioner för ändrad asyl-
politik

Mening/Ideologi 
Teologi
Förkunnelse

Cellen religion är ersatt med teologi och som exempel på detta intresse anges 
förkunnelse. I jämförelse med Wijkströms klassificeringsmodell är skillna-
den att verksamheten ”medlemsservice” (kyrkotillhöriga, rad och kolumn 
ett) inte uteslutande riktar sig till medlemmar utan är tillgänglig för alla i 
samhället. Även icke kyrkotillhöriga kan ta del av de kyrkliga handlingarna 
vigsel och begravningar om det finns önskemål och särskilda skäl för det. 
Offentliga gudstjänster är inte stängda för någon. Begravningsverksamheten 
utförs på statens uppdrag. Både diakoni och förskoleverksamhet har hänvi-
sats till cellen för samhällsnytta och ses här som en service. I den föränd-
ringsprocess som pågår i samhället läggs ett allt större ansvar för välfärden 
över på privata men inte vinstdrivande organisationer med motiveringen att 
resurser som traditionellt tillfaller civilsamhällssfären kan ge nya former och 
lösningar som förnyar och effektiviserar statens verksamhet.272 I cellen med-
lemsintresse är kyrkopolitik angivet och som exempel kyrkomötet som är 
högsta beslutande organ i Svenska kyrkan. I cellen propaganda är opinions-

272 Wijkström 1996a:3-5, 1996b:38-40. Lundström & Wijkström 1994:27f. 
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bildning angivet och som exempel de aktioner som genomförts för en ändrad 
asylpolitik. Sådana förekom vintern 2004-2005 med ärkebiskop KG Ham-
mar i en framträdande roll.

Den ideella sektorns förändrade situation medför en roll i samhället som 
delvis är ny. Wijkström ställer frågorna om den ideella sektorn håller på att 
ändra karaktär till en slags ”organiserad individualism” som innebär en 
övergång från öppen folkrörelseform och röst för medborgarna till en mer 
sluten storskalig tjänsteproduktion och om processen kommer att närma 
Sverige till den kontinentala och anglosaxiska traditionen. Han antar att sek-
torns betydelse som intresseorganisering och röst för medborgarna antagli-
gen kommer att minska i framtiden samtidigt som olika typer av servicepro-
duktion inom utbildning och social omsorg, exempelvis friskolor och föräld-
rakooperativa daghem, kommer att öka.273

Hur kommer nu utvecklingen att fortskrida och framtidens kyrka gestal-
tas? Det finns naturligtvis många skilda faktorer som påverkar utvecklingen. 
En faktor är landets ekonomiska utveckling och hur samarbetet med staten 
kommer att utvecklas. Om kyrkan tar ett ökat ansvar för sociala insatser kan 
man fråga om den verksamhetsinriktningen får till följd att kyrkan tappar 
röst, eller om sociala insatser görs utifrån kyrkans diakonala tradition och 
blir en röst som evangelium i handling? Med andra ord, om kyrkans uppdrag 
inte är tydligt och rösterna tystnar, riskerar kanske en unik kvalitet att gå 
förlorad. Eller är det pendeln som slår tillbaka, finns det en dold förväntan på 
kyrkan att ta upp den funktion och de uppgifter som kyrkan en gång hade i 
samhället i form av undervisning och sociala insatser? I vilket fall är det 
tydligt att kyrkans funktioner och uppdrag i framtidens samhälle behöver 
genomlysas. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Svenska kyrkans verksamhet har 
tydligast anknytning till civilsamhällssfären och ideell verksamhet. Det som 
skiljer från organisationer inom denna sfär är främst Svenska kyrkans histo-
riska anknytning till staten, uppdrag i samhället och verksamhetens mål-
grupper. I likhet med den statliga sfären vänder sig kyrkans verksamhet till 
hela befolkningen och alla som vistas inom landets gränser.274 Det framträder 
tydligt inom begravningsverksamheten och Svenska kyrkans kris- och kata-
strofverksamhet att religionstillhörighet inte är exkluderande. I likhet med de 
tre övriga sfärerna bedriver Svenska kyrkan också både tillfällig och perma-
nent verksamhet utomlands. Allt detta är faktorer som kan ha betydelse i ett 
långsiktigt förbättringsarbete. 

273 Wijkström 1996a: 22ff. 
274 Jmf. Bromander 2005. 
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5.3 Näringslivets, statens, civilsamhällets 
 och Svenska kyrkans relationer 
Eftersom den statliga sfären, näringslivssfären, civilsamhällssfären och 
Svenska kyrkan har skilda motiv och ekonomiska förutsättningar för att be-
driva verksamhet, har deras relationer till allmänheten olika karaktär. Som 
exempel kan nämnas att inom näringslivssfären är arbetskostnader en utgift 
för företagen, medan ideellt arbete är ett viktigt tillskott för organisationer 
inom civilsamhällssfären. Nedan uppmärksammas begreppen kund, medlem 
och kyrkotillhörig. 

5.3.1 Kund 
Traditionellt används benämningen kund inom affärsdriven verksamhet. 
Kunden är köpare i en affärsrelation. Men begreppet kund har vidgats under 
de sista årtiondena för att kunna användas även inom den statliga sfären och 
civilsamhällssfären. ”Den jag är till för” och vill ”skapa värde åt” är en defi-
nition som ofta förekommer. Bergman och Klefsjö skriver: 

Man kan ofta tänka sig flera olika kundkategorier. Många associerar en eko-
nomisk relation till ordet kund. Med begreppet kund menar vi i denna bok 
den eller de vi är till för, dvs. den eller de vi försöker skapa värde åt genom 
våra aktiviteter och produkter. Ett förbättringsarbete måste därför alltid starta 
med att man försöker besvara frågan ’Vilka är våra kunder?’ eller ’Vilka för-
söker vi skapa värde åt?’275

Det finns också en uppdelning i externa och interna kunder. Ofta är verk-
samhetens processer varandras kunder i en intern kedja av relationer innan 
varan eller tjänsten når den slutliga externa kunden.276 ”Alla som på något 
sätt påverkas av produkterna och verksamheten” är kunder.277 Rentzhog 
menar att uppdelningen i externa och interna kunder kan leda till att kundbe-
greppet urholkas: ” Min erfarenhet är att processer ofta redan i alltför hög 
grad är anpassade till medarbetarnas interna behov.” Rentzhog ansluter sig 
av den anledningen till andra halvan av den definition som Bergman och 
Klefsjö anger, att kunder ”är alla de processen skapar värde för.”278

Det är en tydlig trend att ordet kund används alltmer i betydelsen samver-
kanspartner och att kunden betraktas som delaktig i processen att tillgodogö-
ra sig en tjänst. Ett tydligt exempel på detta är Normanns och Ramírez’ s.k. 
värdestjärnemodell som utgår från att producenten har ett producentansvar 
att göra kunden delaktig: 

275 Bergman & Klefsjö 1995:19. 
276 A.a. sid 22; Gustavsson & Sörqvist 1999 avsnitt fyra, Identifiering av kunder. 
277 Sörqvist 1998:16f. 
278 Rentzhog 1998:89
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Kunden ska i sin tur inte ses som en passiv konsument av erbjudanden, utan 
som en aktiv deltagare i den värdeskapande processen: utan kundens med-
verkan har erbjudandet inget värde.279

Beskrivningarna har likheter med Wijkströms uppfattning om medlemskap 
inom civilsamhällssfären som beskrivs nedan. Jämförelsen visar hur närings-
livssfären närmar sig modeller från civilsamhällssfären och tvärtom. 

5.3.2 Medborgaren som kund
Det studie- och utvecklingsmaterial för systematiskt kvalitets- och förbätt-
ringsarbete som tillkommit för varu- och tjänsteproduktion inom näringslivs-
sfären har successivt börjat användas inom den statliga sfären. Det har bl.a. 
medfört att ordet kund kommit att användas som beteckning på skolelever 
och patienter inom sjukvården. Det finns också exempel på att människor 
blir varulika i sjukvården genom att verksamheterna benämns producenten-
heter.280 Denna utveckling tyder på att människan alltmer betraktas som ett 
objekt och inte som ett handlande subjekt.

Statens kvalitets- och kompetensråd har till uppgift att främja förvalt-
ningskulturen inom svensk statsförvaltning genom att ”stödja och stimulera 
arbetet med kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning”.281 I inlednings-
orden till handlingsprogrammet år 2001 skriver statsminister Göran Persson 
och statsrådet Britta Lejon att de tre grundläggande värdena demokrati, rätts-
säkerhet och effektivitet ska genomsyra hela förvaltningen. I deras uttalande 
finns en tydlig betoning på begrepp som kultur, etik, effektivitet och service. 
Det är också ett uttalat kundperspektiv som kommer till uttryck när medbor-
garna utlovas tillgänglighet och tillmötesgående. Jag uppfattar att det är ett 
inflytande från bl.a. kvalitetsområdet som färgar ordvalen och synsättet i 
inledningsorden:

… är viktigt att hålla samman förvaltningen till en helhet genom en för för-
valtningen gemensam förvaltningskultur och etik. … Målen för 2000-talet är 
en statsförvaltning som med höga krav på rättssäkerhet, effektivitet och de-
mokrati är tillgänglig och tillmötesgående ... I denna förvaltning genomför 
statliga myndigheter sina uppdrag med hög servicenivå, öppenhet, kompeten-
ta och motiverade anställda, dugliga chefer och en stor förändringsförmå-
ga.282

De begrepp från kvalitetsområdet som används i handlingsprogrammet kan 
en läsare uppfatta som styrmedel inom statsförvaltningen. Men handlings-
programmet framstår också som ett värdeskapande tjänsteerbjudande som 

279 Normann & Ramírez 1995:6. 
280 1998, 1999 Intervjuer (och samtal) med Carl-Axel Palm. 
281 Statens kvalitets- och kompetensråd. Program 2001, inledningsorden (inga sidnummer). 
282 En förvaltning i demokratins tjänst – ett handlingsprogram. 2000:5-7. 
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utgår från grundläggande värderingar och som statsförvaltningens medarbe-
tare ska förmedla till allmänheten. 

Den statliga sfären vänder sig i huvudsak till svenska medborgare och 
andra som vistas inom landet. Men om man utgår från kundbegreppet är det 
inte självklart vem som egentligen är kund i denna sfär. Detta diskuterades i 
avsnitt 3.3. Litet förenklat kan man säga att statliga medel fördelas av demo-
kratiskt valda ombud och kommer medborgarna tillgodo på olika vägar.283

Den dikotoma köp-säljmodellen som särskiljer producenten och köparen och 
låter köparen göra självständiga val förefaller inte adekvat inom offentlig 
verksamhet. 

5.3.3 Medlem 
Inom ideell verksamhet används begreppet medlem istället för kund. Wijk-
ström menar att i ideella sammanhang passar inte kundbegreppet eftersom 
detta främst betonar mottagardimensionen och förenklar alltför mycket. 
Medlemsbegreppet och den ideella verksamhetens särtecken är att samtidigt
äga sin organisation, vara mottagare och eventuellt utföra frivilligarbete eller 
vara anställd. Det är medlemskapets fyra dimensioner och de ingår inte i ett 
vanligt kundförhållande.284

Majoriteten av de ideella organisationer som är verksamma i Sverige är före-
ningar av något slag, där medlemmar och demokratiska styrformer ofta är 
centrala ingredienser. Medlemmen i den normala svenska föreningen fyller 
ett antal för organisationen viktiga funktioner … Dessa roller sammanfaller 
med medlemmens behov eller olika dimensioner av medlemskapet.285

De modeller för kundrelation och medlemskap som har sitt ursprung inom 
näringslivssfären respektive Wijkströms syn på medlemskap har båda en 
generell karaktär och är sannolikt adekvata i många sammanhang. Tjänste-
modeller betonar alltmer interaktionen mellan kund och producent vilket gör 
kundmodeller gångbara även i andra former av relationer än affärsrelationer. 
Wijkströms modell för medlemskap i ideell verksamhet är framtagen för att 
visa medlemskapets dimensioner och den specifika karaktären i denna rela-
tion.

Kanske finns en poäng med att inte sträva efter att likställa alla relationer 
inom de tre sfärerna. Det finns en risk med att kundbegreppets omfattande 
användning kan uppfattas som en manipulation av kunder/tjänstemottagare 
och medlemmar. Dikotoma köp-säljmodeller från näringslivet ger inte in-
tryck av att vara adekvata inom den ideella verksamheten och kunddefinitio-
nen – att vara till för någon och att skapa värde åt någon – blir alltför ensidig 

283 Bergman & Klefsjö, 1995:19. 
284 1998-06-08  Intervju med Filip Wijkström. 
285 Wijkström 1996b:52f. 
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och snäv. Snarare framstår det som om det finns en likhet mellan medlems-
begreppet och befolkningens förhållande till samhällssfären. En skattebetala-
re är samtidigt en del av den offentliga sektorn genom politiskt valda ombud, 
delfinansiär genom skatteinbetalningar, mottagare av den offentliga sektorns 
tjänster och kan vara anställd inom den offentliga sektorn. Den stora skillna-
den är att skattebetalning inte är något frivilligt åtagande som den enskilde 
individen kan göra ett personligt ställningstagande till, utan snarast har for-
men av tvång. Däremot bygger medlemskap inom civilsamhällssfären på 
frivillighet.

5.3.4 Kyrkotillhörig 
I dokumenten Kyrkotillhörigheten i Svenska kyrkan286 respektive Dop och 
kyrkotillhörighet – ett pastoralt program,287 som tillkom i samband med att 
Svenska kyrkans regler för kyrkotillhörighet förändrades vid mitten av 1990-
talet, framkommer att begreppen medlem och kund inte är lätta att förena 
med Svenska kyrkans grundläggande förståelse av sig själv som ett nådes-
samfund och en öppen demokratisk folkkyrka. ”Det är därför lämpligare att 
tala om tillhörighet till kyrkan än om medlemskap.”288 Enligt 1999 års 
Kyrkoordning blir man upptagen som kyrkotillhörig vid dopet såvida man 
inte redan är kyrkotillhörig. Det är även möjligt att tillhöra Svenska kyrkan i 
avvaktan på dop.289

Enligt Kyrkoordningen bör Svenska kyrkan av teologiska skäl alltså inte 
gestaltas i föreningsrättsliga kategorier som en sammanslutning av likasin-
nade utan är ett trossamfund med en evangelisk-luthersk bekännelse. I Kyr-
kotillhörighetsberedningens betänkande står det

”Kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sak-
ramenten rätt förvaltas.” ... Det betyder både de heligas gemenskap och del-
aktigheten i det heliga. Kyrkan är en gemenskap av människor förenade av att 
de har delaktighet i det heliga, som Gud ger. Det är därför inte en personlig 
merit utan en gåva att höra till kyrkan. 290

Under de första kyrkomötena efter det att Kyrkoordningen hade trätt i kraft 
har det förts en diskussion i Kyrkomötet om användningen av medlemsbe-
greppet. I Svenska kyrkans information och kommunikation på nationell 
nivå används medlemsbegreppet, förmodligen därför att det är kommunika-
tivt lättare att använda än begreppet kyrkotillhörig. 

286 Kyrkotillhörigheten i Svenska kyrkan. Betänkande från den av Svenska kyrkans centralsty-
relse tillsatta Kyrkotillhörighetsberedningen. 1993. 
287 Dop och kyrkotillhörighet – ett pastoralt program. Mitt i församlingen 1995:4. 
288 Dop och kyrkotillhörighet – ett pastoralt program. Mitt i församlingen 1995:4 sid 8. 
289 Kyrkoordningen 1999 Sjätte avd. kap. 29. 
290 Kyrkotillhörigheten i Svenska kyrkan. Betänkande från den av Svenska kyrkans centralsty-
relse tillsatta Kyrkotillhörighetsberedningen. 1993:7f. Fet stil i originalet. 
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Kyrkotillhörighetsberedningen uppmärksammade att det finns problem 
med att undvika att tala om en kundrelation till Svenska kyrkan när gällande 
datalagstiftning uttrycker sig i termer av ”kundförhållande”: 

I gällande lagstiftning stadgas att ett ”kundförhållande” måste finnas för att 
uppgifter om enskild person skall få antecknas i dataregister … Redan med 
befintliga kyrkotillhörighetsbestämmelser medför lagstiftningen på detta om-
råde problem för Svenska kyrkan att fungera i enlighet med och vara trogen 
sin grundläggande struktur och uppbyggnad.291

Genom den nya Kyrkoordningen kommer en starkare betoning av det ge-
mensamma uppdrag som alla kyrkotillhöriga delar på dopets grund. De som 
tillhör kyrkan är subjekt i kyrkans verksamhet. Det framgår av inlednings-
texten till avdelningen Kyrkliga befattningar och uppdrag. 

Per Pettersson diskuterar i Kvalitet i livslånga tjänsterelationer använd-
ningen av ordet kund om kyrkotillhöriga. Han menar att det är svårt att hitta 
synonymer till ordet, samtidigt som det kan vara användbart i ett teoretiskt 
och vetenskapligt sammanhang. Svenska kyrkan betraktar han då som pro-
ducent och mottagaren är kund. Samtidigt är Per Pettersson medveten om att 
benämningen kund väcker motstånd: 

I många fall fungerar de kontextspecifika termerna bättre än ordet kund inom 
respektive kontext. Det gäller särskilt inom offentliga och ideella verksamhe-
ter. I dessa sammanhang upplever många att ordet kund är alltför starkt asso-
cierat med rent kommersiella affärsrelationer. 292

När Christina Sandahl diskuterar kvalitetssäkring inom diakonalt arbete i 
Svenska kyrkan tar hon uttryckligt avstånd från användningen av ordet kund 
och använder istället benämningarna brukare och målgrupp. Kundbegreppet 
väcker associationer till ekonomiska transaktioner och objektiverar männi-
skan menar hon: 

Har det någon faktisk betydelse om vi använder ordet kund eller brukare? Ja, 
jag tror det. Om vi bara importerar begrepp, utan att tänka på hur det påver-
kar våra tankar, kan själva avsikten med det vi hade tänkt, förlora eller ändra 
sin innebörd.293

Material med uttalade kundperspektiv används ibland inom kyrkligt utveck-
lingsarbete, sannolikt p.g.a. brist på inomkyrkliga referenser för denna typ av 
litteratur. I Täby församling användes exempelvis under åren 1994-1995 ett 
kompetensutvecklingsprogram som tydligt lyfte fram relationen till försam-
lingsbor som ett service-kund-förhållande. Uppfattningen att det saknas in-

291 A.a. sid 25. 
292 Pettersson, Per 2000:118. 
293 Sandahl 2001:54-55. 
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omkyrkliga ord som uttrycker ett servicetänkande och som tydliggör relatio-
nens form mellan anställda och församlingsbor framfördes också av några 
församlingsmedarbetare i samband med att min empiriska studie genomför-
des.294 I Kyrkans Q-projekt användes definitionen ”den jag är till för”. När 
ordet kund används inom kyrklig verksamhet uppstår sålunda ett märkligt 
utbyte i den meningen att kyrkan tar över ett kundtänkande med ett icke-
teologiskt innehåll och fyller det med en teologisk innebörd. Man kan också 
ställa frågan om det finns idéburet innehåll från en allmän kyrklig kontext 
som medvetet har tagits upp inom kvalitetssfären och näringslivet. 

Eftersom det finns principiella invändningar och ett uttalat motstånd mot 
att använda beteckningen kund inom offentliga och ideella verksamheter bör 
man undvika att använda det i sådana sammanhang. ”Den jag är till för” bör 
inte behandlas tvärtemot ett uttalat önskemål. Marknadsundersökningar som 
visar att kunder vill bli behandlade individuellt understryker den slutsatsen. 

5.4 Sammanfattande diskussion 
Med människosyn avsågs i första hand de värderingar som kommer till ut-
tryck i förhållningssätt och attityder i möten med människor. Analyserna har 
visat att det är viktigt att vara observant på om människosynen bottnar i en 
teknisk tradition och ekonomiska vinstintressen. Min människosyn i avhand-
lingsarbetet kan beskrivas som en allmänt formulerad kristet-humanistisk. 
Jag ansluter mig till Sven-Erik Sjöstrands uppfattning att människan är sam-
mansatt, ”homo complexicus” och utgår från människors lika värde och jäm-
ställdhet mellan könen. Det är en helhetssyn utifrån människans kroppsliga, 
psykiska, andliga och sociala grundbehov. 

Verksamheterna inom näringsliv, stat, civilsamhälle och Svenska kyrkan 
bedrivs med skilda motiv, olika ekonomiska villkor och förutsättningar och 
har därför också olika relationsformer till allmänheten. Intressenter i närings-
livssfären har ekonomiska motiv till verksamheten och till att bedriva kvali-
tetsarbete. Bakom kundfokuseringen ”att vara till för andra” finns det alltså 
ekonomiska intressen. Som teolog kan jag undra om anledningen till att 
kund-service-tänkande funnit vägar in i kyrkan hör samman med att det 
kristna budskapet om omsorg och kärlek till nästan inte har funnit rätt ut-
trycksformer. Jag tog avstånd från användningen av ordet kund inom kyrklig 
verksamhet och betonade vikten av rätta kontextuella benämningar, bl.a. för 
att undvika missförstånd kring kyrkans uppgifter och för att förhindra att en 
mindre lämplig terminologi påverkar kyrkans självförståelse. Jag uppfattar 
Svenska kyrkan som en egen sfär med anknytning till civilsamhällssfären 
och den statliga sfären samt i ringa omfattning även till näringslivssfären. 

294 1998-11-24 Intervjuer med kyrkoherdens sekreterare och bokningspersonal i Täby försam-
ling.
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Här har jag inte tagit hänsyn till andra organisationer som betecknar sitt 
uppdrag utifrån en religiös trostradition. Jämförelsen mellan de tre sfärerna 
och Svenska kyrkan är översiktlig och gör inte anspråk på att vara särskilt 
detaljerad. Jämförelsen ger dock en intressant överblick av olikheter och 
likheter mellan sfärerna och kyrkan. 

I detta kapitel uppmärksammades även den ideella sektorns olika funktio-
ner i samhället och ett klassifikationssystem som tydliggjorde skillnaden 
mellan intresseproduktion och tjänsteproduktion. Svenska kyrkan bedriver 
enligt denna modell intresseproduktion i samhället och har uppgiften att 
producera mening. I en fortsatt diskussion kring detta uppfattar jag att de två 
springande frågorna är: Hur vill kyrkan kommunicera sitt budskap? samt 
Vilka metoder och medel är adekvata? Dessa två frågor hör samman med 
synen på religionens innehåll och funktion. Detta diskuteras i kapitel 8. 
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KAPITEL 6
Systematiskt förbättringsarbete 
i Svenska kyrkans sammanhang 

Detta kapitel tar upp tre aspekter på systematiskt förbättringsarbete, nämli-
gen en generell grundstruktur för organisationer som säger vad organisatio-
nen vill med sin verksamhet och hur man anser att mål och vision ska för-
verkligas samt begreppen processer och relationer. Jag relaterar dessa tre 
aspekter till Svenska kyrkans sammanhang. Målarbete betonas inom kvali-
tetslitteraturen och ägnas därför särskild uppmärksamhet. Avsikten med 
detta kapitel är att profilera Svenska kyrkan i förhållande till ämnesområdet 
kvalitet och att förbereda den empiriska studien. 

6.1 En organisations grundstruktur: 
 Vad vill organisationen med sin verksamhet 
 och hur förverkligas mål och vision? 
En organisations svar på frågorna vad man vill med verksamheten och hur 
arbetet ska bedrivas för att realisera mål och vision betecknas här organisa-
tionens grundstruktur.295 Det finns flera begrepp/termer som används för att 
beskriva vad man vill med en verksamhet. Till de vanligaste hör affärsidé, 
mission eller uppgifter, verksamhetsidé, vision, filosofi/budord och över-
gripande mål. En beskrivning av hur arbetet ska bedrivas tar i allmänhet upp 
organisationens strategi, policy och delmål. Inom organisationen avgörs 
vilka termer som är aktuella och hur de ska kombineras till en grundstruktur.  

Kännedom om grundstrukturen kan betecknas som en förutsättning i ett 
systematiskt förbättringsarbete. Det upprepas genomgående i litteraturen att 
frågor som hör till organisationens grundstruktur bör drivas av ledningen. 
Sandholm skriver: 

Ledningens engagemang omfattar även att klarlägga organisationens affärs- 
eller verksamhetsidé. Denna ligger till grund för arbetet med vision och verk-
samhetspolicy (vanligen kallad kvalitetspolicy). Såväl vision som policy skall 

295 Bruzelius & Skärvad 1995:122. Jmf. Geyer 1989:113 där han påpekar att i ett förbättrings-
arbete är det viktigt att uppmärksamma aktuella mål och instrumenten för målrealisering. 
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av ledningen föras ut till alla i organisationen. Alla skall förstå innebörden 
för det egna arbetet. Vidare bör ledningen ställa upp och föra ut övergripande 
konkreta mål för verksamheten. I detta ingår kvalitetsmål.296

Jag uppfattar att framtagandet av en grundstruktur och valet av begrepp som 
ska ingå i den hör nära samman med ledningens ambitioner att använda 
grundstrukturen för att motivera personalen i deras arbete. I allmänhet fram-
hålls fördelen med en slagkraftigt formulerad grundstruktur eftersom en 
sådan är lätt att ta till sig.297 När ett systematiskt kvalitets- och förbättrings-
arbete ska genomföras är organisationens grundstruktur en förutsättning som 
ger riktlinjer för verksamheten. För att en organisation ska kunna vara effek-
tiv krävs det att huvudkomponenterna i grundstrukturen samverkar med var-
andra, i annat fall uppstår s.k. ”misfit”. Effektivitet i detta sammanhang kan 
förenklat beskrivas som att göra rätt saker i förhållande till omvärlden, s.k. 
yttre effektivitet, samt att göra på rätt sätt och hushålla med de resurser som 
utnyttjas, s.k. inre effektivitet. Yttre och inre effektivitet utgör tillsammans 
den totala effektiviteten.298

Följande exempel på en organisations grundstruktur är bearbetat efter 
Bergman och Klefsjö. Tabell 7 visar hur systematiskt förbättringsarbete star-
tar i en affärsidé som anger syftet med verksamheten och vilka kunderna är. 
Ur affärsidén kan framtidsplanerna växa och formuleras i en vision. Visio-
nen kan sedan brytas ner i mål med olika tidsperspektiv och processer. Hur 
arbetet ska bedrivas för att uppnå målen anges i en policy. 

Tabell 7. Systematiskt förbättringsarbete utifrån grundstrukturen i en organisation. 
Bearbetat efter Bergman och Klefsjö, 1995:328. 

Mål  
Policy Anger hur arbetet ska bedrivas för att nå målen. Ofta 

framgår arbetssätt och värderingar i en kvalitetspolicy. 
Vision Framtidsplaner som delas i mål och processer 

Affärsidé Verksamhetens syfte och målgrupp 

En församlings grundstruktur skulle kunna se ut som tabell 8, visar. Basen 
finns i den kristna trostraditionen. Härur emanerar Svenska kyrkans uppdrag 
som det utformats ideologiskt och organisatoriskt i Kyrkoordningen. Detta 
relaterar i sin tur till församlingens uppdrag som anger den lokala försam-
lingens uppgifter och organisatoriska förutsättningar. Församlingen kan föra 
in teologiskt grundade visioner och värderingar i en verksamhetsidé. Det 
kanske t.o.m. kan tyckas självklart att det borde vara så. Men det kan uppstå 
oklarheter om en teologisk utsaga bryts mot ett organisatoriskt eller admi-
nistrativt perspektiv. Församlingsinstruktionen med pastoralt program slutli-

296 Sandholm 1999a:263. 
297 Exempelvis Bergman & Klefsjö 1995:325 ff; Bruzelius & Skärvad 1995: kap 6, 7, 8, 10; 
Sandholm 1999a. 
298 Bruzelius & Skärvad 1995: kap 7. 
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gen fokuserar församlingens grundläggande uppgift. Det finns sålunda en 
ram med riktlinjer som anger vad församlingen ska göra. Församlingen be-
stämmer lokalt hur detta arbete ska bedrivas och vilka de lokala målen är. En 
genomgång av församlingsinstruktioner visar en mycket stor variation i de-
ras utformning.299

Tabell 8. En modell av en församlingens grundstruktur. Bearbetat efter Bergman och 
Klefsjö 1995:328.  
Uppdrag och mål/visioner  Hur uppdrag och mål/visioner realiseras 

Församlingens grundläggande 
uppgift

Församlingsinstruktionerna utformas lokalt och anger 
verksamhetens inriktningen under en femårsperiod. 
Dessa utgör en plattform för styrning (beslutande organ) 
och ledning (kyrkoherden och verksamhetschefer) 
Tyngdpunkten vilar på ett pastoralt program för försam-
lingens grundläggande uppgift. 

Församlingens uppdrag och even-
tuella verksamhetsidé 

I Kyrkoordningen finns församlingens samtliga uppgif-
ter och organisatoriska förutsättningar angivna. Försam-
lingen kan utforma en verksamhetsidé. 

Svenska kyrkans uppdrag 

Kyrkoordningen med angränsande lagstiftning är ideo-
logisk och organisatorisk grund för Svenska kyrkan. I 
Kyrkoordningen definieras Svenska kyrkan som tros-
samfund, de olika uppdragen anges tillsammans med 
verksamhetens organisatoriska förutsättningar. 

Den världsvida kyrkans uppdrag 
och visioner  

Bibelns texter och i viss mån senare kristna trostraditio-
ner är den världsvida kyrkans ideologiska grund. 

6.1.1 Vad en organisation vill med sin verksamhet 
Här följer en kort genomgång av de olika beteckningar som finns på en or-
ganisations inriktning och syfte. 

Affärsidé och verksamhetsidé är två termer som används i samband med 
vinstdrivande företag. Verksamhetsidé är samtidigt motsvarande term i en 
organisation som inte är vinstdrivande. Affärsidén innehåller ofta företagets 
övergripande syfte och uppgift. Följande punkter kan en affärsidé innehålla: 

Vem eller vilka är företaget till för? Företagets uppgift? 
Inom vilket marknadsområde ska företaget vara aktivt? Företagets 
erbjudanden och marknadssegment. 
Hur ska den framtida utvecklingen inriktas? 
Vilka principer ska vara vägledande i företagets skötsel? Företagets 
organiserade kunskap och kompetens.300

299 Engvall (red) 2004. 
300 Bruzelius & Skärvad 1995:99ff; Normann 1975:37ff. 
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När en affärsidé funnit sin form och stabiliserats inleds många gånger en 
nedgångsfas för företaget. Det kan t.ex. bero på hårdnande konkurrens. En 
sådan situation innebär endera att en förnyelsefas inleds som befäster posi-
tionen på marknaden eller att affärsidén avvecklas.301 Ett företags organisa-
tion och administrativa system bör därför vara utformat så att de stödjer ut-
vecklingen av affärsidén.302

Ett företag kan istället för affärsidé välja att tala om företagets mission el-
ler uppgift för att uttrycka vad företaget representerar och vill åstadkomma. 
En slagkraftigt formulerad mission eller uppgift kan signalera företagets 
långsiktiga inriktning både till personal och kunder och ger företagets an-
ställda identitet och mening: 

En uttalad mission är ett kraftfullt verktyg för att engagera och inspirera per-
sonal. Den är ett hjälpmedel för att skapa motivation och därmed även ett 
verktyg för att höja produktiviteten i organisationen. Dessutom fungerar or-
ganisationens mission som ett slags PR; den visar nuvarande och presumtiva 
kunder/uppdragsgivare vad organisationen står för och vill prestera.303

Visionen svarar på frågan vad organisationen vill åstadkomma i framtiden, 
vartåt man strävar. En vision uppfattas ofta som viktig då den anger i vilken 
riktning organisationen arbetar och hur resurserna kan koncentreras åt ett 
och samma håll. Det är karaktäristiskt för visionen att den är kort och har en 
slagkraftig formulering.304 Generellt betraktas det som ledningens uppgift att 
formulera visionen, men det är samtidigt viktigt att all personal görs delaktig 
och engagerad.305 Sandholm för samman visionen med kvalitetsarbetet och 
ledarskapsfrågorna när han skriver: 

Det är han eller hon som ska vara kvalitetsledare nummer ett och som sådan 
ge ett verkligt ledarskap inom kvalitetsområdet. Ett ledarskap av detta slag 
bygger på en av företagsledningen klart uttalad vision. Visionen skall visa 
vad företaget skall uppnå i fråga om kvalitet.306

Visionens formulering är många gånger en process som är utsträckt i tid. Om 
den fastställs alltför snabbt finns det en risk för att den inte blir tillräckligt 
grundad i företaget. Men en vision behöver inte vara fastlagd för all framtid. 
En dynamisk vision som utvecklas och förändras påverkar både personalens 
inlärning och skapar drivkrafter i form av ambitioner och engagemang inom 
företaget.307

301 Bruzelius & Skärvad 1995:117. 
302 A.a. sid 185. 
303 A.a. sid 100ff. 
304 Bergman & Klefsjö 1995:325f. 
305 Bruzelius & Skärvad 1995:102ff. 
306 Sandholm 1999a:229. 
307 Normann 1975:127ff. 
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En företagsfilosofi, ett antal budord eller strategiska riktlinjer kan också 
utgöra en gemensam grund. Detta sätt att uttrycka organisationens syfte kan 
länka samman olika former av verksamhet och produktion och används där-
för särskilt i stora och internationella företag.308 Inom kvalitet och ledarskap 
är det en generell erfarenhet att grundläggande och gemensamma värdering-
ar fungerar som ett ”kitt” i en organisation, de håller samman medarbetska-
ran och färgar kulturen. Claes Trollestad menar att användningen av värde-
ringar i vissa fall kan innebära en djupgående påverkan på individens psyko-
logiska djupstrukturer och kan användas som styrmedel, medan andra typer 
av värderingar inte är lika djupgående. Han skildrar hur det uppstår en tve-
eggad situation om management används som ett manipulativt grepp för att 
påverka människors djupstrukturer i syfte att öka företagets ekonomiska 
vinst. Trollestad lyfter fram människosynen och de etiska aspekterna i denna 
problematik och menar att ledningens uppgift är att ge tid och rum till att 
synliggöra och medvetandegöra kulturens kärna och innehåll. 309 En del före-
tag och organisationer utarbetar egna värderingar, andra tillämpar färdiga 
modeller som t.ex. de grundläggande värderingarna i Utmärkelsen Svensk 
Kvalitet. 310

De typer av målbeskrivningar som nämnts ovan förmedlar organisatio-
nens övergripande mål som ger en ram för verksamheten. Därutöver finns 
det mål på olika verksamhetsnivåer och inom olika delområden. En jämfö-
relse mellan företagets mål, på alla nivåer, och personalens mål visar om 
dessa är samstämda eller om det finns någon diskrepans. Jämförelser kan 
även göras mellan ett företags ursprungliga mål och aktuella mål. Det är inte 
ovanligt att en målförskjutning ägt rum som gör att de ursprungliga målen 
blivit inaktuella och måste omprövas för att stämma överens med verksam-
heten. Man brukar också skilja mellan kvalitativa mål och kvantitativa 
mål.311

Målstyrning innebär att målen styr verksamhet och ekonomiska beslut i 
företaget. Det är en styrform som förutsätter att målen är tydligt formulerade 
och att verksamheten och resultat kan utvärderas och mätas.312 I litteraturen 
betonas också vikten av att personalen delar målen och har haft möjlighet att 
vara delaktiga i deras formulering. Det kallas för måldelning, policydelning 
eller policynedbrytning.313 Bergman och Klefsjö formulerar sig på följande 
vis:

308 Bruzelius & Skärvad 1995:104f. 
309 Trollestad 1998; 2000. 
310 Jmf. Wijkström 1996b:42f. Det är vanligt att en organisation producerar olika tjänster som 
riktar sig till skilda mottagare. Idealet är om olika verksamheter inom en organisation kan 
enas om en ideologisk plattform med grundläggande värderingar som inte står i konflikt med 
varandra.
311 Bruzelius & Skärvad 1995:90ff. 
312 A.a. sid 342ff. Det finns olika styrformer. Se exempelvis a.a. kap. 17. 
313 Bergman & Klefsjö 1995:331ff. På engelska heter det Policy Deployment (PD) eller Qua-
lity Policy Deployment (QPD). 
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Måldelning är en ”uppifrån-och-ner”- och ”nerifrån-och-upp”-process som 
likriktar och samordnar mål genom hela organisationen. Delmål identifieras 
på varje nivå genom ”uppifrån-och-ner”. Därefter bestämmer de som skall 
åstadkomma resultatet hur man skall göra och ”nerifrån-och-upp” modifieras 
sedan målen. På så sätt översätts företagets övergripande mål till specifika 
delmål för avdelningar och grupper.314

Målstyrning inom den offentliga sektorn har diskuterats av Rombach i boken 
Det går inte att styra med mål. Han menar att målstyrning inte fungerar i 
praktiken och att därför metoden inte är lämplig att använda inom den of-
fentliga sektorn. Som skäl för sin ståndpunkt anför han att målen ofta är dif-
fusa och oförenliga. Dessutom är måluppfyllelsen svår att mäta och belönas 
inte. Det stöter också på svårigheter om personalen ska engageras i målsätt-
ningen eftersom den politiska demokratin då kan urholkas.315

6.1.2 Svenska kyrkan 
Gudsfolkets kallelse är ”att gestalta och förmedla evangelium om Jesus Kris-
tus som frälsare och befriare för alla människor”.316 Svenska kyrkans huvud-
uppdrag är ”att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär”.317

I sitt uppdrag genomgår kyrkan kontinuerligt både nedgång och uppgång. 
Som exempel på detta kan nämnas att de traditionella gudstjänsterna förlorar 
besökare medan kyrkans musikaliska evangemang har en ökad tillströmning 
av besökare. Barntimmeverksamhet och söndagsskolor har minskat i bety-
delse medan däremot olika former av öppet-hus-verksamhet för barn och 
vuxna ökat i betydelse.318 Det finns m.a.o. möjligheter att omdisponera verk-
samheten och att strukturera om organisationen. Det är en styrka att kyrkans 
uppdrag kontinuerligt kan nytolkas och omformuleras för att undvika stagna-
tion.

Inom Svenska kyrkan som helhet och i en enskild församling kan valet av 
vision ligga på olika plan. Det kan vara en teologisk utsaga med eskatologis-
ka hänvisningar som åsyftar hela den världsvida kyrkan men det kan även 
vara en vision som avser en konkret verksamhet. Jag uppfattar att poängen 
med en dynamisk vision är att den stimulerar samtalsprocesser inom en or-
ganisation.

314 A.a. sid 336. 
315 Rombach 1991a:107. Rombach menar även att ledningen inte vill ha målstyrning. ”Efter-
som förutsättningarna för målstyrning inte uppfylls får det anses osannolikt att målstyrningens 
positiva effekter kommer att uppträda i den offentliga sektorns organisationer. … De metoder 
politikerna använder för att påverka verksamheten i den offentliga sektorns organisationer 
beskrivs av tjänstemännen ofta som problem. Ett exempel är att politikerna pekar på färdrikt-
ningen genom stora reformer som kanske aldrig genomförs. Andra exempel är att politikerna 
fattar detaljbeslut, intresserar sig för medel och blandar sig i verksamheten.” 
316 Biskopsmötet 1990:10. 
317 Kyrkoordningen 1999 Första avd. 1 kap. 
318 Bromander (red) 2001a. 
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Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa mål sätter fingret på en 
känslig punkt, som berör det svåra i att utvärdera kyrklig verksamhet, att 
väga kvalitativa och kvantitativa resultat mot varandra. Resultaten kanske 
bär frukt i ett långt senare sammanhang. Verksamheten kan också drivas 
efter en etisk kod som prioriterar att åtgärder fastställs efter förutsättningarna 
i varje enskild situation. 

I Bibeln finns många budord och texter som kan vara sammanlänkande 
såväl inom hela den världsvida kyrkan som lokalt. Stålhammar framhåller att 
inför framtidens utmaningar är en gemensam värdegrund viktig för kyrkliga 
medarbetare.319 Församlingsförbundet söker lösa detta i Kyrkans Q genom att 
hänvisa till en färdig värdegrund som ingår i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 
Församlingsförbundet har gjort vissa smärre språkliga korrigeringar för att 
anpassa denna till kyrklig verksamhet.320 Men materialet innehåller inga teo-
logiska utsagor. Detta kan förklaras med att det finns olika sfärer i kyrkan. 
Församlingsförbundet rör sig inom de kyrkopolitiska och administrativa eller 
byråkratiska sfärerna medan teologi kan betecknas som den professionella 
sfären för att använda Östergrens och Sahlin-Anderssons terminologi, (se 
avsnitt 4.3). 

Måldelning som det beskrivs ovan tycker jag låter som en mycket elegant 
metod. Men min tveksamhet gäller hur den fungerar i praktiken. Det finns 
t.ex. svårigheter med att kontrollera om ideologiska mål uppfylls eller om 
enskilda individer har dubbla ideologiska lojaliteter som är motstridiga. För 
kyrklig verksamhet är det också viktigt att uppmärksamma hur privat och 
professionellt engagemang kan flyta samman eller gå isär. 

6.1.3 Hur en organisation vill realisera ett övergripande mål 
I ett företags policy, eller kvalitetspolicy som det också kallas, anges arbets-
sätt och värderingar. Ibland ingår också mål och medel. Innehållet i en poli-
cy kan sålunda variera kraftigt.321 Frågor kring policy omfattar såväl företa-
gets produkter som relationer. Som exempel kan nämnas klagomålshantering 
och personalens resurstilldelning för att göra ett bra arbete.322

Sandholm menar att det är ledarskapets uppgift att formulera en kvalitets-
policy och beskriver nyttan av en skriftligt formulerad kvalitetspolicy på 
följande vis: ”Det bör vara så att ledningen djupt känner att man vill uttrycka 
en viljeinriktning för medarbetarna när det gäller kvalitet. Kvalitetspolicyn 
skall komma från hjärtat.”323 Han anser vidare att kvalitetspolicyn ska av-
spegla affärsidén/verksamhetsidén och vara i linje med den. Kvalitetspolicyn 
ska också vara långsiktig, heltäckande, meningsfull, ha ett enkelt och kortfat-

319 Ståålhammar 2002:149. 
320 Kyrkans Q. Ett verktyg för utveckling 2002 Flik 2 sid 8. 
321 Sandholm 1999a:230.  
322 Bergman & Klefsjö 1995:327ff. 
323 Sandholm 1999a:231. 
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tat språk och föras ut på ett auktoritativt sätt.324 Den bör omfatta följande tre 
delar:

Bakgrund och syfte med policyn. 
Grundinriktning och ledningens vision för kvalitet. 
Riktlinjer för att förverkliga grundinriktningen och visionen.325

Termen strategi används för att beskriva hur ett företag ska nå verksamhe-
tens mål. Generellt beskrivs strategins funktion vara att stimulera till ett ra-
tionellt handlande så att företagets resurser användas på ett effektivt sätt. 
Strategiutformning kan tillämpas på alla nivåer i ett företag.326 Sandholm 
nämner fyra strategivägar för att uppnå högre lönsamhet. Det är professio-
nellt ledarskap, massiv utbildning, marknadsorientering och ett ständigt ar-
bete med kvalitetsförbättringar vilka formuleras i ett program.327 Axelsson 
framhäver ur ett marknadsföringsperspektiv betydelsen av relationer mellan 
olika aktörer för strategiutvecklingen. Han uppfattar bl.a. ekonomiska, juri-
diska och sociala relationer som viktiga.328 Normann å sin sida menar att 
organisationens utformning påverkar personalens möjligheter till inlärning 
av ett specifikt strategitänkande.329

Kotler har utarbetat en modell för strategisk planering. Den tar sin ut-
gångspunkt i affärsidén och bygger på en rad steg. 1) Analyser av företagets 
omvärld med hot och möjligheter samt analyser av det egna företagets styr-
kor, svagheter, kompetenser och problem. 2) Mål formuleras. 3) Strategier 
formuleras. 4) Strategierna omsätts i handlingsplaner som genomförs och 
följs upp.330 De första stegen brukar också kallas för swotanalys och är en 
metod som förekommer inom församlingsutveckling.331

Beskrivningarna ovan vänder sig främst till affärsdriven verksamhet. Men 
hur används policy och strategi inom Svenska kyrkan? I Q-materialet defini-
eras policy som ”Regler och principer för vårt arbete. (Leder till konsekvens 
och enhetlighet i all handläggning. Policies kan finnas för olika sektorer, 
t.ex. information, rekrytering.)”332 Formuleringen är fri från teologiska värde-
ringar.

324 A.a. sid 231f. 
325 A.a. sid 232. 
326 Bruzelius & Skärvad 1995:121f. 
327 Sandholm 1999a:34ff. 
328 Axelsson 1996:339. 
329 Normann 1975:19ff. 
330 Kotler 1997. Bronner m.fl. 1997; 1998-03-17 Telefonintervju med Sara Bronner. Bronner 
ingick i en grupp ekonomistudenter  som prövade denna modell i Täby församling i samband 
med att de genomförde en systematisk marknadsanalys av församlingen. De utgick från Kot-
ler 1997. Jmf. Kotler & Andreasen 1996, Strategic Marketing for Nonprofit Organizations.
Boken tar bl.a. upp kundcentrering, marknadssegmentering och organisationens positionering. 
331 Swot är en förkortning av strength, weakness, opportunities och threats. 
332 Kyrkans Q. Ett verktyg för utveckling 2002, Flik 2 sid 16. 
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Det är inte främmande för kyrkan att handla strategiskt. Dopuppföljning 
kan betecknas som exempel på en strategi som åsyftar att värna antalet kyr-
kotillhöriga. Men det kan också uppfattas som att fullgöra kyrkans uppdrag 
och visa pastoral omsorg om barnets framtid. Kyrkans Q definierar strategi 
som ”Sättet att nå uppsatt mål. Ett mönster av beslut och handlingar i nutid 
för att säkra framtida framgång och tillvarata möjligheter.”333 Även det är en 
formulering som står fri från teologiska anspelningar och överlåter till an-
vändaren att definiera vad som är önskvärt. Vid samtal i samband med den 
empiriska studiens genomförande framkom det att medarbetarna i Täby för-
samling kunde uppleva en ambivalens inför strategisk planering i en kyrklig 
miljö. Ambivalensen bottnade i att man såg en risk för att strategisk plane-
ring kopplas till manipulativa inslag och ekonomiskt vinstsyfte, vilket inne-
bär ett svek mot kyrkans uppdrag och bristande öppenhet för Guds vägled-
ning. I kyrkliga sammanhang kan med andra ord finnas spänningar mellan 
kyrkans grundläggande tro och ett målmedvetet strategiskt arbete. 

6.2 Processer 
Begreppet process återkommer regelbundet i samband med arbetet för kvali-
tet, ledarskap och organisation. Att betrakta och organisera verksamheten i 
processer har ett mycket stort genomslag i kvalitets- och förbättringsarbete. 
En processkartläggning av en verksamhet kan vidareutvecklas i ett flödes-
schema. Ett flödesschema visar både processens olika moment och vem som 
utför dem.334 En processkartläggning och ett flödesschema är sålunda bilder 
över hur en viss verksamhet är organiserad. Genom att med denna metod 
förtydliga skeendet kan brister och förbättringsmöjligheter upptäckas. 

Walter A. Shewhart utvecklade på 1930-talet styrdiagrammet som gjorde 
det möjligt att avläsa hur stora avvikelserna var i produktionsprocessen.335

Processen betraktades då som relativt statisk, och slutprodukten var alltid 
densamma. Inom samhällsvetenskapliga ämnen tillämpas ett annat synsätt 
som betonar den dynamiska utvecklingsaspekten och förändring över tid. 
Olof Rentzhog, utbildad vid Tekniska Högskolan i Linköping, har process-
orientering som specialområde. Hans erfarenheter finns samlade i boken 
Processorientering – en grund för morgondagens organisationer.336 Han 
menar att båda synsätten behövs eftersom ett kvalitetsarbete kräver insikter 
både om processens struktur och förbättringsmöjligheter.337 Rentzhog defini-

333 A.a. Flik 2 sid 17. 
334 Rentzhog 1998:29; Bergman och Klefsjö 1995:350ff. Det kan i praktiken resultera i en 
komplex bild av organisationen. Men att framställa en bild som ger komplett information är 
mycket svårt. 
335 Shewhart 1931. 
336 Rentzhog 1998. 
337 A.a. sid 24f. 
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erar process på följande vis: ”En process är en kedja av aktiviteter som i ett 
återkommande flöde skapar värde för en kund.” Definitionen pekar ut en rad 
aktiviteter kopplade i en flödesstruktur och understryker processen som en 
förutsättning för ständiga förbättringar.338

I motsats till Rentzhogs definition av process framhåller SIQ även proces-
sens början och slut. SIQ gör ingen skillnad mellan vara och tjänst i sin defi-
nition:

En process är en serie aktiviteter som förädlar en vara eller tjänst. Processen 
har en väl definierad början och ett väl definierat slut. Det måste alltid vara 
klart definierat vad processen ska ta emot, vad den ska åstadkomma, hur det 
ska ske samt vilka de förväntade resultaten ska vara. Alla processer har en 
kund – intern eller extern. Kännetecknande för processer är också att de är 
repetitiva, d v s genomförs många gånger.339

Bo Edvardsson menar att det inte är lämpligt att processmodeller från varu-
produktion okritiskt appliceras på tjänsteprocesser och att det är viktigt att 
uppmärksamma vad som är speciellt med tjänster: 

Den del av den totala tjänsteprocessen i vilken kunden medverkar har jag valt 
att kalla kundprocessen. … Man kan inte okritiskt använda sig av samma me-
toder för att planera och styra tjänsteutveckling som fungerar utmärkt i pro-
duktionsprocesser och i administrativa verksamheter. De synsätt, begrepp och 
modeller som utvecklats och tillämpas inom ramen för det moderna kvalitets-
tänkandet – TQM har i allt väsentligt sin grund i produktionsprocesser, ofta 
repetitiva sådana. 340

Edvardsson framhåller “sanningens ögonblick” i tjänstemötet och mikropro-
cessernas betydelse i kundrelationer. Processer i tjänsteproduktionen består 
dels av dem som är synliga för kunden, dels av dem som är osynliga. De 
synliga processerna kan i sin tur delas upp efter vilken omfattning som kun-
den är delaktig i processen.341

Av den växande användningen av processmodeller i företag och organisa-
tioner följer att begreppet process måste specificeras. Eftersom processer kan 
användas på olika nivåer i en organisation eller verksamhet finns det olika 
sätt att kategorisera dem. En indelningsgrund utgår från individen, avdel-
ningen och organisationen. Individuella processer utförs av en enskild per-
son, funktionella/vertikala processer hör till verksamheten på en viss avdel-
ning eller enhet medan affärsprocesser/horisontella processer går rakt genom 
organisationen mellan leverantör och kund och visar inkomstkällor. En an-
nan indelningsgrund är processens skilda uppgiftsområden. Man kan exem-

338 A.a. sid 30. 
339 Benchmarking Att lära av andra 1997:8. Fet stil i originalet. 
340 Edvardsson 1996b:275. 
341 A.a. sid 88ff. 
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pelvis skilja mellan operativa processer, stödprocesser och ledningsproces-
ser. Operativa processer fokuserar på kundernas behov (produktionsproces-
ser, distributionsprocesser m.m.), stödprocesser stödjer de operativa proces-
serna, (informationsprocesser, underhållsprocesser m.m.) och ledningspro-
cesser arbetar med utveckling av organisationens mål, strategier och förbätt-
ringar (målsättningsprocesser, revisionsprocesser m.m.). En tredje indel-
ningsgrund uppmärksammar olika processperspektiv. Här beskrivs samma 
skeende utifrån skilda utgångspunkter, beroende på om perspektivet är ex-
empelvis produkten, servicen eller informationen.342

Beteckningar som ofta förekommer är kärnprocesser eller huvudproces-
ser. Sådana bygger på en eller några få breda definitioner av organisationens 
övergripande affärsidé och främsta inkomstkälla. När flera processer definie-
ras på samma organisationsnivå utgår man från att processerna är separerade 
från varandra och inte flyter samman. Däremot har stödprocesserna en bred 
tvärfunktionell karaktär och kan relatera till alla kärn- eller huvudprocesser. 

Processledning, Process Management, är en slags ledningsfilosofi för hur 
arbetet med processer ska ledas. Följande punkter som i första hand är inrik-
tade på processledning inom varuproduktion framhålls av Bergman och 
Klefsjö:

Organisera för förbättringar. Definiera ägarskap och utse en pro-
cessförbättringsgrupp. 
Förstå processen. Definiera gränssnitt, undersök vilka som är kun-
der och leverantörer. Dokumentera arbetsflödet. 
Styr processen. Bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbun-
det.
Förbättra processen kontinuerligt. Använd information från mät-
ningar och styrsystem för att förbättra processen.343

I tjänsteföretag betonas vikten av att förebygga fel i en tjänsteprocess och i 
mötet mellan kund och producent är s.k. kritiska punkter centrala: 

Kartlägg händelseförloppet och aktiviteterna som ingår i tjänsten 
och observera s.k. kritiska punkter. Observera roller och ansvar hos 
kunder och samarbetspartner, hur kunden kan lära sig utföra sina 
moment rätt samt hur kundförväntningar kan styras. 
Identifiera tänkbara felkällor och förebygg fel i konstruktionen. 
Upprätta tidsramar, standardtider, för de olika momenten i tjänste-
processen. Det underlättar mätningen av kvalitén. 
Analysera lönsamheten för att förebygga dålig lönsamhet och inef-
fektivitet.344

342 Bergman & Klefsjö 1995:345ff. 
343 A.a. sid 348ff. 
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Utvärdering av processerna kan enligt Rentzhog göras enligt följande fakto-
rer: ändamålsenlighet (hur väl processen uppfyller sitt syfte), effektivitet (så 
låg resursförbrukning som möjligt och samtidigt ändamålsenlighet), anpass-
ningsbarhet (processen i relation till förutsättningarna) och flexibilitet (pro-
cessens förmåga att hantera sporadiska variationer). Varje faktor kan sedan 
brytas ner i ett antal s.k. mätetal. Effektivitet framhålls som det lättaste att 
mäta medan de övriga tre faktorerna kan vara svårare att hitta mätetal för.345

Edvardsson å sin sida använder sig av begreppet processkvalitet som uttryck 
för den interaktiva kvaliteten i tjänsteprocessen och betonar interaktionen 
mellan kunder och tjänsteleverantörens personal samt personalens problem-
lösningsförmåga.346

Istället för att förbättra en process förekommer det att hela processen er-
sätts med en ny process. Det kallas för process-redesign eller processinnova-
tion. Här gäller det en rad faktorer som ger underlag för ett beslut om en 
befintlig process bör förbättras eller om en ny process bör skapas. Dessa 
faktorer gäller bl.a. kostnader, förbättringsbehov och risken för misslyckan-
de.347

I inledningen nämndes att begreppet processer förekommer allmänt inom 
ämnesområdet kvalitet. Samtidigt finns det risk för en viss förvirring när en 
traditionellt hierarkisk organisation ska övergå till en process- och flödesori-
enterad verksamhet och organisation. Strukturen i den hierarkiska organisa-
tionen är vertikal, medan strukturen inom en process- och flödesorganisation 
är horisontell. I praktiken kan en övergång från en vertikal till en horisontell 
organisation innebära svåra omställningar. Det finns en tydlig risk att det 
uppstår en grogrund för maktkamp mellan tidigare funktionsansvariga och 
nya processansvariga i en matrisorganisation. Det är också iögonfallande att 
samtidigt som processtänkande har så stort genomslag inom exempelvis SIS 
och i EU:s direktiv till företag finns det en stor osäkerhet kring hur sådant 
tänkande ska realiseras i praktiken. Det förefaller inte heller vara helt ovan-
ligt att företag som tror sig vara processinriktade i verkligheten fungerar på 
ett traditionellt funktionellt sätt.348

När jag nedan och längre fram i avhandlingen utvecklar processbegreppet 
i ett kyrkligt sammanhang anammar jag inte någon specifik processmodell 
och struktur för processutveckling utan har istället ambitionen att anpassa 
utvecklingen av processbegreppet till kyrkans förutsättningar. 

                                                                                                                            
344 Edvardsson 1996a. 
345 Rentzhog 1998:118ff. 
346 Edvardsson 1995: 55, 197. 
347 Rentzhog 1998:110ff; Bergman & Klefsjö 1995:360f. 
348 Jmf. Rentzhog 1998:13. Detta ämne diskuterades även i den kvalitetschefsutbildning som 
jag deltog i våren 1999. 
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6.3 Processer i Svenska kyrkan 
Enligt Kyrkoordningen utgör gudstjänst, undervisning, diakoni och mission 
fyra dimensioner av församlingens grundläggande uppgift. Församlingens 
pastorala program för denna uppgift ska finnas dokumenterad i en försam-
lingsinstruktion. Församlingen kan också arbeta fram en verksamhetsidé. 
Nedan beskriver jag församlingens verksamhet genom att följa en människa 
från födelse och dop till begravning. Det kan förekomma inslag av samtliga 
dimensioner av kyrkans grundläggande uppgift vid exempelvis ett dop eller 
en begravning samtidigt som dop och begravning är helt åtskilda verksamhe-
ter. De nio verksamheter som jag definierar nedan är sålunda avgränsade 
från varandra medan församlingens grundläggande uppgift innehåller dimen-
sioner som kan förekomma samtidigt i en och samma verksamhet. 

Både församlingsborna och församlingens medarbetare kan betrakta för-
samlingens verksamhet som ett förlopp eller en process som följer en männi-
skas livsvandring. Det går att lägga flera andra perspektiv på förloppet. I 
teologins språk finns många uttryck som anknyter till ett processtänkande. 
Kristen tro ses inte bara som alternativet att säga ja eller nej till Gud utan 
lika mycket som ett växande under hela livet i relationen till Gud och med-
människor. Dopet med dess symbolik gestaltar både en grundläggande för-
nyelse och ett dagligt växande i kristen tro och kristligt liv. Begreppet hel-
gelse täcker in detta skeende. De komponenter som utgör den kyrkliga mil-
jön följer människan på vandringen genom livet. Församlingens verksamhet 
bör därför vara anpassad för meningsfulla möten och dialog utifrån männi-
skors behov och situation. 

Det ligger alltså nära till hands för kyrkan att tänka utveckling i termer av 
en process. I Dop och kyrkotillhörighet – ett pastoralt program349 står det att 
”Dopet utgör ett led i en process som leder människor in i trons gemen-
skap”350 och processen sägs beröra alla medarbetare i församlingen: 

Skyldigheten i den lokala församlingen att informera om kyrkotillhörigheten 
och inbjuda till dop knyter nu dophandlandet som ett led i en process ännu 
tydligare till församlingens ansvar. ... Det handlande som kan leda fram till 
dop och kyrkotillhörighet är en pastoralt dynamisk process. ... I ett varsamt 
pastoralt handlande kan kyrkan hjälpa människor vidare på trons väg. En så-
dan process kräver ett grundläggande förtroende mellan föräldrar och kyrkans 
företrädare. Den kräver också utrymme i tid. Trons växt kan inte forceras 
fram. Församlingens attityd får inte heller upplevas som påträngande, utan 
måste alltid utgå från respekten för varje människas personliga integritet.351

Figur 1 nedan visar hur verksamheten i en församling kan betraktas som ett 
förlopp eller en process som följer en människa på hennes vandring genom 

349 Dop och kyrkotillhörighet – ett pastoralt program 1995. 
350 A.a. sid 27. 
351 A.a. sid 21f. 
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livet. Ordningsföljden i församlingens verksamheter är schematisk. Det är 
t.ex. fullt möjligt att delta i kyrkans verksamhet utan att vara döpt och dop 
kan naturligtvis tas emot i vuxen ålder. Likaså kan en människa förutom sitt 
eget dop t.ex. delta i andras dop vid många tillfällen. Dessutom kan hon be-
söka gudstjänster och andakter från barnsben ända fram till ålderns höst och 
i olika församlingar. I en livsperspektivanalys, vilken är Per Petterssons be-
nämning, kan människors individuella kontakter med församlingen upp-
märksammas.352

De nio verksamhetsområden som utpekas i det följande kan betecknas 
som kärnprocesser. Verksamhet som handhar exempelvis personalens ar-
betsförhållanden och utbildning samt det tekniska underhållet benämns där-
emot som stödprocesser. 
Verksamheten i församlingarna har tillgång till resurser från stiften och den 
nationella nivån. Som exempel på det kan nämnas att stiften har konsulenter 
för olika verksamhetsområden och att det nationellt sker produktion av för-
samlingsstödjande material som Lutherhjälpsinformation vid fasteinsamling-
arna och olika slag av inspirationsmaterial. Verksamheten i församlingarna 
sker i samklang med kyrkans trostradition, Kyrkoordningen, församlingens 
uppdrag och församlingsinstruktion samt eventuell verksamhetsidé. Verk-
samheten och insatser utformas också med hänsyn till församlingens och 
omgivningens situation. 

352 Pettersson, Per 2000. 

Församlingsinstruktionen: Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission. Dessa moment utgör fyra dimensioner i kärn-
processerna.
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9 kärnprocesser i församlingsverksamheter som relaterar till en människas livsvandring 
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Städning, personalvård, fortbildning, samverkan mellan församlingar i personalfrågor, admi-
nistrativa rutiner, tekniskt underhåll, ledarutbildning m.m. 

Figur 1. En processbild över församlingsverksamheten. 
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I de nio verksamhetsområdena/kärnprocesserna ingår de fyra kyrkliga hand-
lingarna och kulturella arrangemang som t.ex. konserter samt samtal av sjä-
lavårdande karaktär. Ett särskilt verksamhetsområde utgörs av barngrupper, 
syföreningar och samlingar som inte faller inom de andra verksamhetsområ-
dena. Figuren visar också att församlingen ska visa engagemang i samhälls-
frågor. Med det avses kontakter och nätverk utanför församlingskretsen. 

Det kan t.ex. vara en insamling till utsatta människor i en annan världsdel 
eller lokala samtal med kommunens företrädare. Men här kan även under-
visning i t.ex. etiska frågor och protester mot olika slags missförhållanden 
ingå.

I det lokala arbetet i Täby församling utgjorde ekumenik och religionsdia-
log ett tionde verksamhetsområde/kärnprocess. Här kan samtal och samarbe-
te med såväl kristna samfund som andra religiösa riktningar ingå. Men det är 
kanske mer rättvisande att se detta som aspekter på församlingens grund-
läggande uppgift. På lokal nivå handlar det kanske främst om ekumeniska 
gudstjänster.

Kärnprocesserna är verksamhetsområden som hakar i varandra och på-
verkar varandra. Dopprästen kan efterfrågas både vid konfirmationen och i 
andra sammanhang. Det enskilda samtalet kan leda till engagemang i annan 
församlingsverksamhet. Medlemmarna i syföreningen kan sköta kyrkkaffet 
vid gudstjänsterna. Kärnprocesserna visar också hur verksamheten i Svenska 
kyrkans församlingar kan följa en människa under hela hennes liv. Natur-
ligtvis kan det finnas variationer mellan församlingar i antalet kärnprocesser, 
men figuren gör anspråk på en viss generaliserbarhet. Verksamheten i olika 
församlingar står också i ett beroendeförhållande till varandra. När försam-
lingsbor och medborgare vid en flyttning byter församling eller dagligen rör 
sig mellan olika församlingar innebär det att flera församlingar involveras i 
det pastorala ansvaret och de olika kärnprocesserna. Församlingarnas lokala 
verksamhet är inställd i ett vidare nationellt och globalt sammanhang och 
möter en enskilds individ oavsett var han eller hon är mantalsskriven. Kärn-
processerna är i ett större perspektiv en del i den kyrkliga miljö som manife-
sterar Kristi kyrka. I ett mindre perspektiv kan kärnprocesserna i sin tur kart-
läggas och varje moment som ingår kan i princip skildras mer eller mindre 
detaljerat.

När processmodeller tillämpas inom näringslivet betraktas kunden i regel 
som processens mottagare eftersom verksamheten mynnar ut i att kunden 
mottar en vara eller en tjänst. Enligt mitt perspektiv är omständigheterna i 
den kyrkliga miljön annorlunda. En församlingsbo är i likhet med försam-
lingens medarbetare i interaktion med den kyrkliga miljön och ingår själv i 
kärnprocesserna – individen är subjekt när det kommer till trons växt, inte en 
passiv mottagare av en färdig tro. Interaktionen ingår i en flerdimensionell 
process där båda parter är givande och mottagande. Sammanfattningsvis ser 
jag både en horisontell process, en tidsaxel, utifrån uppdrag och mål, vision 
samt en relationsprocess som är vertikal och skär tidsaxeln. 
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Uppdrag ________________________ Mål, visioner 
 Relationer 

Figur 2. Horisontella och vertikala processer. 

Jag uppfattar att processmodellens främsta styrka i kyrklig verksamhet är att 
den ger struktur och tydliggör ett förlopp. Detta gör det möjligt att uppmärk-
samma såväl goda erfarenheter som förbättringsområden. Det är i processen 
som frågan ställs hur uppdraget ska genomföras för att visionen ska bli verk-
lighet. Ett förtydligande av processen och relationer på individnivå kan klar-
lägga om det finns problemområden och hinder i verksamheten. Men det är 
också viktigt att belysa det som är bra och som kan stimulera processen. 

 6.4 Relationer och omsorg 
I församlingarna leder verksamheten till ett stort antal relationer med förgre-
ningar in i hela samhället. I avhandlingens syftesbeskrivning nämnde jag 
min uppfattning att församlingens medarbetare som regel har en ambition att 
visa omsorg i mötena med allmänheten och att omsorgen då utgör en grund-
hållning. I undersökningar om kyrkans relationer till allmänheten är kyrkans 
omsorgsroll framträdande. Omsorg är då ofta förknippat med kyrkans socia-
la omsorg och diakonala verksamhet. I biskopsbrevet Biskop, präst och dia-
kon i Svenska kyrkan från år 1990 anges att ”diakonens uppdrag med alla 
dess uppgifter skall genomsyras av att diakonen som Kristi sändebud förval-
tar tjänandets gåva … genom sin närvaro bland människor och sin omsorg 
om dem markera kyrkans och Kristi egen närvaro. Uppgiften att med klar 
blick för vad omständigheterna och den aktuella situationen kräver bistå 
medmänniskor är själva grundhållningen i diakonin … i församlingen har 
diakonen en särskild uppgift att inspirera till kristen kärlekstjänst”.353

Men omsorg är också en aspekt av prästens uppdrag och uppgifter i en 
församling. I samma biskopsbrev sägs att själavårdsuppgiften är en grund-
hållning i prästens gärning. För att tolka detta uttalande krävs det ett klargö-
rande av vad som avses med själavård. I biskopsbrevet anges att prästen ska 
vara såsom ”en herde för hjorden och att tjäna denna på ett sådant sätt att 
Kristi röst blir igenkänd. Också den pastorala förmågan till lyhört lyssnande 
och saklig och ömsint omvårdnad måste uppövas.” Prästens egen själavård 
är därför viktig.354 I biskopsbrevet anges även att diakonen och prästen ska 
utföra administrativa uppgifter med omsorg och med hänsyn till den aktuella 
situationen.355 Här avses omsorg i betydelsen omsorgsfullt, att uppgifterna 

353 Biskopsmötet 1990:43f. Fet stil i originalet 
354 A.a. sid 42. 
355 A.a. 42ff. 
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ska genomföras med noggrannhet. Administrativ omsorg likställs inte med 
omsorg om människor och själavårdsuppgiften som är de primära uppgifter-
na. Sammanfattningsvis kan man konstatera att biskopsbrevet framhåller 
omsorg som en viktig aspekt på prästens och diakonens uppdrag samt att 
begreppet omsorg används i två betydelser. 

För att närmare definiera den själavårdande omsorgen har jag tagit fasta 
på Owe Wikströms definition av själavård eftersom den är konkret och lo-
gisk. 356 Han menar att själavården utmärks av fyra dimensioner. De är om-
sorg, besinning, tolkning genom kristna referensramar samt fördjupning i 
tron – andlig vägledning. I det själavårdande samtalet flyter de fyra dimen-
sionerna in i varandra och finns samtidigt.357 Diakonal omsorg och omsor-
gens dimension i själavården uppfattar jag hör nära samman och överlappar 
varandra.

När Wikström förklarar vad han menar med omsorg betonar han den 
medmänskliga aspekten, att en medmänniska varken ska uppfattas som kli-
ent eller blivande församlingsmedlem. Det är  

… den enkla men ändå så svåra medmänskligheten, fjärran från all speciali-
serad människovård. Här finns otaliga förebilder från bibeln och den kristna 
traditionen … Det är en medmänniska, som alldeles oavsett moralisk, religiös 
eller ideologisk övertygelse skall vara föremål för respekt och omsorg … I 
begreppet omsorg ligger därför kvaliteter som att uppmärksamma och lyfta 
upp, att ge värde och att stödja, att glädja och att bekräfta.358

Det är min uppfattning att församlingens medarbetare i relationer med all-
mänheten och samhället som regel har ambitionen att låta omsorgen som 
Wikström beskriver den vara en grundhållning och ett förhållningssätt.359 Det 
kan betecknas som kristet-humanistiskt att möta människor med omsorg. 
Omsorgen ingår såväl i församlingens allmänna och enskilda själavård som i 
församlingens diakoni och den manifesteras både i samtal och handling. I ett 

356 Jmf. Persenius, Ingrid 1994. Denna uppsats behandlar olika definitioner av själavård. 
Uppsatsen har en särskild fokus på Wikströms definition av själavård som fyra dimensioner. 
Wikström 1991. Persenius, Ingrid m.fl. 1996 uppmärksammar själavården i gudstjänsten, 
församlingssjälavården och församlingsmedarbetarnas egen själavård. 
357 Wikström 1991.
358 A.a. sid 183. 
359 Biskopsmötet 1990 lyfter fram själavårdsuppgiften som en grundhållning i den prästerliga 
gärningen. Den särskilda själavården utövas genom bikten och det enskilda samtalet och 
omfattas av prästens tystnadsplikt. Men själavård kan utövas både av ämbetsbärare och av 
lekmän. Genom det allmänna prästadömet är alla kristna delaktiga i den allmänna försam-
lingssjälavården. Följande står att läsa i Biskopsmötet 1990:10: ”Alla döpta har fått uppdraget 
att tjäna och vittna i världen … Genom dopet är alla kristna vigda till tjänst.” A.a. sid 12: 
”Alla är präster som skall frambära sig själva som ett levande offer inför Gud. Detta är det 
kristna lekmannaskapets innebörd. Alla tillhör genom dopet Guds folk och är kallade till 
kyrkans allmänna tjänst.” I avhandlingsarbetet fördjupar jag mig inte i något specifikt bibel-
ord som utgångspunkt för omsorg. Istället tar jag fasta på att dopet är en kallelse till kyrkans 
tjänst i det allmänna prästadömet. De döpa är följaktligen också delaktiga i församlingens 
allmänna själavård. Se även Björkman 1941. 
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ärende som exempelvis gäller praktiska frågor om gravskötsel eller kyrkans 
öppettider kan medarbetarnas bemötande av allmänheten präglas av saklig 
omsorg att ge korrekta upplysningar och ett vänligt bemötande som med-
människa. Omsorgens samtal och handling kan i förlängningen leda till en 
kristen tolkning av tillvaron. Omsorgen kan med andra ord leda över till 
själavårdens övriga tre dimensioner vid andra tillfällen, exempelvis vid ett 
besök i gudstjänstrummet eller genom den andliga litteraturen. 

Kan församlingens medarbetare bemöta alla människor med omsorg och 
låta den prägla alla relationer oavsett religionstillhörighet eller ärendets ka-
raktär? Med en nyanserad syn på vad omsorgen innebär och syftar till menar 
jag att det är möjligt. Kyrkans kris- och katastrofarbete liksom begravnings-
verksamheten är tydliga exempel på verksamheter där behovet av omsorg 
ofta är framträdande medan religionstillhörighet är mindre viktig. Situatio-
nen i sig avgör hur tydlig den kristna profileringen bör vara. 360 Församling-
ens omsorg gäller både kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga. Omsorgen 
kommer till uttryck både genom konkreta handlingar och i ord. Det innebär 
dels att konkret bry sig om en människa och vara respektfull i ett möte ansik-
te-mot-ansikte, dels att utföra exempelvis administrativa eller rutinartade 
uppgifter med omsorg, dvs. med noggrannhet och ansvar. 

6.4.1 Omsorgens uppmärksamhet på medmänniskan 
Det betonas allt tydligare inom ämnesområdet kvalitet att det uppstår en 
relation mellan kund och producent och att kunden genom interaktion också 
är medproducent. Klubb- och medlemskort som innebär att kunden får ta 
emot särskilda erbjudanden är exempel på hur företagen arbetar för att vinna 
kundernas lojalitet och köpkraft. Ikeas familjekort är ett känt exempel inom 
kvalitetsarbete på en sådan typ av bindning mellan producent och kund. 

Det är en tradition från urkyrkans tid att som bilder för närhet och samhö-
righet kalla medmänniskor för bröder och systrar och Gud för Fader. Om-
sorgens uppmärksamhet på en medmänniska kan jämföras med den kundfo-
kusering som förespråkas inom kvalitetsarbete – men sammanhangen är helt 
olika. Generellt sett är kundfokuseringen i affärssammanhang en professio-
nell fokusering på kundens uttalade och outtalade behov och syftar till kun-
dens ekonomiska investeringar i företagets produkter. Inom kyrkans tradition 
kan den omsorg medarbetarna visar församlingsbor och andra bottna både i 
det professionella yrkesutövandet och ett djupare engagemang som hör 
samman med en personlig livshållning, ytterst förankrad i kyrkans budskap. 

I ett enskilt själavårdande samtal är själavårdarens centrering på konfiden-
ten en professionell metod som innebär att själavårdaren träder tillbaka kraf-

360 Jmf. Ahlin, Lars & Gustafsson, Göran 1995. Estoniautredningen visade att kyrkans tjänster 
omfattade såväl troende som icke troende. 
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tigt och lyssnar aktivt. Detta benämns emellanåt för konfidentcentrering.361

Uppmärksamheten i ett omsorgssamtal eller i en omsorgshandling är dock 
inte alltid lika djuplodande och uttrycks snarast genom koncentration och 
påtaglig medmänsklighet. 

Omsorg i ord och handling innebär, menar jag, att förmedla en människo-
syn. Omsorgen är en hållning som inte blundar för människans mörka och 
ljusa sidor men förhåller sig till dessa. Omsorgens uttryck balanserar därför 
närhet och distans, omtanke och respekt. Omsorgen kränker inte människans 
integritet.

Kan omsorg vara en grundhållning som även appliceras på kyrkan som 
arbetsplats och bidra till att utveckla ett medarbetarskap? En rak omsorg som 
tar tag i arbetsplatskonflikter och inte får sin näring i en struktur av över- och 
underordning eller ”snällhetskrav” uppfattar jag är en möjlig grundhållning 
mellan församlingsmedarbetare. 

Till detta kan tilläggas att omsorgens dimension också inbegriper omsorg 
om den egna hälsan och friskvård. Sambanden mellan motion, kost och 
sömn är exempel på faktorer som fått en växande uppmärksamhet när män-
niskans hälsa bedöms ur ett helhetsperspektiv. Sådana faktorer påverkar 
individens allmänna välbefinnande och de har därför en inverkan på arbets-
platssituationen och möten i den kyrkliga miljön.

6.5 Sammanfattande diskussion
Det här kapitlet behandlar tre aspekter som i allmänhet betonas inom ämnes-
området kvalitet. Den första aspekten visar hur en generell grundstruktur 
anger vad organisationen vill med sin verksamhet och hur mål och vision ska 
realiseras. Den andra aspekten som återkommer inom ämnesområdet kvalitet 
är begreppet processer. Processperspektivet kan anläggas på alla nivåer i 
organisationen, från makro- till mikronivå. Beskrivningen av processer visa-
de också hur en kartläggning av dem kan bidra till att synliggöra förbätt-
ringsområden. Den tredje aspekten på ämnesområdet kvalitet som behandla-
des var relationer och omsorg. Här relaterades omsorgen till min uppfattning 
att församlingsmedarbetarna generellt sett har en ambition att visa omsorg i 
kontakter med allmänheten. Jag diskuterade även hur församlingens medar-
betare kan möta människor med omsorg oavsett deras religionstillhörighet 
och kontaktens anledning. Slutligen relaterades omsorgen till medarbetar-
skap och medarbetarens omsorg om sig själv. 

361 Se vidare om konfidentcentrering och omsorg exempelvis Haglund 1971; Kilpeläinen 
1979; Olivius 1996. Ett flertal religionssociologiska undersökningar av Svenska kyrkans 
verksamhet är fokuserade på allmänhetens uppfattning om kyrkan. Se exempelvis Bäckström 
& Bromander 1995; Hillert och Straarup 1998; Gustafsson Göran & Pettersson Thorleif (red) 
2000.
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De tre aspekterna här nära samman och har sin grund i kyrkans uppdrag. 
Det framstår som viktigt att anpassa målen efter situationen genom att konti-
nuerligt föra en diskussion om dem. Begreppen processer och relationer kan 
användas som redskap för att strukturera och förtydliga en verksamhet eller 
ett skeende. Delmål markerar etapper som syftar fram mot visionens förverk-
ligande. Det kan slutligen tilläggas att målarbetet ser olika ut i en hierarkiskt 
utformad organisation och i en processorienterad organisation. Ansvarsom-
rådena i fråga om funktioner respektive processer skiljer sig nämligen åt i de 
två organisationsformerna. 
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KAPITEL 7 
Kvalitets- och förbättringsarbete 
i Svenska kyrkan 

Detta kapitel tar först upp fyra synsätt på kvalitet när det gäller verksamhet i 
Svenska kyrkan. Därefter definierar jag hur kvalitetsbegreppet används i 
fortsättningen av avhandlingen. Jag uppmärksammar härvid skillnaden mel-
lan objektiv kvalitet och subjektivt upplevd kvalitet samt användningen av 
begreppet systematiskt förbättringsarbete. Avsikten med detta kapitel är att 
fokusera vad som utgör Svenska kyrkans specifika kvalitet och att redogöra 
för några teoretiska analyser som den kommande empiriska studien kan rela-
teras till 

7.1 Fyra synsätt på kvalitet 
I följande avsnitt presenteras fyra olika synsätt på kvalitet i Svenska kyrkans 
verksamhet. De är framarbetade av Karl Geyer, Per Pettersson, Christina 
Sandahl och Församlingsförbundets projekt Kyrkans Q. 

7.1.1 En meningsfull verksamhet 
Karl Geyer diskuterar kvalitet i konfirmandarbetet som en livsfrågeoriente-
rad verksamhet. Han beskriver kvalitet som ”ett deskriptivt emotivt ord”. 
Det emotiva hänför sig till något som är positivt känslo- eller värdeladdat. 
Det deskriptiva refererar till en beskaffenhet.362 Utan att jämföra med defini-
tioner från kvalitetslitteraturen kommer han fram till följande definition: 

Mitt förslag är att den goda beskaffenheten hos en verksamhet, som innebär 
att verksamheten äger kvalitet, skall vara meningsfullhet. En meningsfull 
verksamhet är en verksamhet med kvalitet.363

Geyer menar att graden av meningsfullhet hör nära samman med verksamhe-
tens målsättning. En meningsfull verksamhet kräver sålunda att det finns en 

362 Geyer 1989:23. 
363 Ibid. 
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målsättning som är både relevant och realistisk. Målsättningen ska också 
realiseras. I vilken omfattning en verksamhet är meningsfull är beroende av 
målsättningens grad av relevans, realism och realisering. Dessa tre faktorer 
är beroende av varandra och det måste finnas en inbördes balans för att me-
ningsfullheten ska bli den högsta möjliga. 

En relevant målsättning ser till intressenternas behov. Konfirmandarbetet 
ska vara meningsfullt för: 1) huvudmannen Svenska kyrkan, 2) verksamhe-
tens målgrupp, i detta fall konfirmanderna samt 3) samhället, det allmänna. 
Graden av relevans är avhängig av den inbördes spänning som kan råda mel-
lan intressenternas skilda intressen och behov. Intressenters samtliga behov 
kan sannolikt inte tillgodoses, men i någon mån bör alla tre intressenternas 
behov involveras i behovsbestämningen. 

Geyer skiljer också mellan subjektivt och objektivt meningsfull verksam-
het. Subjektivt meningsfull innebär att en person uttrycker att verksamheten 
har ett värde, har betydelse och är viktig, har ett syfte för honom eller henne. 
Objektivt meningsfull innebär att en objektivt genomförd utvärdering ger vid 
handen att flera personer är eniga i sin uppfattning att verksamheten är me-
ningsfull för en person. Med realism avser Geyer målsättningens genomför-
barhet med hänsyn till konfirmandarbetets praktiska förutsättningar.364

I sina slutsatser kommer han fram till att ”kvalitet följer från ett samspel 
mellan innehållet i målsättningen och instrumenten för målrealiseringen.
(…) När man vill förbättra är det således en viktig utgångspunkt att både 
problematisera de aktuella målen och lämpligheten hos instrumenten.”365

Geyer finner att målarbete och pedagogik är två grundläggande komponenter 
i förbättringsarbetet. 

Geyers definition är akademiskt formulerad och inbyggd i ett logiskt sy-
stem som lyfter fram intressenternas behov, målarbete och utvärdering. Des-
sa är faktorer som i allmänhet framhålls för ett kvalitetsarbete. Däremot 
nämner han inte arbetstagaren, församlingens konfirmandlärare, explicit. Jag 
uppfattar Geyers ansats som ett genomtänkt grepp när han relaterar konfir-
mandarbetet till existentiella dimensioner och kyrkan som idéförmedlande. 
Meningsfullhet kan sannolikt inbegripa såväl kvantitativa som kvalitativa 
aspekter. En svårighet är kanske att formulera mål som är i linje med kvali-
tetsdefinitionen och samtidigt även tillvaratar medarbetarnas intressen. En 
annan svårighet är sannolikt att finna adekvata mätmetoder. En konfirmand 
kanske upplever att konfirmationen blir meningsfull vid ett helt annat tillfäl-
le och först många år senare. 

364 A.a. sid 24-27. 
365 A.a.sid 113. 
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7.1.2 Ett tjänsteteoretiskt perspektiv 
Per Petterssons anlägger ett tjänsteteoretiskt perspektiv på Svenska kyrkans 
verksamhet och prövar en tillämpning av begreppet kundupplevd totalkvali-
tet.366 Han menar att en tjänst är en 

(Osjälvisk) handling som är till nytta för någon annan. … en aktivitet som en 
organisation utför eller tillhandahåller åt/för någon annan och som skapar 
mervärde, men som inte primärt innebär produktion av en fysisk vara. Tjäns-
ten kan också bestå av att personella eller fysiska resurser tillhandahålles eller 
att kunskap/information överförs.367

Hur Per Pettersson relaterar tjänst till Guds kallelse och osjälviskt tjänande 
framkommer inte. En huvudpoäng som Per Pettersson vill förmedla med det 
tjänsteteoretiska perspektivet uppfattar jag är spänningen mellan producent- 
och kundorienterad verksamhet. Han anser att kyrkan är starkt producentori-
enterad och borde bli betydligt mer kundorienterad.368 För att belysa relatio-
ner mellan människor och Svenska kyrkan använder han de tjänsteteoretiska
begreppen kund, producent, relation, tjänst och kvalitet. Slutsatsen är, menar 
han, att begreppen ger en fruktbar referensram på såväl samhälls- som orga-
nisations- och individnivå. 

I Per Petterssons undersökning intervjuades 29 personer. Det var infor-
manter som nyligen använt sig av Svenska kyrkans tjänster i samband med 
dop eller begravning samt informanter som nyligen begärt utträde eller in-
träde i kyrkan. I en s.k. livsperspektivanalys kartlade han hur informanterna 
blivit bemötta vid alla kontakter med kyrkan och vilka konsekvenser mötena 
förde med sig för kyrkotillhörigheten. Analyserna fördjupades genom att 
särskild uppmärksamhet ägnades åt s.k. kritiska händelser.369 Med kritisk 
händelse avser han händelser som på något sätt går utanför det vardagliga 
och som inträffar främst i ovanliga eller onormala ”sanningens ögonblick”.370

Erfarenheterna visar att det finns ett tydligt samband mellan hanteringen av 
kritiska händelser och kundens samlade intryck av det inträffade. Hantering-
en av kritiska händelser påverkar kunden endera i positiv eller negativ rikt-
ning.371 Figur 3 är exempel på en sådan livsperspektivanalys som Per Petters-
son genomförde. 

366 Pettersson, Per 2000. 
367 A.a. sid 91f. 
368 A.a. sid 272ff. 
369 A.a. sid 142ff. 
370 Jmf. Edvardsson m.fl. 1998:58f. Det finns olika metoder för att analysera det som inträffar 
vid en kritisk händelse. En kritisk händelse kan analyseras som en räcka av inträffade episo-
der. Varje episod bedöms om de hamnar inom eller utanför vad som kallas för toleranszonen 
– toleranszonens yttre gränser är önskad och adekvat nivå och utgår från kundens bedömning 
av den kritiska episoden.  
371 A.a. sid 75ff. En kritisk händelse kan även studeras i tre faser som omfattar orsaken till 
händelsen, händelsens förlopp och den effekt och verkan som händelsen får för relationen 
mellan tjänsteproducent och kund. 
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Figur 3. Figuren visar hur en 38-årig mans kontakter med Svenska kyrkan har på-
verkat hans inställning till kyrkotillhörighet. Enligt Per Pettersson 2000:245. 

Informanten var en 38-årig man. Exemplet illustrerar hur han påverkades i 
negativ riktning i samband med sin konfirmation och hur han senare i sam-
band med en anhörigs begravning funderade på att träda ur kyrkan. När han i 
30-årsåldern fick goda erfarenheter av kontakter med en militärpräst och en 
doppräst ändrade han inställning. Ett möte med pastorsexpeditionspersonal i 
negativ riktning påverkade inte detta ställningstagande.372

Per Pettersson skiljer mellan två relationstyper. Den ena relationstypen 
avser kulturella värden och traditioner, den är kollektiv till sin karaktär. 
Människor som främst vänder sig till kyrkan i samband med kyrkliga hand-
lingar och inte reflekterar över sin kyrkotillhörighet sägs ha en kollektivt 
orienterad relationstyp. Relationen ger individen en transcenderande kultu-
rell identitet. Den andra relationstypen avser individens subjektiva förhåll-
ningssätt till kyrkan. Den är upplevelsenormerad och betonar den personliga 
nyttoaspekten på kyrkan. Pettersson menar att personer som aktivt tagit ställ-
ning genom in- och utträden och en mindre del av övriga kyrkotillhöriga har 
en individorienterad relation till kyrkan. Den kollektiva relationstypen be-
skrivs som icke förhandlingsbar medan den individorienterade relationstypen 
är förhandlingsbar. Pettersson anser också att de flesta människors förvänt-
ningar på kyrkan är lågt ställda men att det finns en lägsta toleransgräns. Han 
anser att de två skilda relationstyperna och de låga förväntningarna har stor 
betydelse för bedömningen av kvaliteten i kyrkans tjänster.373

Genom analyser av s.k. kritiska händelser finner Per Pettersson belägg för 
ett antal kvalitetsfaktorer. I den kvalitetsmodell han tecknar ingår elva kvali-
tetsfaktorer, sex kvalitetsdomäner och tre kvalitetsdimensioner. De elva kva-
litetsfaktorerna delar han upp på de två olika typerna av kvalitet, transcen-
dent och immanent kvalitet, men det är ingen klar gräns mellan dem. Han 
skiljer sålunda mellan transcendent kvalitet som hör samman med en person-
lig upplevelse och immanent kvalitet som hör samman med kyrkans egen-

372 Pettersson, Per 2000:238-251. 
373 A.a. sid 251-254. 
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skaper. Till transcendent kvalitet hör den personliga upplevelsen av trygghet, 
känsla av sammanhang, stillhet och högtidlighet. Till immanent kvalitet räk-
nas kyrkans egenskaper och då betonas trovärdighet, öppenhet, lättsamhet, 
sociala kontakter och personligt bemötande. Existentiellt tilltal och delaktig-
het är kvalitetsfaktorer som ligger mellan transcendent och immanent kvali-
tet. En jämförelse med kvalitetsfaktorer som betecknas generella visar att 
känsla av sammanhang, existentiellt tilltal, sociala kontakter, delaktighet 
samt lättsamhet är specifika för Svenska kyrkan. I Petterssons analys av ma-
terialet framkommer sex övergripande teman som han kallar kvalitetsdomä-
ner. De är tradition/trygghet, trovärdighet, offentlig service och omsorg, 
åtskillnad från vardagslivet, prästen och kyrkobyggnaden. Domänerna relate-
rar till tre dimensioner. De två förstnämnda domänerna relateras till dimen-
sionen kyrkans image, de två följande domänerna relateras till dimensionen 
transcendens – immanens och de två sista domänerna relateras till dimensio-
nen symbolfunktioner Genom denna analys vill Pettersson visa hur kvali-
tetsbegreppet inom tjänsteforskningen kan tillämpas på kyrkans verksamhet 
och hur kyrkan representerar värden som är såväl transcendenta och gräns-
överskridande som immanenta och vardagsnära.374 Kvalitetsfaktorerna foku-
serar brukarens upplevelse och Per Pettersson framhåller att ökad individua-
lisering och marknadsorientering innebär en växande betydelse av kundori-
entering. ”Utvecklingen av ett systematiskt kundorienterat kvalitetstänkande 
är därför en viktig framtidsfråga för Svenska kyrkan.”375

Karlstad stift, där Per Pettersson är hemmahörande, har i samarbete med 
Sensus studieförbund arbetat fram en modell för kvalitetsutveckling av kon-
firmandarbetet. I handledningens inledning ställs frågan om Svenska kyrkans 
konfirmandarbete kan jämföras med de tjänster som ett företag erbjuder och 
om det i så fall är möjligt att applicera begrepp och metoder från denna kon-
text i församlingsmiljö. Författarna svarar jakande på frågan. Modellen avser 
att bidra till en långsiktig strukturering av konfirmandarbetet och består av 
fyra moment som följer på varandra. Momenten är inventering med hjälp av 
en checklista, en åtgärdslista, en handlingsplan med bl.a. en vision och kän-
netecken för församlingens konfirmandarbete samt en utvärdering som inne-
fattar konfirmandernas synpunkter.376

7.1.3 Lärande i diakonal verksamhet 
När Christina Sandahl utvecklar en modell för kvalitetssäkring inom dia-
konalt arbete utgår hon från SIQ:s organisationsmodell och anpassar den till 

374 A.a. sid 258ff. 
375 A.a. sid 140. 
376 Kvalitetsutveckling av konfirmandarbetet i Svenska kyrkans församlingar. Checklista;
Kvalitetsutveckling av konfirmandarbetet i Svenska kyrkans församlingar. Handledning. Årtal 
finns ej angivet. 
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kyrklig verksamhet.377 Sandahl hänvisar inte till Shewhartcykeln och ständi-
ga förbättringar utan framhåller istället att kvalitetssäkring inom diakonalt 
arbete är en metod/förhållningssätt som kan utveckla lärande hos individen 
och i organisationen.378 Hon framför: 

Kvalitetssäkringsarbete skulle alltså kunna vara ett sätt att utveckla arbetet 
och skapa ett lärande hos såväl organisationen som hos den enskilda indivi-
den i organisationen om vi förhåller oss till våra erfarenheter på ”rätt sätt”.379

Med ”rätt sätt” avser Sandahl dels viljan att förstå och lära av vardagliga 
erfarenheter, dels det lärande som formen och sättet för problemlösningspro-
cessen ger.380 Hon anpassar SIQ:s modell till diakonal verksamhet genom att 
byta ut frågorna om verksamhetens resultat och kundtillfredsställelse till 
frågor om måluppfyllelse. Med måluppfyllelse avses att människor blivit 
upprättade och befriade och frigörs till frälsning. Denna målbeskrivning 
utgår från Sven-Erik Brodds definition av diakonalt arbete och är styrande 
för verksamheten enligt Sandahls modell.381 Det är ett brukarperspektiv och 
samtidigt ett perspektiv som tar fasta på det specifika och ideologiska i verk-
samheten. 

Sandahl brottas med svårigheterna att få kunskap om brukarnas synpunk-
ter och att mäta människors upprättelse, befrielse och frigörelse till frälsning. 
Lösningen ser hon i det kontinuerliga lärandet och strukturerade samtal som 
inte låter sig blockeras av svårigheterna med att uppnå kvantitativt mätbara 
resultat: ”man vänder på frågeställningen och ställer frågan: Varför gör vi 
det vi gör?”382

Både Sandahl och Svenska kyrkans Församlingsförbunds kvalitetsverktyg 
utgår från Utmärkelsen Svensk Kvalitet och anpassar materialet till kyrklig 
verksamhet men med litet olika resultat. Nedan redogör jag för Q-projektet 
som utvecklats inom Församlingsförbundet. 

7.1.4 En jämförelse mellan mål och resultat 
I Q-projektet Nätverket som utvecklar Svenska kyrkans kvalitetsverktyg del-
tog nio församlingar, Göteborgs kyrkoförvaltning samt Personalpolitiska
enheten och serviceenheten vid Församlingsförbundet. Projektets syfte var 
att anpassa Utmärkelsen Svensk Kvalitet till ett utvärderingsmaterial för 

377 Sandahl 2001. Se även www.siq.se. 
378 A.a. sid 20ff. 
379 A.a. sid 130. 
380 Ibid. 
381 Brodd 1993. 
382 Sandahl 2001:71. 
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kyrklig verksamhet.383 Samtidigt som jag arbetat med avhandlingen har jag 
också deltagit som adjungerad forskare i Q-projektet. Det har främst innebu-
rit att jag varit observatör vid ett antal sammankomster. Intresset för Q-
projektet var mycket påtagligt men samtidigt uppstod problem med projekt-
arbetet. En svårighet var det ekonomiska, kundanpassade språket som väckte 
negativa reaktioner och som Församlingsförbundet senare har bearbetat upp-
repade gånger för att anpassa till kyrklig verksamhet. En annan svårighet 
med utvärderingsmaterialet var att det är omfattande och tidskrävande, vilket 
väckte tveksamhet i församlingarna. Det blev i praktiken svårt att hinna med 
både den dagliga verksamheten och ett kvalitetsprojekt med denna omfatt-
ning. Deltagarna var inte heller införstådda med att det var ett utvärderings-
material utan deras förväntningar var att materialet skulle ha en tydligare 
problemlösande karaktär. 

Projektet resulterade i materialet Kyrkans Q. Ett verktyg för utveckling.
Språkbruket är nära det som förekommer inom kvalitetsområdet och mana-
gement. Kvalitet definieras på motsvarande sätt: ”Relationen mellan mål och 
resultat, mellan vad man tänkt/förväntats uppnå och vad man verkligen upp-
nådde.” Med mål avses: ”Ett resultat, ett läge eller förhållande som man vill 
nå och anser realistiskt att man förmår nå inom bestämd tid.” Kvalitetssäk-
ring anges vara: ”Att lägga ribban på en viss höjd och garantera att alltid 
komma över den.” Kvalitetsutveckling är: ”Att höja ribban steg för steg = 
ständiga förbättringar.”384 Utvärderingen av församlingens verksamhet sker 
med hjälp av frågor och uppgifter som har en stor likhet med Utmärkelsen 
Svensk Kvalitet. En fråga är: ”Redogör för: Hur ni mäter och vilka mått ni 
har för att ta reda på hur nöjda resp. missnöjda församlingsborna är med 
församlingens verksamhet.”385 En av de följande frågorna går vidare: 

Redovisa resultatet av ert arbete med att skapa värde för era församlingsbor – 
så som det kan avläsas genom deras tillfredsställelse med verksamheten. Visa 
på trender och nivåer på mått, gärna i grafisk form, samt jämför värdena med 
de mål ni satt upp.386

Svaren kan sedan betygsättas med hjälp av en utvärderingsmatris.387 Frågor-
na i materialet resulterar i en ingående dokumentation av verksamheten och 
en betygsättning, men innehållet relaterar inte uttalat till kyrkans tradition. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de fyra synsätten på kvalitet beto-
nar skilda aspekter på kvalitet i Svenska kyrkans verksamhet. Förhållandet 
till ämnet kvalitet varierar. Geijer relaterar inte till kvalitetslitteraturen men 

383 Nätverket som utvecklar Svenska kyrkans kvalitetsverktyg. Svenska kyrkans församlings- 
och pastoratsförbund. För en beskrivning av Utmärkelsen Svensk Kvalitet se ordlistan och 
www.siq.se. 
384 Kyrkans Q. Ett verktyg för utveckling 2002 Flik 2 sid 16. 
385 A.a. Flik 3 sid 54. Fet stil i originalet. 
386 A.a. Flik 3 sid 56. 
387 A.a. Flik 6 sid 30. 
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betonar det meningsfulla i en verksamhet och dess målsättning. Han applice-
rar sin modell på konfirmandverksamheten. Per Pettersson applicerar ett 
tjänsteteoretiskt perspektiv med kundfokusering på Svenska kyrkans verk-
samhet. Han analyserar kyrkans relationer med hjälp av tjänstebegreppen 
relation, kund, producent, tjänst och kvalitet. Sandahl anpassar SIQ:s organi-
sationsmodell till kyrkans diakonala verksamhet och betonar lärandet och 
den interna dialogen som en väg till utvärdering och kunskap om brukarnas 
synpunkter. Hon tar avstånd från kundterminologin. Kyrkans Q utgår från 
Utmärkelsen Svensk Kvalitet som är ett omfattande utvärderingsmaterial 
från SIQ och anpassar det till målstyrning inom kyrklig verksamhet. I mate-
rialet som framställts inom projektet Kyrkans Q används inte ordet kund 
men språkbruket och utvärderingsformen kan inte anses vara självklara i en 
kyrklig kontext. 

7.2 Kyrkans specifika kvalitet 
är en specifik kyrklig miljö 

I jordbrukssamhället fungerade religionen som en övergripande menings-
sfär.388 I övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället fann 
Svenska kyrkan emellertid inte sin form och sociala bas. Anders Bäckström 
menar att denna situation kan komma att ändras i tjänstesamhället på 2000-
talet. Då kan religionen fungera som en arena- eller relationssfär. I denna 
utveckling kan kyrkobyggnader och aktiviteterna där bidra till att människor 
upplever en ökad livskvalitet, s.k. kvalitetsplatser som ger personlig fördjup-
ning och rekreation.389 Jag uppfattar att den kyrkliga miljön särskiljer sig från 
andra miljöer och att den fyller olika funktioner för människor. Kvalitetsbe-
greppet utvecklar jag nedan utifrån den specifika kyrkliga miljön samt be-
greppen processer och relationer. 

7.2.1 Den kyrkliga miljön 
Varje församling har ett pastoralt ansvar för de människor som bor och vis-
tas inom församlingens gränser. En anledning till att människor söker sig till 
kyrkans specifika miljö i församlingarna är att det i samband med akuta, 
traumatiska händelser uppstår behov av samtalskontakter och att finna ett 
rum att uttrycka sina tankar och känslor i. En annan anledning är att männi-
skor bär på en längtan efter rekreation och känner behov av att vistas i det 
kyrkliga rummet eller att besöka kyrkogården. Det kan även finnas en öns-
kan att delta i en gudstjänst eller ett intresse för någon av kyrkans andra ak-

388 Jmf Berger & Luckmann 1979; Berger 1967. 
389 Bäckström 2001:16; Bäckström, Edgardh Beckman och Pettersson 2004. Jmf. Davies 
1997.
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tiviteter. Människor söker sig också till den kyrkliga miljön för att utöva 
inflytande och engagera sig i verksamhetens genomförande som anställda, 
förtroendevalda och frivilliga medarbetare. Den kyrkliga miljön syftar till att 
kommunicera ett budskap och vill svara mot många skilda slag av behov 
som människor har. Svenska kyrkan har en unik karaktär i så måtto att det är 
möjligt att erbjuda en miljö fri från ekonomiskt vinstintresse, en miljö in-
sprängd i ett samhälle med marknadsekonomi. Svenska kyrkan är visserligen 
genom sitt aktieinnehav en aktör på finansmarknaden och församlingarna har 
ett ekonomiskt beroende, men jag åsyftar den kyrkliga miljö som erbjuds 
människor.

Församlingarnas fysiska närmiljö består bl.a. av kyrkor, samlingslokaler, 
kyrkogårdar och trädgårdar. Församlingarna har också tillgång till stiftsgår-
dar. En kyrklig fysisk miljö kan även skapas tillfälligt, exempelvis när en 
mässa firas på Sergels torg eller när det sker ett dop i krissituation i sjukhus-
rummet. I den fysiska miljön åskådliggörs en metafysisk dimension genom 
symboler. Dessa signalerar verksamhetens kristna grund. Kyrkorummet och 
kyrkogården med dess utsmyckning och symboler framställer kyrkans upp-
drag och livstolkning från födelsen och dopet till graven. Talesättet som 
säger att bönen sitter i kyrkans väggar uttrycker en metafysisk och andlig 
dimension. Den kyrkliga miljön är sålunda en mötesplats för såväl gemen-
skap som gränsöverskridande erfarenheter. Men en kristen, metafysisk di-
mension kan också upplevas eller tolkas in i naturupplevelser eller i bön eller 
i möte mellan människor och behöver inte vara bunden till det kyrkliga rum-
met och församlingarnas fysiska miljö. 

Det är flera faktorer som sammantagna påverkar församlingarnas verk-
samhet och förmedling av en fysisk och metafysisk miljö. De är bl.a. försam-
lingens organisation och ledarskap, psykosociala medarbetarklimat, den 
fysiska miljöns funktionalitet som exempelvis handikappvänlighet. Den 
kyrkliga miljön är också avhängig estetisk utformning och arkitektur. Upp-
levelser av kyrkans miljö påverkas inte minst av verksamhetens innehåll och 
karaktären av de mänskliga kontakter som uppstår. I dessa kontakter är kyr-
kans medarbetare, förtroendevalda och aktiva lekfolk ansikten för kyrkans 
budskap och länkar till kyrkans miljö och uppdrag. För att kunna bedriva 
verksamhet och förmedla en kyrklig miljö krävs dessutom ekonomiska re-
surser.

Den kyrkliga miljön (här förs ingen diskussion om andra trossamfund och 
religioner) skiljer sig från andra miljöer genom kombinationen av att sam-
manhanget är ickekommersiellt och att det finns ett symboliskt språk som 
uttrycker metafysiska dimensioner och en kristen tolkning av livet. När kva-
litetsarbete i den statliga sfären eller näringslivssfären innehåller andliga 
övertoner och omfattar en livstolkning sker det i en annan kontext och van-
ligtvis med politiska och ekonomiska förtecken. 
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Den kyrkliga miljöns sammanhang illustreras i figur 4.390 Figuren visar 
hur nutidens kyrkliga miljö påverkas av historiska faktorer som relaterar till 
Svenska kyrkans uppdrag och församlingens verksamhetsidé. Kyrkans och 
församlingens mål och visioner relaterar till framtiden. Den teologiska 
grundsynen avspeglas och utformas kontinuerligt i den kyrkliga miljön. I ett 
dynamiskt samspel påverkar dessa faktorer den kyrkliga miljön. I den kyrk-
liga miljön ingår församlingsverksamhet, fysisk miljö samt församlingens 
kultur. I församlingsverksamheten rör sig såväl professionella aktörer som 
ideellt engagerade och brukare. Till den fysiska miljön hör byggnader, kyr-
kogårdar, marker m.m. Med församlingens kultur avses gemensamma nor-
mer, värderingar och verklighetsuppfattningar samt informella regler, vanor, 
miljö, handlingsmönster etc. Den kyrkliga miljön påverkas sålunda av en rad 
interna faktorer. Men även yttre faktorer påverkar. De ovan nämnda interna 
faktorerna påverkas av och samspelar med bl.a. samhällskrav och samhälls-
förändringar. 

Brukare av den kyrkliga miljön rör sig i likhet med aktörer inom kyrkans 
verksamhet både i den kyrkliga miljön och i andra miljöer. Inom kyrkan 
finns det ingen självklar metod som församlingen kan använda för att få 
kunskap om brukarnas synpunkter på verksamheten och miljön. Aktörerna i 
kyrkans verksamhet är också samhällsmedborgare och pendlar mellan att 
vistas i den kyrkliga miljön och i övriga miljöer i samhället. Det innebär med 
andra ord att aktörerna möter församlingens kultur både utifrån samhället 
och inifrån den kyrkliga miljön. Ju mer intensiv kontakten är med den kyrk-
liga miljön, desto djupare blir också kontakten med kyrkans interna kultur. 
Detta betyder att synpunkter på kyrkans miljö och verksamhet från försam-
lingarnas professionella yrkesgrupper och engagerat lekfolk är viktiga att 
uppmärksamma. Figuren åskådliggör även att brukaren kan ha en relation till 
såväl kyrkobyggnader och kyrkogårdar som till den kyrkliga miljön i övrigt.  

390 Efter Hansson, Per 1990, 2001, Hansson, Ann-Sophie 1999 och Berg 1981. Jmf. Söder-
ström, Magnus 1992. 
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               HISTORIA                       NUTID                         FRAMTID 
                                                                                                          

T   E   O  L   O  G   I   S   K         G   R   U   N   D   S   Y   N 

                                                                                                          

Svenska kyrkans uppdrag   KYRKLIG MILJÖ           Svenska kyrkans 
           församlingens                       som består av:                 och församlingens 
          verksamhetsidé             Församlingsverksamhet         mål och visioner 

(med aktörer: anställda 
och ideellt engagerade) 

Fysisk miljö 
(byggnader, kyrkogårdar etc.) 

Församlingskultur 
(gemensamma normer, 
värderingar, informella 

regler, vanor etc.) 

Möten med sorgehus, 
Församlingsbor och allmänheten 

SAMHÄLLSKRAV 
OCH

SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR 

Brukare: sörjande, gudstjänstbesökare, konsertbesökare  m.fl. 

Figur 4. Kyrkans miljö efter Per Hansson 1990, 2001, Ann-Sophie Hansson 1999 
och Gunnar Berg 1981.

Det finns en muntlig vardagsanvändning av begreppet kvalitet i betydelsen 
beskaffenhet eller standard. Det är i den betydelsen jag betecknar den kyrk-
liga miljön som specifik. Jag uppfattar att den kyrkliga miljön har en särskild 
kvalitet, den utgör en sfär som avser att stå utanför den kommersialism och 
logik som kan råda inom näringsliv och stat. En undersökning om Svenska 
kyrkans informationsfunktion visade att ärkebiskopen (åren 1993-1996) har 
en unik ställning i media eftersom han inte representerar ett ekonomiskt 
vinstsammanhang och att det väsentliga är att kommunicera kyrkans idéer 
och mål. Ärkebiskopen bedöms ha   

... en unik ställning som opinionsbildare och aktör i medierna. Detta i den 
meningen att ingen annan aktör i det svenska samhället kan ersätta ärkebis-
kopen och den funktion han fyller. … Ärkebiskopen är en symbol för Svens-
ka kyrkan, men också för egenskaper som kristenhet och moral och solidari-
tet med utsatta grupper.391

391 Ärkebiskopen i media 1993-1996. Sid 6f. 
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Slutsatsen som man drar i undersökningen av det förhållandet att ärkebisko-
pen har en unik ställning i samhället och att Svenska kyrkan inte är ute efter 
att tjäna pengar, är att kyrkan bör arbeta med positioneringen ”att medvetet 
förhålla sig till andra aktörer i media och också kommunicera vilken position 
man intar.”392

Det går naturligtvis att diskutera i vilken mån Svenska kyrkan genom ak-
tieinnehav och samarbete med näringslivssfären och den statliga sfären ock-
så färgas av marknadens villkor och myndighet. Staffan Johansson har un-
dersökt ideella organisationers roll i välfärdssystemet och vilken betydelse 
villkoren för resurstilldelningen har. I hans undersökning ingick bl.a. Göte-
borgs Kyrkliga Stadsmission och Frivilligcentralen Oskar som administreras 
av Oskar Fredriks församling i Göteborg. Resultaten från Johanssons under-
sökning visar att organisationerna balanserar mellan offentlig verksamhet 
och frivillig verksamhet. En ideologiskt utslätad profil raderar ut organisa-
tionens identitet och en alltför uttalat kristen profil skrämmer iväg klienter 
och finansiärer. Men den offentliga verksamheten kan bidra till att sänka 
trösklarna till den mer uttalat kristna verksamheten och människor närmar 
sig den via den offentliga verksamheten.393 I ljuset av Johanssons analyser 
framstår det som om den kyrkliga miljön är ett uttryck för Svenska kyrkans 
särart och ett alternativ till marknaden. 

Figuren ovan kan sålunda nyanseras. Svenska kyrkan bedriver även verk-
samhet i gränslandet mellan den kyrkliga miljön och samhället. Frivilligcen-
tralen Oskar är ett exempel på det. Ett annat exempel är begravningsverk-
samheten som enligt Göran Gustafsson sker i skärningspunkten mellan stat, 
marknad och civilt samhälle. 394 Svenska kyrkan har dessutom ideologiska 
och ekonomiska förgreningar in i andra delar av samhället. Institutioner med 
en anknytning till Svenska kyrkan, t.ex. Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
och Stiftelsen Stora Sköndal är exempel på organisationer där delar av verk-
samheten är konkurrensutsatt genom att kommun och landsting köper deras 
tjänster. Verbumkoncernen är exempel på affärsdrivande verksamhet som 
Svenska kyrkan har en nära koppling till genom att både vara ägare och 
kund. 

I föregående avsnitt framkom att Per Pettersson definierade det specifika 
för kyrkans relationer som ett existentiellt tilltal, känsla av sammanhang, 
delaktighet och sociala kontakter samt lättsamhet som en avvägning mot 
högtidlighet. Enligt Geyers definition är kvalitet en meningsfull verksamhet. 
En sammanslagning och förkortning av dessa två definitioner innebär att den 
specifika kyrkliga miljön skulle förmedla ett meningsfullt tilltal och sam-
manhang. Relateringen till kyrkans uppdrag och uppgifter kan vara mer eller 
mindre tydlig. Ett meningsfullt tilltal är även ett hörande och innebär att 

392 A.a. sid 8. 
393 Johansson 2001:49ff, 85ff. Jmf. Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 50 år  2002. 
394 Gustafsson, Göran 2000a; Davidsson Bremborg 2002:207. 
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kontakten har ett adekvat innehåll för situationen. En besökare som söker 
stillhet och ro kan sitta ner i en tom kyrka och bara vila i tystnaden. En an-
nan besökare söker en person som kan lyssna intensivt i en emotionellt käns-
lig situation. En tredje besökare är ensam och söker en grupp att skratta och 
umgås i. En fjärde besökare vandrar på kyrkogården i sina funderingar och 
söker sig till gudstjänstgemenskap. En femte person är en nyfiken och mu-
sikintresserad turist som besöker kyrkan av kulturella skäl. Med dessa exem-
pel vill jag visa att ett meningsfullt tilltal kan ske på många plan. Jag föreslår 
mot den bakgrunden följande tentativa definition på kvalitet: Kvalitet i kyrk-
lig verksamhet innebär att den specifika kyrkliga miljön förmedlar ett me-
ningsfullt tilltal och sammanhang som relaterar (mer eller mindre tydligt) 
till kyrkans uppdrag och mål. Även den som har arbetsuppgifter i en försam-
ling tar del av den kyrkliga miljön. Men givetvis upplever inte alla enskilda 
människor som kommer i kontakt med den kyrkliga miljön att den är speci-
fik därför att den förmedlar ett meningsfullt tilltal. Det råder sålunda ett 
samband mellan den specifika kyrkliga miljön, ett meningsfullt tilltal och 
sammanhang samt kyrkans uppdrag och mål. Intressenterna är huvudmannen 
Svenska kyrkan, Svenska kyrkans/församlingens målgrupper, församlings-
medarbetarna och frivilliga samt samhället – det allmänna. 

Den kyrkliga miljön förmedlas genom församlingens verksamhet, fysiska 
miljö och kultur. Den kyrkliga miljön förmedlas sålunda genom försam-
lingsverksamhetens innehåll och de relationer som uppstår mellan männi-
skor. Den fysiska miljön som t.ex. kyrkobyggnader och symboler kan också 
vara del i en relation och uppfattas som ett meningsfullt tilltal och samman-
hang. Församlingskulturen utgörs av gemensamma normer, värderingar, 
informella regler, vanor etc. Kulturen speglar en människosyn och atmosfä-
ren i församlingen. I kvalitets- och ledarskapslitteraturen uppmärksammas 
att värderingar kan ha en sammanhållande funktion i en organisation. Analy-
ser av människosyn är däremot inte alls lika frekvent. I avsnitt 5.1 utveckla-
de jag en kristet-humanistisk människosyn och i avsnitt 6.4 analyserades hur 
församlingsmedarbetarnas relationer kan ha omsorgen som en grundhållning 
i möten med människor. 

Det går att skilja mellan subjektiva och objektiva faktorer i fråga om kva-
litet. (Jmf. Geyer avsnitt 7.1.) De objektiva faktorerna i en kvalitetsbedöm-
ning är fysiska och kan mätas och jämföras på en kvantitativ basis. Kyrk-
bänkarnas ergonomiska utformning, kyrkans tillgänglighet för funktions-
hindrade eller församlingsexpeditionens öppettider är exempel på fysiska 
faktorer som kan kvantifieras. Till de subjektiva faktorerna hör mänskliga 
erfarenheter och synpunkter. Starka upplevelser kan ibland upplevas som 
integritetskränkande att dela med sig av och en utfrågning om dem kan upp-
levas som ett etiskt övertramp. Subjektivt upplevd kvalitet kan i vissa fall 
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skattas genom utvärderingar och svaren varierar sannolikt över tid.395 Men en 
subjektivt upplevd kvalitet kan även vara en erfarenhet som går bortom tra-
ditionella kvantitativa eller kvalitativa mätningar. Det kan i vissa fall upple-
vas som omöjligt att överhuvudtaget formulera starkt känslomättade upple-
velser av glädje eller smärta. De vanliga orden blir bleka avbilder av erfa-
renheter som sitter i kroppen med alla dess sinnen. Så kan det vara i sorg när 
det blir svårt att formulera erfarenheter i ord, därför att orden inte förmår 
återge känslor som är överväldigande. Med andliga och gränsöverskridande 
erfarenheter är det samma sak. Det går att tolka kyrkans innersta väsen och 
själ i termer av mysterium och möte med det Heliga. När de vanliga orden 
och det vardagliga samtalet inte räcker till för att tolka en erfarenhet kan 
ibland konstnärliga uttrycksmedel som musiken eller dikten förmedla bud-
skapet och ett meningsfullt tilltal. Tolkningen är också den tredje av själa-
vårdens fyra dimensioner. 

Både objektiv kvalitet och subjektivt upplevd kvalitet är byggstenar i den 
specifika kyrkliga miljön som påverkar människors upplevelser av tilltal och 
sammanhang.

7.3 Förbättringsarbete med en systematisk ansats 
Under avhandlingsarbetet har frågan om det är adekvat att använda ordet 
kvalitetsarbete när det gäller förbättringsarbete inom kyrkans verksamhet 
och miljö diskuterats kontinuerligt. Jag har då tagit intryck av den praktiska 
erfarenheten som visar att begreppet kvalitet är så mångtydigt att det kan 
blockera och försvåra tillgängligheten hos ett material. Istället är orden för-
ändrings-, utvecklings- och förbättringsarbete mer lämpade.396 En anledning 
till att användningen av ordet kvalitet kan väcka anstöt i kyrkliga samman-
hang är kanske att Guds skapelse och skapande kraft teologiskt inte kan vär-
deras i sådana kategorier. Det lär vara en teologisk omöjlighet att i det dagli-
ga livet göra en åtskillnad mellan Guds verk och människors handlingar, och 
Guds fullkomlighet är (i allmänhet) ett teologiskt axiom. Ett kyrkligt förbätt-
ringsarbete skulle däremot i teologiska termer kunna tolkas som relationerna 
och samspelet mellan Gud som Skaparen och människan som medarbetare i 
skapelsen. Det finns därmed en inbyggd spänning när jag å ena sidan använ-
der ordet förbättringsarbete och samtidigt utvecklar en kvalitetsdefinition för 
att ange i vilken riktning förbättringen kan sökas. 

395 Jmf. Rombach 1991b som påpekar att inom sjukvården har man erfarit svårigheter med att 
mäta kvalitativa faktorer och att utveckla metoder som är adekvata. Rombach & Sahlin-
Andersson (red) 1996 för en ifrågasättande diskussion kring utvärdering i offentlig verksam-
het. Vedung 1998 behandlar utvärdering inom den statliga sfären. 
396 Jernberg 1995 menar att man bör undvika ordet kvalitet i det praktiska arbetet på fältet 
eftersom det råder så delade meningar om hur ordet ska tolkas, och att nyttan i ordet är som 
”samlingsbegrepp för en helhetssyn”. 
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I den kommande delen av avhandlingsarbetet analyserar jag begravningen 
som ett antal processer och relationer. Förbättringsarbetet utvecklar jag i 
betydelsen förbättringar av dessa relationer och processer i en allmän bety-
delse som relaterar till kvalitetsbristkostnader397 och den tentativa kvalitets-
definitionen med objektiv kvalitet och subjektivt upplevd kvalitet. Det är en 
ansats till ett systematiskt angreppssätt och systematiska förbättringar. Som 
exempel kan nämnas församlingens agerande när ett sorgehus framför syn-
punkter på begravningen och församlingens rutiner vid klagomålshantering. 
Det systematiska står i motsats till förbättringar som genomförs ad hoc. Det 
är dock inte systematiskt i betydelsen av ständiga förbättringar. 

7.4 Sammanfattande diskussion 
Detta kapitel presenterade inledningsvis fyra skilda synsätt på kvalitet för 
verksamhet i Svenska kyrkan. Med inspiration från Karl Geyer och Per Pet-
tersson framlade jag en tentativ definition som tar fasta på att kyrkans miljö 
är specifik. Den skiljer sig från andra miljöer genom att stå utanför kommer-
siella sammanhang och genom ett symboliskt språk som uttrycker metafy-
siska dimensioner och en kristen tolkning av livet: Kvalitet i kyrklig verk-
samhet innebär att den specifika kyrkliga miljön förmedlar ett meningsfullt 
tilltal och sammanhang som relaterar (mer eller mindre tydligt) till kyrkans 
uppdrag och mål. Den specifika kyrkliga miljön består av församlingsverk-
samhet, fysisk miljö och församlingskultur. Den kyrkliga miljön relaterar till 
Svenska kyrkans uppdrag och församlingens verksamhetsidé samt till kyr-
kans och församlingens mål och visioner. Församlingsborna och allmänheten 
kan söka sig till den kyrkliga miljön av en rad skilda anledningar och ett 
meningsfullt tilltal och sammanhang kan sålunda förmedlas på olika sätt. 
Tilltalet kanske upplevs som meningsfullt vid en annan tidpunkt i livet och i 
ett annat sammanhang. Intressenterna är huvudmannen Svenska kyrkan, 
Svenska kyrkans/församlingens målgrupper, församlingsmedarbetarna och 
frivilliga samt samhället – det allmänna. Det finns ingen enhetlig metod för 
att undersöka brukarnas synpunkter på kyrkans verksamhet. Men eftersom 
anställda och ideellt engagerade i kyrkan rör sig både i den kyrkliga miljön 
och utanför denna miljö är det viktigt att uppmärksamma deras synpunkter 
på kyrkans miljö och verksamhet. 

Kvalitet kan vara objektivt mätbar och subjektivt upplevd. Även subjek-
tivt upplevd kvalitet kan vara mätbar i den meningen att erfarenheter kan 
uttryckas i ord. Men jag anser också att det finns erfarenheter som är svåra 
att hitta adekvata formuleringar för och som kanske lättare låter sig tolkas 
med hjälp av konstnärliga uttrycksmedel. 

397 Kvalitetsbristkostnader definierades i avsnitt 1.3. 
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Sist behandlades vad jag avser med ett förbättringsarbete som har en sys-
tematisk ansats. I avhandlingsarbetet relaterar jag förbättringar av processer 
och relationer i en allmän betydelse till kvalitetsbristkostnader samt till den 
tentativa kvalitetsdefinitionen med objektiv kvalitet och subjektivt upplevd 
kvalitet. Det är en ansats till ett systematiskt angreppssätt med en viss struk-
tur till skillnad från tillfälliga insatser, men inte systematiskt i betydelsen av 
ständiga förbättringar. Jag diskuterade hur ordet kvalitet i ett förbättringsar-
bete kan försvåra genom att det är så mångtydigt och att orden förändrings-, 
utvecklings- och förbättringsarbete därför är mer lämpade. Samtidigt är mitt 
ställningstagande inte helt entydigt eftersom jag diskuterar vad kyrklig kvali-
tet är och även framlägger en tentativ definition. Förvisso hade det varit möj-
ligt att använda en annan benämning, men jag fann det inte motiverat då jag 
relaterar tydligt till andra synsätt på kvalitet. 
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KAPITEL 8 
En kort analys av Svenska kyrkans omvärld 
och situation ur ett kvalitetsperspektiv 

Det här kapitlet startar med att beskriva hur religionsfriheten växte fram och 
påverkade Svenska kyrkans ställning och relationer till befolkningen. Två 
avsnitt ägnas åt sekularisering i samhället och sekularisering inifrån kyrkan. 
Detta bildar en bakgrund till nutidsanalyser av medborgarnas förväntningar 
på Svenska kyrkan och arbetsplatsen Svenska kyrkan. Avsikten är att genom 
omvärlds- och situationsanalyser undersöka bakgrunden och förutsättningar-
na för ett förbättringsarbete i den kyrkliga miljön. Detta ger möjligheter till 
vissa jämförelser när fokus i den empiriska studien inriktades på en enskild 
församling och verksamheten i samband med begravningar. 

8.1 Svenska kyrkans historia påverkar 
 förbättringsarbetets förutsättningar 
Reformationen på 1500-talet innebar att kyrkan inte längre var en del av den 
romersk-katolska kyrkan. Den svenska nationalkyrkan växte fram med star-
ka band till stat och kungamakt. Den följande tidsperioden brukar benämnas 
enhetssamhällets eller enhetskyrkans tid.398 Med tiden förändrades den nära 
relationen mellan kyrka, stat och folk och kyrkans inflytande i samhället 
begränsades successivt. Under 1700-talet bröt upplysningstiden fram och i 
den förändrade tidsandan framfördes kritik gentemot kyrkan och frågan om 
religionsfrihet aktualiserades. I 1809 års regeringsform fick upplysningstiden 
genomslag i det svenska statsskicket genom att samvetsfrihet infördes. Det 
innebar tillåtelse att tänka fritt dock utan rätt att avfalla eller att sprida en 
avvikande konfession.399

Från mitten av 1800-talet inleddes på allvar uppbrottet ur enhetskyrkosy-
stemet och en rad skilda beslut fattades som reglerade förhållandet mellan 
kyrka-stat-folk. Det var en process som innebar att ansvaret för utbildning 

398 Ekström 1999:11-28. Laurentius Petri var Sveriges förste evangeliske ärkebiskop 1531 -
1573. Gustav Vasa ville med hjälp av en svensk nationalkyrka stärka sitt inflytande över 
kyrkan och skapa en stark svensk nationalstat. 
399 Ibid.
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och vård flyttades från kyrkan till staten och religionsfrihet infördes för lan-
dets medborgare. Det fanns många krafter som drev på förändringarna i rela-
tionen kyrka-stat. Urbaniseringen och stora folkomflyttningar medförde att 
samhällsstrukturen förändrades och gamla traditioner bröts. Samtidigt för-
bättrades befolkningens möjligheter till utbildning och nya ideologier, –
ismer, växte fram. 400

Begreppet folkkyrka dök upp i mitten av 1800-talet och fick fäste under 
1900-talets två första decennier. Det var då ungkyrkligheten växte fram med 
J. A. Eklund, Manfred Björkquist, Nathan Söderblom och Einar Billing i 
spetsen. Ur deras teologiska motiveringar emanerade ett nytt medvetande 
och engagemang inom Svenska kyrkan för en religiöst motiverad folkkyrka. 
Kollisionen mellan kyrkan och arbetarrörelsen medförde att flera ledande 
kristna socialdemokrater framträdde och Nathan Söderblom, ärkebiskop 
1914-1931, markerade att kyrkan inte solidariserade sig med någon särskild 
ekonomisk teori utan med de betungade i samhället.401

Under andra världskriget medförde det yttre trycket på nationen att idén 
om den kristna linjens betydelse för nationell säkerhet och nationellt obero-
ende kunde föras fram. 1942 års Kyrkohandbok visade att Svenska kyrkan 
tog ekumeniskt intryck. Efter andra världskriget gick kyrkan och staten steg 
för steg åt skilda håll och de nationella sambanden mellan kristendom, kyrka 
och nation tonades ner. 1951 tillkom religionsfrihetslagen som medgav fritt 
utträde ut Svenska kyrkan utan krav på inträde i ett annat kristet samfund. 
Från 1958 har olika utredningar behandlat frågan om relationen mellan kyr-
kan och staten. 1962 ändrades skolämnet kristendom till religionskunskap. 
1991 överfördes folkbokföringen till lokala skattemyndigheten. 1996 blev 
nyfödda barn till kyrkotillhöriga föräldrar inte längre automatiskt medlem-
mar i Svenska kyrkan. Dopet blev nu den normala vägen in i kyrkan. 

Det formella sambandet mellan Svenska kyrkan och staten ersattes med 
en ny lagstiftning från årsskiftet 1999/2000. Kyrkan, som tidigare varit en 
offentligrättsligt reglerad organisation, fick ställning som registrerat trossam-
fund och regleras sedan dess enligt en ramlagstiftning genom en lag för tros-
samfund och en särskild Lag om Svenska kyrkan.402 Det inomkyrkliga regel-
verket finns samlat i Kyrkoordning för Svenska kyrkan. I Begravningslagen 
finns de nuvarande offentligrättsliga uppgifterna reglerade (gäller begrav-
ningsverksamheten) och i Lagen om kulturminnen finns en reglering av de 
kyrkliga kulturvärdena.403

Religionsfrihetens införande har inneburit att karaktären på kyrkans rela-
tioner till befolkningen och uppslutningen kring kyrkan förändrats från makt 
och tvång till ett personligt medlemskap på frivillig basis. Religionsfriheten 

400 Ibid. 
401 Persenius, Ragnar 1987. 
402 Ekström 1999:21-50, 2003. 
403 Kyrkoordningen 1999. 
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ställer nya krav på kyrkans förkunnelse och undervisning samt information 
om sin verksamhet. Det blir också en öppen fråga hur kyrkans diakoni ska 
bedrivas när staten har huvudansvaret för det sociala ansvarstagandet i sam-
hället. Detta diskuterades i avsnitt 5.2 under rubriken Ideell verksamhet och 
Svenska kyrkan. I avsnitt 8.3 och 8.4 förs diskussionen vidare. 

Den kyrkliga miljön påverkas av historia och tradition. Dåtid, nutid och 
framtid hör samman i en utvecklingsprocess visade figur 4. I ett förbättrings-
arbete är det meningsfullt att känna till hur kyrkans roll förändrats i samhäl-
let eftersom det påverkar organisationens grundstruktur, processer och rela-
tioner. Det leder till att förbättringsarbetets förutsättningar och inriktning 
påverkas. En naturlig följd är att exempelvis att målarbete bör bedrivas kon-
tinuerligt för att inte bli inaktuellt. 

8.2 Perspektiv på begreppet sekularisering 
Begreppet sekularisering används i dagligt tal för att beskriva hur den insti-
tutionella religionen successivt avtar i betydelse medan rationella, veten-
skapliga principer tillmäts ökad betydelse. Vid internationella jämförelser av 
befolkningens uppfattningar om traditionella, kristna trosföreställningar och 
i statistiken över gudstjänstbesök framstår Sverige som starkt sekulariserat 
och med en minskad uppslutning kring Svenska kyrkan. Utvecklingen har 
gått från en religiöst legitimerad värdes- och meningssfär som befolkningen 
hade gemensam fram till dagens mer splittrade samhälle.404

Begreppet sekularisering kan studeras och beskrivas ur olika perspektiv. 
José Casanova identifierar tre olika processer. En process beskriver han som 
differentiering med en växande åtskillnad mellan det religiösa och sekulära. 
En andra process innebär avtagande intresse för religion. En tredje process 
slutligen är privatisering som innebär religionens förskjutning från den of-
fentliga sfären till den privata sfären. 405

Individualisering och värdefragmentering är ytterligare två begrepp som 
ofta förekommer vid beskrivningar av sekularisering. Det förstnämnda syftar 
på individens frigörelse från det kollektiva,406 och det andra avser ökad 
mångfald med strukturella värderingsförskjutningar. Individen fattar sina 
egna beslut i förhållande till religion och trosfrågor och kan söka andliga 
erfarenheter både inom och utanför den traditionella religionen och etablera-
de kyrkan. Situationen har liknats vid ett andligt smörgåsbord med bestånds-
delar från olika religioner och livsåskådningar. Den enskilda människan kan 
själv välja och kombinera delar alltefter aktuella, personliga behov.407

404 Pettersson, Thorleif 2000:199ff. 
405 Casanova 1994. 
406 Boij 2002:30. 
407 Se t.ex. Wikström 1993. 
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Det finns många forskare som har bidragit till att nyansera sekularise-
ringsbegreppet. Karel Dobbelaere, David Martin och Peter L. Berger är någ-
ra av dem. Dobbelaere anser att sekulariseringen är detsamma som samhäl-
lets rationalisering och differentiering. och systematiserar begreppet genom 
att studera religiösa förändringar i dess olika sammanhang, på samhällsnivå, 
organisationsnivå och individnivå. Är utgångspunkten makronivån fokuseras 
samhällets differentiering som innebär att det utvecklas skilda autonoma 
värdesystem, medan traditionella religiösa organisationer marginaliseras. I 
det differentierade samhället är kyrkan en nischad verksamhet bland många 
andra. Studier på mesonivån är inriktad på religiösa institutionella föränd-
ringar medan studieobjektet på mikronivån är individens religiösa håll-
ning.408

De internationella jämförelser som Martin genomfört visar att sekularise-
ringen på samhällsnivå kan få olika konsekvenser på organisations- och in-
dividnivå. Det innebär att en ökad differentiering kan leda såväl till minskad 
som ökad uppslutning kring kyrkan. Samhällets differentiering och uppslut-
ningen bakom kyrkan är sålunda två parallella utvecklingslinjer som står i ett 
dynamiskt förhållande till varandra. Framväxten av ett differentierat samhäl-
le innebär att religionen privatiseras, något som inte utesluter att den kan 
förbli viktig för den enskilda individen och familjen.409

Dessa två sekulariseringsteorier har det gemensamt att pluralismens struk-
turer uppfattas som sekularisering. Den som tydligt anfört denna tolknings-
linje är Berger i The Sacred Canopy, ett verk som ofta citeras och nämns i 
diskussioner kring sekularisering.410 Berger hävdar att religionen ger samhäl-
let en plausibilitetsstruktur dvs. en övergripande verklighetstolkning som 
legitimerar den sociala ordningen. Religiös mångfald i samhället försvagar 
plausibilitetsstrukturen vilket i sin tur medför att det religiösa innehållet rela-
tiviseras. Utifrån detta perspektiv leder pluralism till sekularisering. 

Uppfattningen att religiös pluralism medför sekularisering har ifrågasatts. 
Rakt motsatt uppfattning hävdas av anhängarna till ”rational choice theory” 
eller ”supply theory”, ”utbudsteori” på svenska. Amerikanarna Rodney Stark 
och Laurence Iannaccone har varit ledande gestalter i introduceringen av det 
perspektivet. Denna skola tolkar sekulariseringen med hjälp av marknads-
ekonomiska modeller och beskriver hur mångfald och konkurrens i det reli-
giösa utbudet kan stimulera till ökad konsumtion.411 Människan beskrivs som 
ekonomiskt rationell, hon strävar efter belöningar och undviker kostnader, 
och religiöst engagemang tolkas som investeringar i ett religiöst humankapi-

408 Dobbelaere 2002. 
409 Martin 1990. 
410 Berger 1967.
411 Det är från detta perspektiv som problematiken kring ”free riding” uppmärksammas. Med 
det åsyftas att religiösa tjänster nyttjas på andras bekostnad, man åker snålskjuts. Stark & 
Iannaccone 1992; Iannacone 1992; Finke & Stark 1992. 
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tal.412 Anhängarna till utbudsteorin menar att det är ett nytt perspektiv som 
innebär ett paradigmskifte i synen på sekularisering.413

Principerna i utbudsteorin har prövats på svenska förhållanden av Eva 
Hamberg och Thorleif Pettersson. De fann att ett varierat utbud och konkur-
rens stimulerade till ökad konsumtion, men att det också fanns en mättnads-
nivå – marknaden kan inte stimuleras obegränsat.414 Även Bromander har 
använt sig av denna teoribildning för att förklara varför Svenska kyrkans 
musik ökar i popularitet när kyrkans övriga verksamhet har minskad efter-
frågan.415 En intressant aspekt av utbudsteorin i avhandlingens sammanhang 
är att den utpekar kvaliteten i de kyrkliga verksamheterna som avgörande för 
vilken nivå som deltagandet kommer att få. Bättre kvalitet sägs ge ökat del-
tagande. Mot den bakgrunden är det således mycket viktigt att söka förbättra 
kvaliteten i den kyrkliga verksamheten. 

Hur ska då dessa skilda synpunkter på pluralism och sekularisering upp-
fattas? En generell tolkning är att den religiösa utvecklingen i Amerika och 
Europa är väsentlig olikartade. Skildringar av amerikanska förhållanden 
visar hur den religiösa utvecklingen fortlöpt sedan kolonialtiden och att den 
religiösa mångfalden leder till att aktiviteten är större där än i Europa. Nuti-
dens Europa utmärks däremot av att national- eller statskyrkornas historiska 
dominans luckras upp. Detta kan detta tolkas som sekularisering, men i ett 
vidare perspektiv kan situationen leda till religiösa aktiviteter utanför institu-
tionaliserade religiösa sammanhang. Den religiösa situationen kan sålunda 
studeras och tolkas ur skilda perspektiv beroende på forskningens kontext. 
En avgörande fråga är naturligtvis hur förhållandet mellan vetenskap och 
religion tolkas: om vetenskap och religion anses svåra att förena och även 
motverkar varandra eller tvärtom kan komplettera varandra. 

Det är intressant att notera sambandet mellan det svenska samhällets eko-
nomiska situation och kyrkans utrymme i samhället. Den institutionella reli-
gionen mätt i antal kyrkobesök har gått tillbaka. Men Filip Wijkström och 
Eva Jeppsson Grassman menar att i takt med samhällets sociala nedskär-
ningar har samtidigt efterfrågan på kyrkans diakonala och sociala engage-
mang ökat.416 Ett annat viktigt samband råder mellan ökad kulturell mångfald 
i landet, som innebär en ökad religiös pluralism, och ökningen av antalet 
medlemmar i invandrartäta samfund.417 Även dessa två samband kan tolkas 
analogt med utbudsteorin. 

Det finns flera svårigheter med att mäta sekulariseringen utifrån statistik-
uppgifter om gudstjänstbesök, böne- och bibelläsningsvanor och gudsbild. 

412 Iannaccone 1990. 
413 Warner 1993; Gustafsson, Göran 1994:29-52 innehåller en omfattande litteraturgenom-
gång som presenterar rational choicemodellen. 
414 Hamberg, Eva & Pettersson, Thorleif 1994. 
415 Bromander 2001b. 
416 Wijkström 1996b; Jeppsson Grassman 2001. 
417 Jeppsson Grassman 2001.
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En svårighet är naturligtvis att trons uttryck och gudsbilden förändras över 
tiden. En annan svårighet är att befolkningsunderlaget förändras och den 
kulturella mångfalden växer. Det finns en risk för att det främst är traditio-
nella religiösa företeelser som mäts och uppfattas som norm. En tredje svå-
righet är att mätmetoderna har en stark betoning på ”ordet” medan diakonala 
handlingar – ”kärlekshandlingar” – som uttryck för tro och kristen omsorg 
inte uppmärksammas. Det vore även intressant om en mätning av religiösa 
uttrycksformer uppmärksammade distinktionen mellan tro och hopp och 
klargjorde såväl vad människor tror på som vad man hoppas på och dröm-
mer om. Sammanfattningsvis kan man säga att frågornas utformning har en 
mycket stor betydelse när människors tro och sekulariseringens uttrycksfor-
mer kartläggs. 

Hur kan den institutionaliserade religionens tillbakagång förstås teolo-
giskt? En tolkningsmöjlighet är att se förändringarna som något positivt där-
för att det irrelevanta i religionen skalas bort. En annan möjlighet är att upp-
fatta utvecklingen negativt och som avfall från tron. Sekularisering är svårt 
att diskutera om man inte har denna skillnad klar för sig och förhåller sig till 
en tolkning av kyrkans roll i samhället. Ett mångkulturellt och pluralistiskt 
samhälle som blommar religiöst men med en statskyrka som är försvagad – 
är det sekulariserat? Sekularisering kan sålunda diskuteras ur många olika 
perspektiv. Jag tycker det är viktigt att notera hur kyrkans och religionens 
nischning i samhället kan innebära en vitalisering av kyrkan och att utveck-
lingen på kyrkans olika nivåer kan gå i skilda riktningar. Ett förbättringsar-
bete i en församling kan sålunda bidra till en lokal vitalisering även om kyr-
kan är marginaliserad i samhället. 

Den indelningsgrund för sekulariseringen som jag vill lyfta fram här är 
skillnaden mellan processer som i första hand kan härledas inifrån kyrkan 
och processer med inflytande främst utifrån. I amerikanska undersökningar 
genomförda under åren 1950-1978 beaktas dessa två processer. Det framstår 
som om yttre processer har en mer bärkraftig förklaringsgrund samtidigt som 
betydelsen av inre processer också är odiskutabel om än inte lika stor.418

Sekularisering som kommer utifrån till följd av förändringar på samhälls- 
och organisationsnivå kan jag i ett förbättringsarbete förhålla mig till i ett 
helhetsperspektiv som kommer till uttryck i den tentativa kvalitetsdefinitio-
nen. Här är det dock mer relevant att behandla aspekter på sekularisering 
som kommer inifrån kyrkan. Det kan i sig vara svårt att extrahera vad som är 
externa och interna orsaker till sekularisering, det är processer som förstärker 
varandra. Men det är i vissa fall ändå möjligt att göra klart var de har sin 
huvudsakliga hemvist. 

418 Hoge & Roozen 1979. 
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8.2.1 Sekularisering inifrån kyrkan 
Vissa förklaringar till sekulariseringens mekanismer uppmärksammar feno-
menet att det kristna budskapet i sig bär frön till en ”avvänjning” från religi-
on och en avmytologisering. Max Weber är en av religionssociologins för-
grundsgestalter och författare till Den protestantiska etiken och kapitalis-
mens anda. Weber skildrar hur predestinationsläran inom den reformerta 
kalvinismen gav upphov till ångest och oro hos människor och sådde frön till 
en utveckling från värderationalitet till ekonomisk rationalitet. Tolkningen 
av det teologiska budskapet medförde sålunda en sekularisering inifrån kyr-
kan.419 Weber menar att sekulariseringen inte går att undvika, men takten den 
fortskrider i skiljer sig åt mellan olika samhällen.420 Berger som nämnts 
ovan, menar att texter i Gamla Testamentet innehåller frön till sekularisering 
inifrån. Bibeltexterna har inslag av en rationalitet som i det protestantiska 
dogmat på sikt medfört religiösa förändringar och avmystifiering.421 Weber 
och Berger spårar m.a.o. ett samband mellan sekularisering och teologiskt 
innehåll.

Sekularisering inifrån kyrkan kan även finna en grogrund om den religiö-
sa gruppen anpassar sig till den yttre omgivningen, menar Shiner.422 Owe 
Wikström varnar i sin bok om själavård, Den outgrundliga människan, för 
sekulariseringen inifrån, om själavården och kyrkan tappar sitt ursprung och 
sin identitet. Han skriver: 

Somliga menar att kyrkan alltför mycket börjat klä sitt budskap i terapeutiska 
termer … Ja, kyrkornas koncentration på den enskilde individen och hennes 
personliga problem kan i ett sociologiskt perspektiv till och med framstå som 
ett tecken på sekularisering. När kyrkorna förlorat tilltron till sin religiösa 
tradition och dess egen bärkraft, har de samtidigt förlorat sin politiska och 
moraliska radikalism och börjat definiera om sig själva i termer av sina kura-
tiva funktioner. Detta är en sekularisering inifrån.423

Utbudet av själavårdslitteratur understryker Wikströms iakttagelser. När 
psykologiska och terapeutiska tankegångar fick genomslag i Svenska kyrkan 
under 1960- och 70-talen, avstannade produktionen av själavårdande littera-
tur och tomrummet fylldes med psykologiska teorier. Under 1980-talet på-
börjades en integrering av dessa kunskaper i själavården och kom att använ-
das som redskap inom själavården. Som exempel kan nämnas konfidentcen-
treringen och aktivt lyssnande. När man betraktar denna utveckling i 
backspegeln kan man konstatera att integreringen till viss del innebar att 
sätta ord och termer på erfarenheter och kunskap som redan fanns inom kris-

419 Weber 1992. 
420 Jmf. Bromander 2001b:49.
421 Berger 1967. 
422 Shiner:1967:207-220. 
423 Wikström 1991:25. 
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ten själavård. Konfidentcentrering och aktivt lyssnande var med andra ord 
inga nya upptäckter inom själavården, men nu betonades de och fick nya 
benämningar och beskrivningar.424

En parallell kan nu dras till frågan om hur Svenska kyrkan ska förhålla sig 
till ämnesområdet kvalitet och ämnets fackuttryck. Inom kvalitet betonas 
kundfokusering och vikten av att finna kundernas medvetna och omedvetna 
behov, vilket kan jämföras både med terapeutisk klientcentrering och den 
själavårdande situationen. När impulser från ämnesområdet kvalitet tas upp 
bland kyrkliga medarbetare, kan detta sålunda uppfattas som en begynnande 
sekularisering inifrån kyrkan själv. Måhända handlar problematiken för kyr-
kans del om att utveckla det teologiska budskapet om kärleken till nästan 
utan att kopiera relationsmodeller från ämnesområden som psykologi och 
kvalitet. Jag uppfattar därför att det är en viktig uppgift för kyrkans företrä-
dare att definiera sig i förhållande till de nya trender som finner grogrund 
inom kyrkan, att klargöra vad det är som attraherar och hur detta relaterar till 
kyrkans tradition och uppgifter. En assimilering av nya trender inom exem-
pelvis kvalitetsarbete utan eftertanke kan leda till sekularisering inifrån. 

8.3 Relationen mellan befolkningen 
 och Svenska kyrkan 
Samtidigt som det finns en mätbar sekularisering, omnämns Svenska kyrkan 
i många sammanhang som folkkyrka och en stor majoritet av landets befolk-
ning är kyrkotillhöriga, 78,3 % år 2004.425 Sundback beskriver den nordiska 
befolkningen på följande vis: ”Den infödda nordiska befolkningen kan ka-
raktäriseras som relativt ointresserad av religion men med en stark lojalitet 
mot den etablerade lutherska kyrkan, framförallt vad gäller medlemskap.”426

Folkkyrkans funktioner beskrivs allmänt som identitetsstärkande genom 
att den är traditions- och kulturbärande.427 I Folkkyrkor och religiös plura-
lism ingår material som tar upp medborgarnas förväntningar och syn på 
Svenska kyrkan. Bäckström menar att den nationella folkkyrkan möter 
grundläggande behov av identitet och omsorg hos människor. Särskilt de 
kyrkliga handlingarna är tjänster som utnyttjas och motiverar benämningen 
folkkyrka. Han beskriver dem som ”nyckelfunktioner tillsammans med med-
lemskap, byggnader och en upplevd känsla av tillhörighet och omsorg.”428

Kyrkan framträder funktionellt i två roller enligt Bäckström, dels vänder 
den sig som ”religiös institution” till enskilda personer genom gudstjänster 

424 Persenius, Ingrid 1994.
425 Matrikel för Svenska kyrkan 2004. Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur 2004. 
426 Sundback 2000:34.
427 Se vidare t.ex. Bäckström 2000; Persenius, Ragnar 2000. 
428 Bäckström 2000:168.
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och själavård, dels framträder kyrkan i samhället som en ”social institution” 
då det religiösa budskapet omsätts i handling. Omsorg är vad människor 
förväntar sig från kyrkan i relation till utsatta människor och denna samhälls-
roll hör enligt Bäckström till kyrkans s.k. ”performance”-roll.429

Bäckström beskriver kyrkans problem som ett kommunikationsproblem 
mellan kyrkans två roller som ”function” och ”performance”. Kyrkan har ett 
givet religiöst kunskapsområde, men framtidens kyrka är beroende av sats-
ningar inom social omsorg och livskvalitet. Och dessa två områden behöver 
kommunicera med varandra.430

Den norska folkkyrkans utveckling har stora likheter med folkkyrkans i 
Sverige. I boken Dype, stille, sterke, milde: religiøs makt i dagens Norge
skildrar Pål Repstad Norska kyrkan utifrån ett maktperspektiv, och även han 
konstaterar att det är de kyrkliga handlingarna som har en stark förankring 
hos befolkningen.431 Repstad menar att religionen har utvecklats till en esteti-
serande underhållningsreligion och att kyrkan försvagar sin makt och uppgift 
när den dubbla utgången och Gud som domare inte predikas.432 I sin analys 
kommer Repstad fram till att den normativa makt som den norska folkkyr-
kan hade tidigare har gått förlorad. När kyrkan inte längre har monopol på 
sanningen och det finns alternativa svar, är den inte längre en kyrka i religi-
onssociologisk bemärkelse och inom loppet av ett par generationer kanske 
majoriteten av befolkningen inte längre kommer att stödja kyrkan. Repstad 
använder begreppet denominalisering för att beskriva denna förändring.433

Han menar också att om Norska kyrkan skulle ställa specifika innehållsliga 
krav på trons innehåll hos medlemmarna, skulle det förmodligen bara återstå 
några få sekter.434

Frågan hur det teologiska budskapet tas emot vid kyrkliga handlingar har 
behandlats i flera undersökningar. Resultaten ger vid handen att i samband 
med kyrkliga handlingar är ofta det teologiska budskapet underordnat tradi-
tionens betydelse.435 Repstads uppfattning att uttalade troskrav på kyrkans 
medlemmar skulle minimera antalet medlemmar har sannolikt fog för sig. Å 
andra sidan menar Bäckström att folkkyrkan fyller främst en kulturell och 
identitetsstärkande funktion och betonar omsorgen. 

Teorierna om civilreligion erbjuder ytterligare en förståelsegrund för 
Svenska kyrkans ställning hos befolkningen. Frågan om det finns en civilre-
ligion i Norden har bearbetats inom ramen för Nordiska Ministerrådets 

429 Bäckström 2000:156f . Han utgår i sitt teoretiska resonemang från Peter Beyer (1994) och 
den åtskillnad denne gör mellan kyrkans roller som ”function” och ”performance”. 
430 Bäckström 2000:139. 
431 Repstad, Pål 2002. 
432 A.a. sid 64. 
433 A.a. sid 66. 
434 A.a. sid 74. Se även Gustafsson, Göran 2000b:174, en jämförelse mellan uppfattningar om 
folkkyrkans grundhållning till bekännelsen. 
435 Se vidare t.ex. Reimers 1995 som uppmärksammar dopet och Bäckström 2000:134ff om 
de kyrkliga handlingarna. 
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forskningsprogram. Då har civil-religionsdefinitionen från Lutherska Världs-
förbundet använts.436 Teorin tar fasta på religionens sociala sammanhang. På 
samhällsnivå tillskrivs civilreligionen en integrerande funktion och på indi-
vidnivå en upplevelse av stabilitet. 

Susan Sundback pekar på civilreligiösa inslag i den nordiska religiositeten 
som en kompletterande förklaring till varför medlemsanslutningen i Nordens 
kyrkor är så hög. Men det finns inte ett civilreligiöst system som har en sär-
ställning i förhållande till den etablerade lutherska traditionen.437 Sundback 
anser att ”nordisk civilreligion har istället grundat sin plausibilitet i männi-
skors naturliga behov att förbinda traditionens kyrka med sin sociala verk-
lighet.”438 Resultaten tolkas av Sundback som att civilreligionen har en sam-
manbindande funktion mellan kyrkomedlemmarna och nationalkyrkorna. 
Civilreligionen ”är en buffert som bromsar de direkta negativa effekter som 
sekulariseringen annars skulle ha haft för de lutherska kyrkorna”.439 Kyrkans 
representation i officiella sammanhang, som exempelvis vid riksdagens öpp-
nande och lokala högtidligheter, anses inte som nödvändig. Däremot fram-
träder kyrkans funktioner tydligt i relation till familjesituationer och den 
nationella identifikationen som valborgsmässofirande och skolavslutning-
ar.440 Sundback framhåller den civilreligiösa aspekten, medlemmarnas sub-
jektiva behov och den kyrkliga ledningens val att inte ställa specifika krav på 
trosengagemang eftersom det skulle leda till en ökning av antalet utträden ur 
kyrkan.441

I USA fungerar civilreligionen som ett symboliskt sammanhållande 
paraply för ett pluralistiskt samhälle som rymmer skilda religiösa riktningar 
och etniska tillhörigheter. Inom civilreligionen får sålunda en stor variation 
av religiösa uttryck och traditioner ett gemensamt språk på nationell och 

436 Gustafsson, Göran 1997b:184. ”Civilreligion innebär ett mönster av symboler, idéer och 
handlingar som legitimerar den auktoritet som de icke-religiösa institutionerna har i ett sam-
hälle. Civilreligionen står för en grundläggande värdeorientering som binder samman ett folk i 
gemensam handling inom den offentliga sfären. Den är religiös i den mån den framkallar 
djupgående bindningar och inom ramen för en livsåskådning uttrycker ett folks grundläggan-
de känslor av värde, identitet och mening i tillvaron. Den är samhällelig (civil) i den mån den 
riktas mot de grundläggande samhälleliga institutioner som handhar makten i ett samhälle, en 
nation eller någon annan politiskt bestämd enhet. Civilreligionen kan iakttas i form av rituella 
handlingar, heliga platser, dokument, berättelser och hjältar på ett sätt som är analogt med 
förehållandena inom de historiskt kända religionerna.” Definitionen är utformad för ameri-
kanska förhållanden.
437 Jmf. Gustafsson, Göran 1997b sid 182-189. Han avslutar avsnittet: ”Civilreligionen skiljer 
sig från privatreligiositeten genom att den är ett kollektivt fenomen men har med privatreligi-
ositeten det gemensamt att den kan innefatta fenomen som inte täcks av en substantiell religi-
onsdefinition … den kan inte alltid skiljas från sådana fenomen som man förknippar med 
folkreligionen men genom sin frånvaro av innerlighet väl från de element som ligger i vad 
som betecknats som folkfromhet.” 
438 Sundback 2000:41. 
439 A.a. sid 60. 
440 A.a. sid:34-73. Utvecklingen i Sverige ser Sundback i ljuset av 1800-talet, då väckelserö-
relsen urholkade motiveringen för medlemskap i Svenska kyrkan. 
441 A.a. sid 69. 
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samhällelig nivå så att det uppstår en samhörighet mellan människor. Civil-
religionen har i det sammanhanget en tydligt enande funktion. I Sverige är 
situationen annorlunda med en kyrka som dominerar, Svenska kyrkan. Kyr-
kan har historiskt sett haft en stark ställning i samhället och jag uppfattar att 
kyrkan än idag har en enande funktion i krissituationer. Pluralismen kan på 
sikt medföra att denna funktion får en ökad betydelse som civilreligion. 

Denna diskussion kan förtydligas genom att begreppet religion strukture-
ras. Inom religionssociologin görs en åtskillnad mellan funktionella och sub-
stantiella religionsdefinitioner. En funktionell religionsdefinition ser till de 
funktioner Svenska kyrkan har för befolkningen och samhället. En substanti-
ell religionsdefinition anger de (grundläggande) kristna trosföreställningar 
och religiösa utövande som Svenska kyrkan står för. I ett nutida studium av 
organiserad religion är det meningsfullt att kombinera dessa två religionsde-
finitioner. Den organiserade religionen fyller en funktion som bärare av tra-
dition och kultur och är samtidigt en aktör med ett substantiellt budskap som 
människor kan ta del av. 

Kombinationen av funktionellt och substantiellt synsätt kan tydliggöras 
med en figur som består av två fält. Situationen är någorlunda oproblematisk 
om fälten åtminstone delvis täcker varandra och det finns ett påtagligt sam-
band. När det funktionella och substantiella är helt åtskilt uppstår frågan om 
funktionen eller budskapet ska förändras. Se figur 5a och b.442

a)    b)  

Figur 5a och b. Spänningsfältet mellan de funktioner som Svenska kyrkan har för 
befolkningen och samhället och de substantiella kristna trosföreställningar och reli-
giösa utövande som Svenska kyrkan står för. 

Bilden med de två fälten kan i ett nästa steg förtydligas genom att även föra 
in den enskilda individens trosföreställningar och religiösa utövande som ett 
eget fält, figur 5c och d. Spänningsfältet består nu av 1) de funktioner som 

442 Jmf. Bromander 2001b:66f. 
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Svenska kyrkan har för befolkningen och samhället; 2) substantiella kristna 
trosföreställningar och religiöst utövande som Svenska kyrkan står för; samt 
3) den enskilda individens trosföreställningar och religiösa utövande.443

c)    d) 
Figur 5c och d. Spänningsfältet mellan de funktioner som Svenska kyrkan har för 
befolkningen och samhället och de substantiella kristna trosföreställningar och reli-
giösa utövande som Svenska kyrkan står för samt individens trosföreställningar och 
religiösa utövande. 

Det är uppenbart att de tre områdena står i ett dynamiskt förhållande till var-
andra och att Svenska kyrkan sedan 1800-talets mitt till viss del anpassat sig 
till omgivningen.444

Denna strukturering av begreppet religion är relevant i en diskussion om 
Svenska kyrkan som idébärande organisation, serviceinstitution eller som 
förmedlare av svensk civilreligion. Det går att diskutera om inte exempelvis 
kyrkliga handlingar kan uppfattas som en form av civilreligion i en situation, 
där kyrkans budskap är helt underordnat traditionen och den nationella iden-
tifikationen och kyrkans substantiella budskap har liten eller ingen kontakt 

443 Se vidare Gustafsson, Göran 1997b:165-189 där han diskuterar begreppen folkreligion, 
förrättningsreligiositet, individualiserad religiositet och civil religion och i en sammanfattande 
bild beskriver relationen mellan officiell och icke-officiell religion och bl.a. skiljer mellan 
funktionellt och substantiellt definierad religion. Se även Bäckström 2000:134ff som beskri-
ver utvecklingen dels som privatisering med individen i centrum och dels som kulturram med 
det kollektiva i centrum. 
444 Se Kyrkoordningen 1999. I inledningen sid 12 betonas kyrkans apostoliska arv och den 
historiska kontinuiteten samt att ”Kyrkoordningen är beroende av det historiska arv som 
Svenska kyrkan bär med sig och den kulturella och sociala roll kyrkan har. Kyrkans organisa-
tion och uttrycksformer knyter an till det samhälle kyrkan är satt att verka i. Samtidigt måste 
Kyrkoordningens bestämmelser stå i samklang med vad kyrkan tror, bekänner och lär.” Det 
teologiska budskapet är till viss del beroende av sin historiska kontext – som exempel kan 
nämnas att varje gång Bibeln nyöversätts sker det en anpassning av språk och innehåll efter de 
exegetiska kunskaper som är förhanden. Det finns också varierande teologiska trosföreställ-
ningar inom Svenska kyrkan. Befrielsen. Stora boken om kristen tro, 1993, ger exempel på 
det. Den benämns ett tidsdokument och inbjuder till diskussioner och samtal om kristen tro.
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med kyrkans funktion och den enskilda individens trosföreställningar.445 En-
ligt samma synsätt kan också frågan ställas om en serviceorienterad kyrklig 
verksamhet utan kontakt med organisationens idébärande element kan upp-
fattas som uttryck för civilreligion. Samtidigt har kyrkan friheten att anlägga 
ett långsiktigt perspektiv på sin verksamhet med motiveringen att mission, 
undervisning och diakoni syftar till fördjupad gudstjänstgemenskap vid ex-
empelvis kyrkliga handlingar.446

Jag anser att kyrkans enande och stabiliserande roll för landets befolkning 
inte är obetydlig. Människor är på individnivå beroende av hur kyrkan för-
valtar landets kulturella och teologiska arv. Jag uppfattar också att kyrkan 
kan påta sig en integrerande funktion när landet ska härbärgera många skilda 
kulturer och traditioner. Detta kommer bl.a. till uttryck i begravningssam-
manhang. Jag uppfattar det följaktligen som angeläget att ett förbättringsar-
bete inom Svenska kyrkan inte splittrar de tre fälten som åskådliggjordes i 
figuren ovan. De står i ett dynamiskt förhållande till varandra och påverkar 
varandras utveckling. Det är inte nödvändigt att det råder harmoni mellan 
dem, och det kanske inte ens är önskvärt. Däremot ser jag det som en viktig 
uppgift att utveckla redskap som bidrar till att hantera spänningsfältet. 

Till sist vill jag också föra in en erfarenhet från näringslivet. Det handlar 
om att avveckla kunder och beskrivs av Axelsson som både besvärligt och 
viktigt i relationshantering. Han menar bl.a. att upparbetade relationer som 
avvecklas och är ”sovande” går att återuppta. De kan då komma att spela en 
viktig roll: 

Trots att jag diskuterar avveckling kan hävdas att relationer aldrig ”dör”. Att 
vara kopplad till en viss partner under en viss tid utvecklar en del av den egna 
identiteten vilken i sin tur påverkar möjligheterna att utveckla och behålla re-
lationer i andra sammanhang och med andra partners. Gamla avvecklade rela-
tioner fungerar som kvarlämnade ”sediment” som vid något kommande till-
fälle, ofta oväntat, kan behöva väckas till liv. Då är det betydelsefullt att des-
sa möjligheter ej har spolierats genom en oskickligt hanterad avvecklingspro-
cess. Denna företeelse har särskilt ingående behandlats i en studie av affärs-
relationer och politiska kriser. Det har visat sig att s.k. ”sovande relationer” 
(”sleeping relationships”) som kunnat väckas till liv ofta spelat mycket vikti-
ga roller i sådana sammanhang, dels för möjligheterna att hantera uppkomna 
kriser (”krisförsäkringsrollen”) och dels för möjligheterna att kunna komma 
tillbaka till marknader som under en tid varit ”stängda”.447

445 Förhållandet mellan substantiell och funktionell religionsdefinition får praktiska konse-
kvenser i ett församlingsarbete. Det förekommer exempelvis att präster vägrar viga eller döpa 
med hänvisning till teologisk tolkning och religiös hållning. När forskningsuppgiftens empi-
riska studie genomfördes, framkom det att det förekommer frågor från anhöriga i samband 
med kyrkliga handlingar om exempelvis ordet Jesus eller Gud kan uteslutas.
446 Se Kyrkoordningen 1999 Andra avd. 2 kap 1 §. Församlingens grundläggande uppgift. 
447 Axelsson 1996:318. 
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Dessa erfarenheter från ”sovande relationer” tror jag kan bidra till att förstå 
de relationer som kyrkan har både till passiva kyrkotillhöriga och personer 
som valt att träda ur kyrkan. När kyrkans tjänster efterfrågas i t.ex. krissitua-
tioner väcks sovande/vilande relationer och då har det en reell betydelse om 
människor uppfattar kyrkan som öppen eller avvisande och stängd. Det ver-
kar också möjligt att relationen till kyrka och religion kan ”ärvas” och finnas 
latent i andra eller tredje generationen för att aktualiseras i situationer då 
sammanhang och bakgrund är viktiga faktorer. Detta är en aspekt på det vi 
uppfattar som tradition. När exempelvis anhöriga som beskriver sig som 
sekulariserade och icke kyrkliga vänder sig till kyrkan i samband med mor-
mors begravning, eftersom hon var troende och familjen har som tradition att 
hålla begravningen i en viss kyrka med en präst som officiant, då är det la-
tenta relationer mellan den kyrkliga miljön och sorgehuset som aktualiseras. 

Jag menar att enbart det faktum att det finns synliga kyrkliga miljöer över 
hela vårt land innebär att latenta relationer kan utvecklas mellan individer 
och den kyrkliga miljön. Det finns sannolikt förutsättningar för att även en 
person som tillhör en annan religion eller beskriver sig som icke religiös kan 
besitta en latent relation genom att den kyrkliga miljön är tillgänglig och 
byggnaderna och markerna synliga. Sedan finns det naturligtvis många fak-
torer som påverkar hur en latent relation utvecklas. Det kan exempelvis vara 
medias nyhetsförmedling, litterära skildringar eller personmöten som gör att 
en person vill fördjupa relationen med församlingen eller ta avstånd. För ett 
kvalitetsarbete kan dock sådana latenta relationer vara en viktig förutsätt-
ning.

8.4 Medborgarnas förväntningar 
 på Svenska kyrkan 
Göran Gustafsson presenterar i boken Folkkyrkor och religiös pluralism dels 
ett kyrkolivsmått, dels ett resursmått.448 Kyrkolivsmåttet anger vilken angelä-
genhetsgrad ett antal skilda verksamheter inom kyrkan anses ha, medan re-
sursmåttet besvarar frågan hur kyrkans resurser ska fördelas på ett antal skil-
da verksamhetsområden. Svaren har givits på 7-gradiga skalor där ett högre 
värde visar högre angelägenhet. Undersökningens informanter omfattar såväl 
medlemmar i Svenska kyrkan som medlemmar i andra samfund och perso-
ner utan samfundstillhörighet. 

Tabell 9 visar att i kyrkolivsmåttet ingår elva skilda verksamheter. Me-
delvärdet för samtliga informanters svar visar att begravningar är högst prio-
riterade, därefter följer gamla kyrkor, vigslar och dop. Lägst prioriterade är 

448 Gustafsson, Göran 2000c: 97-133.  
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nattvardsfirande och söndaglig gudstjänst. Resultatet visar också att kyrkliga 
handlingar har högre prioritet än regelbundna återkommande gudstjänster. 

Tabell 9. Kyrkolivsmåttet i rangordning enligt Gustafsson 2000c:102. 

n = ca 1 025 Medelvärde 

Nattvardsfirande  2.22 
Söndaglig gudstjänst  2.27 
Helgsmålsringning 2.38 
Påskfirande 3.17 
Kända psalmer 3.61 
Musik och körer 3.77 
Advents- och julfirande 4.21 
Dop 4.65 
Vigslar 4.69 
Gamla kyrkor 4.73 
Begravningar 5.01 
Totalt 3.70 

Den fortsatta analysen av kyrkolivsmåttet visar tydliga skillnader i svaren 
mellan de informanter som besöker en gudstjänst ofta, minst en gång i må-
naden, och de som deltar ibland, tillfälligt eller aldrig. Gruppen som ofta går 
i gudstjänst värdesätter främst påskfirande och därefter advents- och julfi-
rande, sedan följer begravningar, dop och viglar. Däremot prioriteras inte 
gamla kyrkor. Gruppen som deltar ibland, tillfälligt eller aldrig prioriterar 
främst begravningar. Därefter följer gamla kyrkor, vigslar och advents- och 
julfirande (gruppen är inte helt homogen). 

Tabell 10 är resursmåttet som visar att hjälp till gamla och sjuka ges högst 
prioritet medan mission bedöms som minst angeläget att satsa resurser på. 

Tabell 10. Resursmåttet i rangordning enligt Gustafsson 2000c:105. 

 Medelvärde 

Mission  2.88 
Söndaglig gudstjänst  3.11 
Stöd till kristna 3.97 
Utlandskyrka 4.44 
Kyrkounderhåll 5.23 
Barn- och ungdomsverksamhet 5.24 
Öppna kyrkor 5.53 
Internationell katastrofhjälp 5.63 
Kyrkogårdsunderhåll 5.79 
Hjälp till gamla och sjuka 6.05 
Totalt 4.99 

Gustafsson förfar på samma sätt med dessa uppgifter som med kyrkolivs-
måttet. I jämförelse med kyrkolivsmåttet skiljer gruppen som ofta deltar i en 
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gudstjänst, minst en gång i månaden, inte ut sig lika markant från den andra 
gruppen som deltar ibland, tillfälligt eller aldrig. Det framkommer dock att 
ofta-gruppen vill satsa mer på barn och ungdom och mindre på underhåll av 
kyrkor och kyrkogårdar än den andra gruppen. Minst vill man satsa på sön-
daglig gudstjänst. Den andra gruppen vill ge minst resurser till mission. 
Hjälp till gamla och sjuka prioriteras högst av samtliga grupper. En möjlig 
källa till missförstånd i materialet är termen mission. Gustafsson definierar 
mission med ett traditionellt och snävt synsätt som utbredande av kristen 
lära. Mission innebär dock också hjälp till gamla och sjuka, biståndsinsatser 
och inte minst dialog och samtal.449

Samma undersökning visar också begravningarnas särställning. Bäck-
ström finner att 78 % av de svarande anser att det är viktigt att högtidlighålla 
dödsfall med en religiös ceremoni. En något lägre procent, 70 %, uppfattar 
att begravningarna har stor personlig betydelse för dem. Religiösa ceremoni-
er i samband med födelse och giftermål har också en stark ställning men inte 
på samma sätt som dödsfall. Av de svarande anger 57 % att det är viktigt att 
högtidlighålla födelse respektive giftermål med en religiös ceremoni. Ett 
något högre svarsantal anger att dop och vigsel har en stor personlig betydel-
se, 62 % respektive 63 %.450 Rätten att få ta del av kyrkliga handlingar anger 
informanterna är den främsta anledningen till medlemskap i kyrkan enligt 
Sundback.451 Det innebär att församlingarnas verksamhet i samband med 
kyrkliga handlingar sannolikt har en mycket stor betydelse för kyrkans fram-
tid.

Resultaten ovan är i linje med den undersökning som genomfördes i Väs-
terås stift år 1998 av Hillert och Straarup. Den undersökningen visar bl.a. att 
de kyrkotillhöriga upplever kyrkan som traditionell, högtidlig och värdig 
men också som varm, allvarlig och glad. Det framkommer att det finns både 
förtroende och förväntan på kyrkan. Som viktigaste anledning att tillhöra 
kyrkan anges att man vill ha tillgång till kyrkans tjänster och ceremonier.452

8.4.1 En folkkyrkotypologi 
Gustafsson utformar en folkkyrkotypologi med hjälp av uppgifter om kyr-
kans grundhållning gentemot bekännelsen och hennes politiska engagemang.
453 Informanterna fick besvara frågan vilken riktlinje de ansåg folkkyrkan ska 
ha för sitt arbete. Svaren angavs på en sjugradig skala där värdet 1 innebar 

449  Carlsson (gästredaktör) 2000, här återges flera aspekter på vad mission är. 
450 Bäckström 2000:143-147. 
451 Sundback 2000:63. 
452 I materialet finns också uppgifter om att församlingarna i stort sett aldrig funnits med och 
tolkat de kyrkotillhörigas individuella religiösa upplevelser. Hillert och Straarup 1998:60. Det 
ser jag som uppseendeväckande då själavård och andlig vägledning tillhör kyrkans traditionel-
la arbete. Problematiken kanske är att definiera vad som utgör en religiös upplevelse och en 
ovana i församlingarna att samtala kring privata och individuella religiösa upplevelser. 
453 Gustafsson, Göran 2000b:172-197. 
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att ”Svenska kyrkan skall hålla fast vid sin förkunnelse och alltid förkunna 
den” och värdet 7 innebar ”Svenska kyrkan skall vara öppen för medlem-
marnas önskemål och anpassa sitt budskap därefter.” Svaren fördelade sig 
över hela skalan och hade ett medelvärde på 4,48. Nämnas kan att det är 
främst personer i yngre medelåldern (30-49 år) som anger att kyrkan ska 
anpassa sitt budskap. Det är ”en inre kärna”, personer med en stark bindning 
till folkkyrkan, som främst menar att förkunnelsen ska vara oförändrad. 

I sin fortsatta analys skärskådar Gustafsson informanternas inställning till 
Svenska kyrkans politiska inflytande. Även denna fråga besvarades på en 
sjugradig skala där värdet 1 angav inte något politiskt inflytande och värdet 
7 angav stort politiskt inflytande. Svaren visar att det finns ett tydligt mot-
stånd mot att kyrkan ska vara politiskt engagerad. Det framkom även att ju 
tydligare distansen var till kyrkan desto mer negativ var uppfattningen om 
kyrkans politiska inflytande. 

Gustafsson menar att resultaten eventuellt kan tolkas som att frågan om 
kyrkans riktlinje besvarar vad informanterna anser kyrkan bör vara, medan 
svaren om kyrkans politiska aktivitet anger hur kyrkan bör göra. Utifrån 
svaren på de två frågorna kategoriserar Gustafsson materialet i fyra typer. 
Tabell 11 visar att han särskiljer en museal kyrka, en värdebevarande kyrka, 
en serviceorienterad kyrka och en situationstolkande kyrka. Den förstnämn-
da typen innebär att hålla fast vid bekännelsen tillsammans med uppfattning-
en att kyrkan bör ha ett litet politiskt inflytande och den andra att hålla fast 
vid bekännelsen men att kyrkan ska ha stort politiskt inflytande. Den tredje 
typen innefattar att kyrkan ska anpassa budskapet och ha litet politiskt infly-
tande medan den fjärde typen beskrivs som att kyrkan ska anpassa budskapet 
men ha ett stort politiskt inflytande. Typ tre, en serviceorienterad kyrka, har 
högst andel sympatisörer med 57 % medan typ 4, en situationstolkande kyr-
ka, har lägst antal anhängare med 6 %. 

Tabell 11. En typologi över kyrkotyper beräknade efter informanternas svar om 
grundhållning till Svenska kyrkans bekännelse och budskap samt kyrkans politiska 
inflytande. Enligt Gustafsson 2000b:184. 
Politiskt
inflytande 

Hålla fast vid bekännelsen Anpassa budskapet 

Litet 1) En museal kyrka  
30 % 

3)En serviceorienterad kyrka 
57 % 

Stort 2) En värdebevarande kyrka 
7 % 

4) En situationstolkande kyrka 
6 % 

Gustafsson användning av begreppet ”bekännelse” går att problematisera. I 
Svenska kyrkans bekännelsetradition är bekännelsen inte statisk utan tolkas 
kontinuerligt. I Kyrkoordningens anges att ”Det är en uppgift för enskilda 
kristna och kyrkan att i varje tid på nytt leva sig in i trons djup och klargöra 
dess innebörd … i fortlöpande samtal med andra traditioner, i förkunnelsen 
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och gudstjänsten fortsätter Svenska kyrkan att utlägga sin tro.”454 Fler inter-
vjufrågor om vad kyrkans bekännelse och budskap är, hur känd kyrkans 
bekännelsetradition är och hur den uppfattas skulle kanske bidra till att klar-
göra oklarheten i begreppet bekännelse. 

Ur teologiskt perspektiv aktualiserar undersökningarnas resultat hur kyr-
kans uppdrag ska utföras och hur budskapet ska framföras. Det råder ett 
spänningsförhållande mellan kyrkans funktioner samt kyrkliga och individu-
ella tros- och kyrkouppfattningar. Detta spänningsförhållande kommer till 
uttryck i den glidning från idéburen till serviceinriktad verksamhet som på-
går inom kyrkan. 

Ur ovanstående redovisning vill jag särskilt lyfta fram resultaten som vi-
sar att begravningar har en folklig förankring och att det finns förväntningar 
på kyrkan och efterfrågan på kyrkans tjänster i detta hänseende. Utgångslä-
get i ett förbättringsarbete kring begravningar skulle se betydligt annorlunda 
ut om det inte fanns några förväntningar alls eller uteslutande negativa asso-
ciationer. Det förefaller också troligt att det finns ett samband mellan de 
kyrkliga handlingarna, särskilt begravningar, och den vikt som tillmäts kyr-
korummet. Eller med andra ord, begravningar i den kyrkliga miljön har en 
bred förankring bland landets invånare. Gustafssons resursmått visar att om-
sorg om de svaga i samhället uppfattar informanterna som mest angeläget av 
kyrkans uppgifter. Det kan tilläggas att en undersökning som genomfördes 
med anledning av Estoniakatastrofen visar att befolkningen har stora för-
väntningar på att kyrkan ska agera aktivt i samband med katastrofer. Kyrkan 
har i det sammanhanget en funktion både för troende och icke troende.455

Mellan befolkningen och Svenska kyrkan råder både aktiva och sovande 
relationer. Det framstår som om människor förväntar sig att kyrkan tar an-
svar för sina uppgifter och vidtar åtgärder som på något sätt svarar mot situa-
tionen.456 Om förväntningarna totalt negligeras och inte infrias utan att skälen 
till detta motiveras övertygande, kommer förtroendet och tilliten till kyrkan 
att urholkas. Ur detta perspektiv är det angeläget för kyrkan att utreda vad 
förbättringsarbete kring begravningar konkret innebär. 

8.5 Kyrkan är en stor arbetsplats 
Svenska kyrkan är en stor arbetsplats med ca 25 000 anställda och ett stort 
antal aktivt engagerade lekmän. De undersökningar och utredningar som 
analyserar arbetsklimat och problemområden inom kyrkan uppvisar en kom-
plex bild med både positiva och negativa element. De områden som främst 

454 Kyrkoordningen 1999 Första avd. 1 kap. Inledning. 
455 Ahlin, Lars & Gustafsson, Göran 1995. 
456 Svenska kyrkans information gör årligen mer eller mindre omfattande undersökningar om 
befolkningens syn på kyrkan och hur kyrkan uppfattas i jämförelse med andra organisationer 
som t.ex. Röda korset. 
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brukar uppmärksammas berör organisation, ledning, psykosocial arbetsmiljö 
och arbetsplatsförhållanden, teologiska ställningstaganden och värderingar, 
värdegrunden samt kyrkans ställning i samhället. De fem områdena går in i 
varandra och innehåller delvis likartade problemyttringar. Nedan beskrivs 
problemområdena med hjälp av ett antal undersökningar som genomfördes 
under åren 1992-1999. 

1992 gjorde Jonas Alwall en genomgång av forskning om Svenska kyr-
kans arbetsmiljö.457 Han slog då fast att i det material han tagit del av från 
80- och 90-talen framkommer både trivsel och otrivsel och att det är möjligt 
att skilja mellan den subjektivt upplevda situationen och objektiva faktorer 
som påverkar trivseln. ”Trivsel och otrivsel (i vidaste mening) är något som 
skär rakt igenom yrkesgrupper, arbetsmiljöer och arbetslag … även om det 
inte existerar några patentlösningar, finns arbetsmiljöer som bättre än andra 
främjar trivsel och välbefinnande.”458

Alwall uppmärksammade bl.a. att det kan finnas en falsk yta av enighet 
hos anställda, medan konflikterna som förstör arbetsklimatet gror under ytan. 
När Per Hansson tio år senare analyserade Svenska kyrkans organisations-
kultur, uppmärksammade han samma problem. Han betecknade det som 
kyrkans Janusansikte.459

Vilka är då omständigheterna som gör att det utvecklas ett Janusansikte? 
Det finns en komplexitet i problematiken som visar att det inte är möjligt att 
lyfta fram någon enskild, avgörande faktor som lösning till alla problem. De 
undersökningar som gjorts visar istället på en rad faktorer av betydelse. Det 
är faktorer som sinsemellan är svåra att rangordna och som påverkar var-
andra inbördes. 

Med hjälp av rapporter från Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrel-
sen penetrerade Ann-Sophie Hansson 1999 den psykosociala arbetsmiljön 
inom Svenska kyrkan.460 Yrkesinspektionen hävdade att Svenska kyrkan i 
jämförelse med andra arbetsplatser inte tar tag i problem och att det råder en 
stor konflikträdsla som det inte finns redskap för att hantera. 

Ann-Sophie Hansson beskriver denna typ av svårigheter: 

Utifrån förväntningarna att kyrkan är eller bör vara en annorlunda arbetsplats, 
ses förhållandena som ”värre” än på andra arbetsplatser. Men utifrån en jäm-
förelse där man ser kyrkan som arbetsplats som en bland andra arbetsplatser 
är det inte värre eller svårare psykosociala arbetsmiljöproblem, men de blir 
värre genom att man inte kan hantera dem. Bristen på kunskap tillsammans 
med en kulturell norm som säger ”det borde vara frid”, minskar möjligheten 
att synliggöra problem eller konflikter. Detta ligger i oförmågan att hantera 

457 Alwall 1992:33f.
458 A.a. sid 3. 
459 Hansson, Per 2001:77-95. 
460 Hansson, Ann-Sophie 1999. 
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svårigheterna, och får som konsekvens att problemen går djupare och blir 
mer svårlösliga.461

Ann-Sophie Hansson påpekar att det finns stora regionala och lokala skillna-
der i arbetsmiljön men att det på ett flertal arbetsplatser finns indikationer på 
allvarliga problem. 462 Hon bedömer att det uppstår en komplex situation som 
kan vara svår att hantera när flera yrkesgrupper med skilda uppfattningar om 
teologisk förståelse och rolltolkningar samlas på en arbetsplats. Denna pro-
blematik försvåras om någon av de inblandade kan betecknas som en s.k. 
helping personality. En sådan personlighetsläggning är inte ovanlig inom 
kyrkan och innebär att uppslitande konflikter blir extra svåra att orka med. 
Vad som också kan försvåra situationen är om gränsen mellan privatliv och 
yrkesroll blir otydlig.463

Alwall lyfter fram vikten av att uppmärksamma teologi och människosyn 
för arbetstrivseln. 464 Per Hansson söker lösningarna inom organisation och 
ledarskap. Ann-Sophie Hansson räknar upp en rad problemområden och 
summerar att det finns en bristande organisationsstruktur inom Svenska kyr-
kan och att det saknas en tradition för hantering av arbetsmiljöfrågor. Det 
medför att adekvata metoder och modeller för att hantera problemen saknas. 

Den bild som framträder i denna studie är mångfacetterad och komplex … 
Men det handlar också om vilka möjligheter att hantera dessa villkor som 
finns (modifierande faktorer) … det finns ofta en låg grad av positiva modifi-
erande faktorer i den psykosociala arbetsmiljön … Till skillnad från många 
andra organisationer har kyrkan en stark värdebas, byggd på kristna värde-
ringar och etik. Att låta denna värdebas bli till en grundbult för det ”goda ar-
betet” istället för till hinder, bör som jag ser det vara en angelägen fråga för 
en långsiktig förbättring av arbetsförhållandena inom Svenska kyrkan.465

Hon betonar vikten av att tydliggöra positiva modifierande faktorer och 
nämner bl.a. en utvecklad dialog som metod i diskussioner om arbetsvillko-
ren i församlingarna.466

Undersökningarna av den kyrkliga arbetsmiljön uppmärksammar också 
kyrkans marginalisering och utbrändheten bland medarbetarna. Göteborgs 
kyrkonämnd genomförde 1995/96 undersökningen Kyrkan som arbetsplats.

461 A.a. sid 102. 
462 A.a. sid 85f. 
463 A.a. sid 44. 
464 Alwall 1992:33f. Vad Alwall egentligen avser med människosyn framkommer inte klart. 
Det ligger nära till hands att uppfatta teologisk argumentering kring ämbetsfrågan som en 
människosynsfråga.  
465 Hansson, Ann-Sophie 1999:109. 
466 A.a. sid 108. Jmf. Hansson, Ann-Sophie 1998. Hon redovisar att det finns en problematik i 
hur kommunikationen från kyrkomöte, dåvarande centralstyrelse och kyrkokansli förs vidare 
till stiftets handläggning av ärenden och arbetet i församlingarna. Behov och efterfrågan på de 
olika nivåerna är inte samstämmiga och satsningar som görs på en högre nivå har inte reell 
kontakt med vad som händer i det konkreta församlingslivet.



164

Det övergripande problemområde som analyserades var kyrkans marginali-
sering och svårigheterna med att nå ut till människor.467 I slutrapporten 
nämns både tillfredsställelsen med att få leva ut en personlig tro i sitt arbete 
och upplevelsen av meningslöshet som kyrkans minskade inflytande i sam-
hället leder till: 

På de kyrkliga arbetsplatserna tillkommer en andlig dimension där det gäller 
att omsätta en personlig tro i en anställning inom kyrkan. Många upplever det 
som en stor förmån att i sitt arbete få arbeta med sin hjärtesak … Det är ett 
dolt problem i verksamheten att många känner sorg och uppgivenhet inför 
kyrkans situation. Man upplever sig själv som offer, vilket visar sig i reaktio-
ner, som antingen går inåt med t.ex. depression som följd eller som går utåt, 
så att arbetskamrater kommer i konflikt med varandra och angriper var-
andra.468

I undersökningens slutsatser uppmärksammas organisations- och lednings-
problem i de lokala församlingarna och behoven av utbildning för att komma 
tillrätta med olika svårigheter.469

Upplevelser av meningslöshet och utbrändhet hör nära samman. Fredrik 
Brosché är verksam vid Kyrkans själavårdscentrum i Göteborg och redan 
1988 uppmärksammade han sjukdomstillståndet utbränning bland kyrkans 
anställda. I boken Utbränd för Guds skull? redogör han för skillnaden mel-
lan vanlig trötthet och utbrändhet. Han menar att utbrändhet är ett av kyrkans 
allra allvarligaste problem att lösa. När han diskuterar åtgärder som kan för-
bättra situationen nämner han bl.a. meningen med en nära relation till Gud 
och arbetsplatsgemenskapen.470 Tio år senare uppmärksammade Lennart 
Belfrage sambandet mellan upplevelsen av meningslöshet och utbrändhet 
bland präster i Visby stift.471 I en rapport om prästers psykosociala arbetsmil-
jö beskriver Belfrage hur prästrollen har förändrats och inte längre är given, 
och att detta förhållande kan leda till utbrändhet. Prästen måste ”aktivt eröv-
ra sin identitet”472 menar han och drar slutsatsen att utbrändhet bland präster 
egentligen handlar om prästens teologi och egen själavård. 473

Utbrändhet kan uppfattas som en tidstypisk sjukdomsdiagnos i det svens-
ka samhället och att diagnosen därför är intressant att använda i kyrkliga 
arbetssammanhang. Det är inte svårt att förstå hur kyrkans marginalisering i 
samhället kan dämpa arbetsmotivationen hos kyrkans anställda. Men det 
finns också exempel på motsatt situation, då samhällets efterfrågan på kyr-
kan är svår att hantera för församlingarna. Ann-Sophie Hansson lyfter bl.a. 

467 Kyrkan som arbetsplats 1995:8. 
468 A.a. sid 18. 
469 A.a. sid 18f. 
470 Brosché 1988. 
471 Belfrage, Lennart 1998. 
472 A.a. sid 4. 
473 A.a. sid 14f. 
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fram att samhällets förväntningar på kyrkans anställda kan skapa frustration 
och svårigheter. Personalen upplever nämligen att samhället har förvänt-
ningar på att kyrkan ska ”finnas till hands” och att kyrkan ska ”gå i bräschen 
för radikala idéer”. Det finns också förväntningar på hur kyrkans personal 
ska agera både som yrkesmänniskor och privat, vilket kan medföra rollkon-
flikter.474

De två skilda beskrivningarna av medarbetarnas relation till samhället kan 
tolkas som att kontakternas innehåll har förändrats under 1990-talet. Eventu-
ellt indikerar olikheterna i medarbetarnas upplevelser att kyrkans marginali-
sering i samhället har medfört en specialisering, en s.k. nischad verksamhet. 
Vissa av kyrkans uppgifter, som allmänheten och samhället förväntar sig att 
kyrkan ska utföra, blir fokuserade. Nationella katastrofer som Estonias för-
lisning 1994 och diskoteksbranden i Göteborg 1998 kan sannolikt ha bidragit 
till en sådan kompetens. En annan förklaring kan vara att församlingarna i de 
olika undersökningarna inte är jämförbara och beskrivningarna exemplifierar 
istället att det finns stora regionala variationer i församlingsmedarbetarnas 
relationer till samhället. 

Yrkesinspektionen har ställt ett antal krav för att situationen ska förbättras 
och har bl.a. poängterat betydelsen av att sätta mål för arbetsmiljöarbetet, 
genomföra utvärderingar och att dokumentera rutiner och befogenheter. Vid 
flera inspektioner har chefsutveckling förordats. 

I jämförelse med de tidigare undersökningarna av den kyrkliga arbets-
platsmiljön är Ann-Sophie Hanssons undersökning av särskilt intresse efter-
som utgångspunkten är rapporter från Yrkesinspektionen och Arbetar-
skyddsstyrelsen. Objektiviteten i deras rapporter diskuterar inte Ann-Sophie 
Hansson, men de uppgifter och problemområden som framkommer är omfat-
tande. Samtliga fem problemområden som nämndes i inledningen återkom-
mer i deras rapporter: 1) organisation, 2) ledarskap, 3) psykosocial arbets-
miljö och arbetsplatsförhållanden, 4) teologisk värdegrund samt 5) kyrkans 
ställning i samhället. 

Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen slutsats är att det krävs 
konstruktiva metoder och redskap för att förbättra de arbetsplatssituationer 
som beskrivs. 

Marta-projektet, en undersökning av arbetsmiljön för kvinnliga präster i 
Uppsala stift 1997, visade bl.a. att ca 25 % av prästerna hade råkat ut för 
kränkande särbehandling av sina kollegor p.g.a. ämbetsfrågan.475 Jämställd-
hetsombudsmannen genomförde 1998 en granskning av arbetsplatsförhål-
landen inom Svenska kyrkan. Sexuella trakasserier och omotiverade löne-
skillnader mellan män och kvinnor var två problem som uppmärksammades. 
Jämo:s undersökning och Marta-projektet var dock inte utformade så att de 
kan generaliseras till alla församlingar i landet. 

474 A.a. sid 50-52.
475 Jensius & Johansson 1997. 
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Det är allmänt känt att ämbetsdebatten har orsakat konflikter. Problemati-
ken runt ämbetssynen har bl.a. bearbetats i inomkyrkliga samtal och genom 
lagstiftning.476 Trots dessa åtgärder förekommer det att enskilda präster och 
prästkandidater agerar utifrån privata teologiska övertygelser i ämbetsfrågor. 
Konsult Bo Westergaard har mångåriga erfarenheter av ledarskapsutbildning 
inom Svenska kyrkan. I en telefonintervju bad jag honom därför att beskriva 
hur han såg på kyrkans svårigheter med att komma till rätta med arbetsplats-
problemen. Han hävdar att det finns präster med ”dubbla agendor” i ämbets-
frågan. Prästerna har en privat teologisk övertygelse att inte bejaka kvinnliga 
präster som gör att de negligerar samarbete med dem. Men en sådan teolo-
gisk övertygelse är inte i överensstämmelse med kyrkans officiella linje i 
ämbetsfrågan som bejakar både manliga och kvinnliga präster och ställer 
krav på samarbete. Detta är ett förhållande som skapar grundläggande oklar-
heter och gör ledningen otydlig.477

Westergaards uppfattning är att problemen i kyrkan i första hand skapas 
av otydligheter i anställningsförhållanden, organisation, ledning och perso-
nalens personliga engagemang. Detta medför en suboptimering av resurser 
och verksamheter. Svenska kyrkan är med andra ord alltför spretig med olika 
problemhärdar för att kunna samla resurserna till gemensam kraft.478 Wester-
gaards analys stöds av att de olika undersökningar jag refererade till ovan tar 
upp många skäl till varför det finns arbetsplatsproblem inom Svenska kyr-
kan. Belfrage t.ex. betonar prästernas upplevelse av meningslöshet och be-
hov av egen själavård medan Göteborgsundersökningen var inriktad på kyr-
kans marginalisering. Ann-Sophie Hansson å sin sida lyfter fram en rad olika 
faktorer.

Jag uppfattar det så att teologiska ståndpunkter och personlig tro innehål-
ler värderingar som engagerar djupa skikt i människans personlighet. När 
skilda teologiska uppfattningar konfronteras och vardagens konflikter ska 
lösas kan det kristna budskapet om kärleken till nästan kännas avlägset. Det-
ta kan bidra till att konflikter upplevs som hotande och blir svåra att bearbe-
ta. Det ställer särskilda krav på att kyrkans medarbetare kan hantera interna 
spänningar så att inte organisationen splittras inifrån. 

Det är också mitt intryck att den komplexa arbetssituationen ställer an-
märkningsvärt stora krav på församlingarnas interna kommunikation. Det 
verkar troligt att interna problem i församlingarna kan dränera de anställda 

476 Enligt lagen ska varje arbetsgivare med över tio anställda upprätta en plan för jämställd-
hetsarbete. EU-kommissionen har angivit vad som ska beaktas i det arbetet och också Jämo 
har yttrat sig. 
477 1998-04-21 Telefonintervju med Bo Westergaard. Han är anställd vid konsultfirman PU-
konsult i Skellefteå. Konsultfirman anlägger ett organisationsteoretiskt systemtänkande. I en 
förberedande chefs- och ledarskapsutbildning får deltagarna bearbeta sin egen syn på lämp-
lighet och vilja att gå in i att vara chef.
478 1998-04-21 Telefonintervju med Bo Westergaard. 
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på energi och att omsorgen om församlingsbor och att möta deras förvänt-
ningar då riskerar att komma i andra hand. 

Det förefaller rimligt att det finns ett samband mellan olika slag av ut-
veckling, att exempelvis verksamhetsutveckling påverkar upplevelsen av 
meningsfull sysselsättning, att bearbetning av ledarskaps- och målfrågor har 
betydelse för verksamheten osv. Därför kan det bli aktuellt att involvera flera 
problemfaktorer i ett förbättringsarbete.479

Genomgången visar att Svenska kyrkan som arbetsplats har ett flertal sub-
jektiva och objektiva problemhärdar som relaterar till 1) organisation, 2) 
ledarskap, 3) psykosocial arbetsmiljö och arbetsplatsförhållanden, 4) teolo-
gisk värdegrund samt 5) kyrkans ställning i samhället. Olika förbättringsåt-
gärder har föreslagits för att komma tillrätta med situationen. Det framkom-
mer också att problemen hör samman i ett större problemkomplex och att 
rangordningen av utvecklingsförslagen inte förefaller vara självklar. Arbets-
platsen Svenska kyrkan ger intryck av att ha ett energiläckage som inte står i 
paritet med de önskemål och förväntningar som människor har på kyrkans 
verksamhet. Det verkar också troligt att interna konflikter försvårar möjlig-
heterna att positionera Svenska kyrkan, dvs. möjligheterna att förmedla goda 
associationer till allmänheten genom att kommunicera vad kyrkan kan ge. 
De första åren på 2000-talet har församlingarna arbetat med att utveckla 
lokala församlingsinstruktioner. Det framstår som om detta arbete kan utgöra 
en viktig process i ett förbättringsarbete och ge möjligheter till en vital 
kommunikation i församlingarna mellan beslutsorgan, ledning, anställda och 
övriga medarbetare. 

8.6 Bearbetning av problemen 
 – utvecklingsarbete i Svenska kyrkan 
I föregående avsnitt redovisades en rad arbetsplatsproblem inom Svenska 
kyrkan. Nedan följer en kort redogörelse för de instanser och organisationer 
som arbetar med olika former av åtgärder. 

Olika former av utvecklings- och förbättringsarbete pågår ständigt inom 
Svenska kyrkan. Målgrupperna är kyrklig personal, förtroendevalda och 
frivilliga medarbetare. Organisationen har utformats så att den nationella 
nivån stödjer stiften och till viss del församlingarna medan stiften främjar 
församlingslivet. Stiften har särskilda konsulenttjänster som ska svara mot 
församlingarnas behov av utveckling. De driver även stiftsgårdar för att kun-
na erbjuda en miljö för t.ex. konfirmandverksamhet eller rekreation. Det 
finns därutöver ett stort antal skilda organisationer med anknytning till 
Svenska kyrkan vilka medverkar i skilda slag av utvecklingsarbete. Studie-

479 Jmf. Pettersson, Per 2000:131. Han menar att begreppen kvalitets- och verksamhetsutveck-
ling ofta likställs.
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förbundet Sensus och diakoniinstitutionerna, Stiftelsen Fjellstedtska skolan, 
Johannelunds teologiska högskola och Ersta Sköndal Högskola är exempel 
på organisationer som är engagerade i fortbildning och forskning. Kunskaps- 
och informationsspridning pågår också genom publikationer samt genom 
omfattande IT-satsningar och utbyggnaden av Kyrknätet som tillhandahåller 
information om kyrklig verksamhet. 

Svenska kyrkans Församlingsförbund är kyrkans arbetsgivarorganisation 
och tar sig därför särskilt an organisationsfrågor och är en av flera organisa-
tioner som bedriver kyrklig ledarskapsutbildning. Svenska kyrkans satsning-
ar på den psykosociala arbetsmiljön liksom jämställdhetsplaner genomförs i 
enlighet med gällande lagstiftning. Det finns också ett brett samarbete mel-
lan Svenska kyrkan och organisationer som på olika sätt främjar hälsa och 
friskvård. Som exempel kan nämnas samarbetet med S:t Lukasstiftelsen som 
innebär att församlingsanställda i viss utsträckning kan erbjudas stödjande 
samtal och handledning. Ärenden som berör anställda och konflikthantering 
handläggs både på stifts- och församlingsnivå. 

Församlingsinstruktionen har två syften, nämligen dels att ge stiftet ett 
redskap för tillsyn, dels att vara ett instrument som främjar församlingslivets 
utveckling. Som tidigare påpekats visar erfarenheten att det lokala arbetet 
med församlingsinstruktionen kan stimulera personalens interna kommuni-
kation och bidra till att lösa arbetsplatskonflikter.480

Ansatser till systematiskt utvecklingsarbete, i den form som möter inom 
kvalitetslitteraturen, förekommer i Svenska kyrkan främst som punktinsatser. 
För det första anlitas externa konsulenter som hjälp i akuta krissituationer, i 
utbildningssammanhang och för att lösa speciella uppgifter. För det andra 
bedrivs Svenska kyrkans miljöcertifiering som ett systematiskt förbättrings-
arbete. Arbetet genomförs med en tydlig systematisk struktur. Diplomerings-
systemet bygger på samma grunder som EMAS, ISO 14001 och ISO 9000 
och avser identiska förändringsprocesser.481 För det tredje kan åter nämnas 
utvärderingsmaterialet Kyrkans Q. Ett verktyg för utveckling från Svenska 
kyrkans Församlingsförbund.482 Som fjärde punkt kan tillfogas att stift och 
församlingar lokalt kan driva olika projekt som är inspirerade av ett systema-
tiskt utvecklingsarbete.483

480 Hansson, Ann-Sophie 2002. 
481 EMAS är en förkortning av Eco Management and Audit Scheme som på svenska översatts 
till EU’s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Se ordlistan. ISO är ett kvalitetssäkrings-
system. Se ordlistan. Svenska Kyrkans Riksmiljövärn tillkom 1992. Se  även Gröna postillan, 
Miljöhandbok – för Svenska kyrkans Agenda 21-arbete 1995; Edman m.fl. 1998; Miljöpärm 
1999 som är ett arbetsmaterial framtaget för församlingarnas miljöarbete och miljödiplome-
ring; Fahlqvist stencilmaterial. 
482 Kyrkans Q. Ett verktyg för utveckling 2002. 
483 T.ex. Att förändra det oföränderliga - Projekt 2000 som genomfördes i Farsta församling; 
Kvalitetsutveckling av konfirmandarbetet i Svenska kyrkans församlingar utarbetat i samarbe-
te mellan Karlstad stift och Sensus studieförbund. 
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Jag vill också nämna två exempel på litteratur där författarna har inspire-
rats av nutida kvalitetstänkande och vänder sig till församlingens medarbeta-
re. En av böckerna är Gudstjänst från grunden som bl. a. innehåller material 
för en enkätundersökning bland församlingsbor.484 En annan är Handbok i 
församlingsstrategi som lägger tyngdpunkten på målarbete, medarbetarskap 
och omvärldsorientering.485 Förståelse, förlåtelse, utveckling är exempel på 
en bok som vill stimulera till personlig utveckling och kollektiv mognad för 
att utveckla medarbetarskapet i en församling.486

Efter en uppräkning av problemområden inom Svenska kyrkan och olika 
möjligheter att bearbeta dem, är det på sin plats att ställa frågan varför det 
förefaller vara så svårt att förändra och förbättra situationen. Motstånd mot 
förändringar brukar visa sig när händelseförloppet är plötsligt, radikalt och 
har negativa följder. Det finns också en teori som säger att sociala system 
strävar efter att förbli stabila och oförändrade och att förändringar av ett 
stabilt system kräver mycket kraft eftersom systemet strävar efter ny stabili-
tet. Man skiljer även mellan insiktströghet och manövertröghet vilket syftar 
på personalens tröghet och ovilja till förändring respektive materiella lås-
ningar.487

Svenska kyrkans organisation är geografiskt rikstäckande och har ett de-
mokratiskt uppbyggt valsystem med direkta val, där kyrkotillhöriga väljer 
sina företrädare i beslutande organ, som har ansvar för styrning av verksam-
heten. I församlingarna leder kyrkoherden arbetet med församlingens grund-
läggande uppgift. I stiftet har biskopen en övergripande lednings- och till-
synsuppgift. Tabell 12 ger en kortfattad presentation av den geografiska 
organisationen, beslutande organ och ledning. Figuren visar att organisato-
riskt bedrivs utvecklingsarbete i stift och församlingar samt på nationell 
nivå.

Per Hansson menar att kyrkan har svårigheter med att anpassa verksamhe-
ten till nya villkor och behov och att förändringsbenägenheten är låg.488 I en 
undersökning granskade han förändringsbenägenheten i fyra församlingar. 
Resultaten visade att en öppen kultur underlättar förändringsarbete samt att 
målstyrning och balans mellan professionalitetsstyrning och politisk styrning 
är bäst. Kyrkoherdens och prästernas stöd var avgörande faktorer medan 
frågor med teologisk anknytning hade en mindre betydelse.489 När Hansson 
belyser situationen i denna undersökning ligger tonvikten på styrsituationen 
och ledningens ansvar. 

Hansson menar också att organisationskulturen är en viktig faktor för ett 
förändringsarbete i kyrkan. Kyrkans utåtriktade öppenhet har en baksida 

484 Harling & Nilsson 1996. 
485 Guldbrandzén & Lundberg 1991. 
486 Korsár & Sundin-Korsár 1991. 
487 Bruzelius & Skärvad 1995:364ff. 
488 Hansson, Per 1990:26
489 A.a. sid 161ff 
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med stark individualism som bör bearbetas men utan att förstöra den enskil-
des individualitet. ”Utifrån detta resonemang förefaller det väsentligt för 
kyrklig utveckling att individualismen bekämpas utan att individualiteten 
kommer i kläm.” Det ger förutsättningar för att diskutera värderingar på 
församlingsnivå vilket är nödvändigt om förändringar ska kunna genomföras 
på ett bra sätt.490

Tabell 12. Svenska kyrkans geografiska organisation, beslutande organ och ledning 
som ansvarar för internt utvecklingsarbete. 
Geografiskt område/ 
Organisatorisk nivå 

Verksamhet 

Nationell nivå Kyrkomötet är högsta beslutande organ. Läronämnden yttrar sig 
i frågor som rör Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 
Kyrkostyrelsen är beredande och verkställande organ till kyr-
komötet.
Biskopsmötet, samråd om stiftsledning och ämbetsansvar. 
Rikskyrkliga nämnder som planerar och samordnar kyrkans 
arbete: nämnden för internationell diakoni och mission, nämn-
den för kyrkolivets utveckling (avskaffad år 2005) och nämn-
den för Svenska kyrkan i utlandet. 
Kyrkofondens styrelse som förvaltar kyrkofonden och beviljar 
olika anslag. 
Kyrkokansliet med avdelningar som har till uppgift att stödja 
stift och församling. T.ex. miljöcertifiering, initiering och upp-
följning av församlingsinstruktionerna. 
Svenska kyrkans Församlingsförbund, en självständig arbetsgi-
varorganisation som i det s.k. Q-projektet utvecklar ett utvärde-
ringsinstrument.
Samarbete med utbildningsorganisationer, t.ex. diakoniinstitu-
tionerna, Sensus (tidigare SKS). 

Stift Utbildnings- och kompetensprojekt 
Stiftets konsulenter med främjande uppgifter 
Stiftsgårdarnas verksamhet 
Biskops- och kontraktsprostvisitationer 
Möten för präster och diakoner 

Församling och kyrkliga 
samfälligheter 

Lokala satsningar på utveckling av församlingsarbetet 
Projekt, rekommendationer och uppdrag som initieras från 
riksnivå eller stiftet, t.ex. församlingsinstruktionerna 
Kyrkoherdarnas ledning av arbetet med församlingens grund-
läggande uppgift 

Gemensamt för nationell 
nivå, stift, församling och 
kyrkliga samfälligheter 

Utvecklingssamtal 
Årsberättelser 
Revision
Arbetsmiljöhandbok med bl.a. jämställdhetsplan 
Skyddsronder 
Fackligt engagemang 

Det framstår som möjligt att individualismen också innebär en självständig-
het och en frihetskänsla som gör att utvärderingar kan uppfattas som både 

490 Hansson, Per 2001:175f. 
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kränkande och hotande. Detta skulle i så fall ligga i linje med Magnells erfa-
renheter från Stockholms Stadsmission som nämndes tidigare. Magnell me-
nade att det inom idéburna organisationer finns en tradition som innebär att 
man inte vill bli granskad och utvärderad och att de som är involverade i 
verksamheten har en särskild och värdefull frihet i förhållande till organisa-
tionen.491

Mitt allmänna intryck är att det satsats stora ekonomiska resurser och 
mycket engagemang på utveckling och kompetenshöjande åtgärder i Svens-
ka kyrkan. Kyrkans organisation stödjer detta. Samtidigt visar studier att 
organisationen är så komplex att den skapar problem.492 Det är därför tvek-
samt om utvecklingsarbetets resultat står i paritet med allmänhetens förvänt-
ningar på kyrklig verksamhet och personalens arbetsmiljö.493 I likhet med 
Westergaard uppfattar även jag att Svenska kyrkan har svårigheter med att 
samla sina resurser och att det ”läcker” energi. 

Problemen och deras lösningar kan studeras ur olika perspektiv. Det upp-
fattas i allmänhet som en a) organisations- och ledningsuppgift att balansera 
personalens subjektiva arbetstillfredsställelse, den objektiva arbetsmiljön, 
teologiska värderingar och människosyn så att det inte uppstår konflikter. 
Situationen kan även förstås ur ett b) medarbetarperspektiv som innebär att 
kyrkan är en arbetsplats med särskilda krav på deras självkännedom, teolo-
giska kompetens och vilja till samarbete. 

8.7 Sammanfattande diskussion 
De nära banden mellan kyrka, stat och folk har successivt försvagats i takt 
med att religionsfriheten har utvidgats och lagstadgats. Kyrkans förändrade 
ställning i samhället och visavi medlemmar/kyrkotillhöriga ställer nya krav 
på kyrkans förkunnelse och undervisning samt information om pågående 
verksamheter. Det är värt att uppmärksamma hur kyrkans och religionens 
nischning i samhället kan leda till att utvecklingen på samhälls-, organisa-
tions- och individnivå går i skilda riktningar. Även om kyrkan marginalise-
ras i samhället kan ett förbättringsarbete i en församling innebära att kyrkan 
vitaliseras. Det är också intressant att uppmärksamma forskningsresultat som 
visat att när samhället i nutiden gör sociala nerdragningar uppstår det en 
ökad efterfrågan på kyrkans diakonala och sociala insatser. 

I diskussionen om sekularisering lyfte jag särskilt fram processer som i 
första hand kan härledas inifrån kyrkan. Frågan ställdes om problematiken 

491 1998-10-27 Intervju med Kerstin Magnell; 1998-11-04 Brev från Magnell; 1998-11-05 
Telefonintervju med Magnell; Magnell 1998. 
492 Se t.ex. Hansson Ann-Sophie 1998. 
493 Jmf. Hansson Per 1990:22f. som anser att betydande insatser görs på alla nivåerna. Särskilt 
nämner han konfirmandarbetet och forskningsrapporter som behandlar problemområden inom 
olika yrkesgrupper. 
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kring detta ligger i att utveckla det teologiska budskapet om nästan-kärleken 
utan att imitera relationsmodeller från t.ex. psykologi och kvalitetsarbete. I 
så fall är det viktigt att kyrkan definierar sig i förhållande till kvalitetsteorier 
som tenderar att assimileras i kyrkan för att det inte ska bli en sekularisering 
inifrån kyrkan. 

I en diskussion om relationen mellan befolkningen och Svenska kyrkan är 
det meningsfullt att granska vad som avses med religion. Jag uppfattar att det 
finns ett spänningsfält som omfattar Svenska kyrkans substantiella trosföre-
ställningar, Svenska kyrkans funktioner för befolkningen och i samhället 
samt den enskilde individens egna trosföreställningar och religiösa utövande. 
Utifrån kyrkans funktioner som stabiliserande, kulturbärande och integre-
rande bör ett förbättringsarbete inte splittra detta spänningsfält utan tvärtom 
utveckla redskap för att hantera situationen. 

Analyser av människors förhållande till Svenska kyrkan visar att begrav-
ningar i jämförelse med andra verksamheter har en särställning. Det fram-
kommer också att kyrkorummet tillmäts stor betydelse. Omsorg om de svaga 
i samhället ansågs vara den mest angelägna av kyrkans uppgifter och i sam-
band med katastrofer finns en förväntan på kyrkans engagemang. Mitt sam-
manlagda intryck är att begravningar har en folklig förankring och att det 
finns både förväntningar och efterfrågan i sådana sammanhang. För att förstå 
kyrkans relationer till befolkning diskuterades betydelsen av s.k. ”sovande 
relationer” som en aspekt av tradition. Denna typ av latenta relationer kan 
”ärvas” och aktualiseras t.ex. vid krissituationer och vid begravningar. Hur 
en sådan relation utvecklas beror på många olika faktorer. Det är för kyrkans 
del viktigt att undersöka hur ett förbättringsarbete kring begravningar kan 
genomföras. 

Kyrkan är en stor arbetsplats med både anställda och frivilliga medarbeta-
re. Analyser av arbetsklimatet och problemområden ger en komplex bild 
med både negativa och positiva inslag av betydelse för den empiriska studi-
en. Det är främst fem områden som brukar nämnas. De är organisation, led-
ning, psykosocial arbetsmiljö och arbetsplatsförhållanden, teologiska ställ-
ningstaganden och värderingar, värdegrunden samt kyrkans ställning i sam-
hället. Jonas Alwall menar att arbetsmiljön kan analyseras i termerna trivsel 
och i vid mening otrivsel. Både han och Per Hansson har uppmärksammat 
hur det kan råda en yttre yta av enighet medan konflikterna gror under ytan. 
Ann-Sophie Hansson visade bl.a. att kyrkan fått kritik för att inte ta tag i 
problem och att det saknas redskap för att hantera konflikter. Hon pekar bl.a. 
på svårigheterna som uppstår med skilda teologiska värderingar och rolltolk-
ningar. En annan svårighet uppstår när gränsen är otydlig mellan yrkesroll 
och privatliv. Hon menar att kyrkans miljö är komplex och att situationen 
kräver ett förtydligande av positiva modifierande faktorer och nämner bety-
delsen av en utvecklad dialog. Hon skriver också att kyrkans kristna värde-
bas kan utgöra en grundbult för det ”goda arbetet”. 
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Jag uppfattar att värderingar grundade i teologiska ståndpunkter och per-
sonlig tro engagerar människans djupskikt. Detta kan bidra till att arbets-
platskonflikter upplevs som hotande och ställer speciella krav på medarbe-
tarnas hantering av interna spänningar. Det är en komplex arbetssituation 
som ställer anmärkningsvärt stora krav på församlingarnas interna kommu-
nikation. Det framstår som troligt att interna arbetsplatsproblem kan dränera 
medarbetarna på energi och att omsorgen om församlingsbor då riskerar att 
komma i andra hand. Det verkar också rimligt att olika slag av problemfak-
torer är avhängiga varandra och bör uppmärksammas i ett förbättringsarbete. 
Interna konflikter försvårar sannolikt möjligheterna att förmedla till allmän-
heten vad kyrkan kan bidra med och att skapa goda associationer. Det lokala 
arbetet med församlingsinstruktioner framstår som en viktig process i ett 
förbättringsarbete med möjligheter till en vital kommunikation mellan olika 
parter.

Per Hanssons forskningsresultat visar att det inom kyrkan finns en låg 
förändringsbenägenhet samtidigt som bl.a. en öppen organisationskultur 
underlättar förändringsarbete. Den slutsatsen är i linje med min uppfattning 
att en organisations kultur som den kommer till uttryck i relationer och verk-
samhet är en övergripande viktig faktor i ett förbättringsarbete. 

Mitt sammanfattande intryck är att Svenska kyrkans problem och deras 
lösningar kan studeras ur olika perspektiv. Det uppfattas i allmänhet som en 
a) organisations- och ledningsuppgift att balansera personalens subjektiva 
arbetstillfredsställelse, den objektiva arbetsmiljön, målarbete, teologiska 
värderingar och människosyn så att det inte uppstår konflikter. Situationen 
kan även förstås ur ett b) medarbetarperspektiv som innebär att kyrkan är en 
arbetsplats med särskilda krav på de anställdas självkännedom, teologiska 
kompetens och vilja till samarbete. Inom kvalitets- och förbättringsarbete 
framhålls också c) brukarens synpunkter och erfarenheter som viktiga kun-
skapskällor vid utvärdering av verksamhet och verksamhetsutveckling. 

Frågor som berör människosyn och djupgående värderingar kräver sanno-
likt en långsiktig lösning. Därför ser jag det som angeläget att kombinera ett 
långsiktigt arbete med människosyn och grundläggande värderingar med 
mer kortsiktiga bearbetningar av skilda, mer specifika problem. 
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KAPITEL 9 
Begravningsgudstjänsten

Detta kapitel belyser begravningar ur olika perspektiv och tar upp begreppet 
rit och begravningens funktioner samt sorg och pastoral omsorg. Sista av-
snittet ägnas åt förändringar i begravningsseder. Avsikten är att uppmärk-
samma relevanta faktorer för avhandlingens empiriska studie av förbätt-
ringsarbete i Täby församling med fokus på begravningen. 

9.1 Begravningsrit – en definition 
I Kyrkohandboken anges att ”begravningen ingår i ett sammanhang som 
sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven.”494 Begravningsriter är 
en samlingsbeteckning för de riter som utförs i samband med död och be-
gravning. Riterna kan äga rum vid en rad olika tillfällen. Det kan vara vid 
dödsbädden såväl före som efter att döden inträtt, i hemmet, vid visning då 
anhöriga ser den avlidne i kistan, vid transporter, själaringning och tacksä-
gelse i kyrkan, när anhöriga vakar vid kistan, vid begravningen oavsett i 
vilken ordning den sker i, vid minnesstunden, vid gravsättning av urnan eller 
när askan sprids, vid minnesstunder eller högtider på arbetsplatser eller i 
motsvarande sammanhang.495

Men vad innebär begreppet rit när det används i en allmän, samlande be-
tydelse? Det finns många förslag på definitioner. Anna Davidsson Bremborg 
diskuterar begreppet i sin forskning om begravningsentreprenörernas yrkes-
roll. Hon anser att riten särskiljer sig från andra handlingar genom att den 
har ett transcendent fokus, den går utöver de vardagliga handlingarna och 
kan varken uppfattas som en personlig vana eller en neurotisk handling. Ri-
ter återfinns i traditionen men kan även utföras spontant. Då finns det ofta 
något inslag som kan hänföras till en repetitiv rit. Hon menar att människor 
reagerar kroppsligt i dödens närhet och att riten är en kroppslig handling.496

Davidsson Bremborg konstaterar även att riten har en viktig social funk-
tion och refererar i detta sammanhang bl.a. till Thomas Gerholm. Han upp-
märksammar att alla deltagarna i riten, såväl professionella som anhöriga, 

494 Kyrkohandboken 1986 sid 218. 
495 Davidsson Bremborg 2002:158-191. 
496 A.a. sid 156f. 
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var och en kan ha sin egen tolkning och han menar att riten kan vara instru-
mentell både symboliskt och socialt.497 Detta ligger i linje med vad jag påpe-
kat tidigare, nämligen att det finns ett spänningsfält mellan 1) substantiella 
kristna trosföreställningar och religiöst utövande som Svenska kyrkan står 
för; 2) de funktioner som Svenska kyrkan har för befolkningen och samhäl-
let; samt 3) den enskilda individens trosföreställningar och religiösa utövan-
de.

I min diskussion nedan är det begravningsriten som avses. Jag anser att en 
borgerlig begravning och en begravning eller minnesstund som inte primärt 
är religiösa också är begravningsriter. Vid sådana tillfällen kan istället insla-
gen av tradition och kultur vara dominerande. Men ett dödsfall gör att situa-
tionen i sig är gränsöverskridande även om människors tolkningar av situa-
tionen skiljer sig åt och även om kroppen inte finns med vid ritens genomfö-
rande.498 Vid andra kyrkliga handlingar, t.ex. en namngivningsceremoni är 
inte den gränsöverskridande dimensionen lika framträdande. Min definition 
framhäver begravningsritens kommunikativa funktion i samband med sorg 
och begravningar. Inspirerad av Johan Asplunds socialpsykologiska teori-
bildning kring människans sociala responsivitet 499 uppfattar jag människans 
kommunikativa förmåga och behov av kommunikation som ontologiskt för-
ankrade (i det mänskliga varat, dvs. i de mänskliga grundbehoven som är 
kroppsliga, psykiska, andliga och sociala). Kommunikationen i samband 
med en begravningsrit omfattar deltagarna – anhöriga såväl som professio-
nella, den avlidne (t.ex. kan anhöriga i sitt avsked tilltala den avlidne) och 
även icke närvarande deltagare. Gränsöverskridande upplevelser avser det 
okända vi står inför i dödens sammanhang och innehåller upplevelser av 
helighet. Det finns också en social ordning innefattande traditioner som ex-
empelvis att närmast anhöriga sitter längst fram på höger sida vid begrav-
ningsgudstjänsten och går först vid avskedstagandet. Jag uppfattar att sådana 
ordningar motverkar kaos, dvs. att den gränsöverskridande upplevelsen ba-
lanseras mot en social ordning i tid och rum. Människans deltagande i en 
begravningsrit kan sträcka sig från ett engagemang med alla sinnen till en 
ytlig närvaro. Min definition av en begravningsrit blir mot denna bakgrund 
följande:

Begravningsriten är en kommunikativ handling som är uttryck för männi-
skors tolkning av gränsöverskridande upplevelser och social ordning. Den 
består av medvetna och symboliska handlingar. Begravningsriten har som re-
gel ett repetitivt, kulturellt inslag. 

497 Gerholm 1988. 
498 Jmf. Bäckström, Edgardh Beckman och Pettersson 2004:62f som menar att riten i de kyrk-
liga handlingarna uttrycker en kollektiv gemenskap som individen blir länkad till. “Denna 
kollektiva gemenskap är transcenderande oavsett om den kyrkliga handlingen motiveras 
religiöst eller av traditionsskäl.” 
499 Tönnies 1974. Asplund 1987, 1991. 
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I en begravningsrit kan det ingå ett eller flera auditiva moment med läsning-
ar, bön, betraktelse, musikinslag, tystnad (uppfattas auditivt) och samtal. I en 
begravningsrit är detta väsenliga inslag. Man deltar även visuellt i en rit och 
det estetiska intrycket och symbolspråket utgör viktiga dimensioner av riten. 
Enligt traditionen klär man sig i svart vid en begravning och flaggan halas på 
halv stång för att sedan hissas när begravningsgudstjänsten är färdig. Det är 
två exempel på hur färger och föremål kan användas i ett rituellt samman-
hang och ge en ordning för kommunikationen av ett rituellt händelseförlopp. 

Spontant utförda riter, t.ex. ljuständning, blomstersmyckning och läsning-
ar, uppfattar jag som regel knyter an till och får sin inspiration från befintliga 
kulturella traditioner. Spontant utförda riter som får fäste bland människor är 
framträdande inslag när riter förändras. Att jag i begravningsritens samman-
hang väljer att uppmärksamma människan som en helhet korresponderar 
med hur sorgen kan göra sig påmind i hela människans existens somatiskt, 
psykiskt, andligt och socialt. 

9.2 Exempel på ritens olika funktioner 
Det finns flera tolkningar av ritens funktioner. Davidsson Bremborg ansluter 
sig till Emile Dürkheims uppfattning att religion utgår från en grundläggande 
åtskillnad mellan det profana och det heliga och att den gemensamma kol-
lektiva upplevelsen av det heliga går utöver individerna själva.500 Dürkheim 
menade att riten är en generell handling som uppväcker ett speciellt tillstånd 
av moralisk kraft och övertygelse hos deltagarna som innebär att samhället 
eller gruppen bekräftar sig självt och gemenskapen stärks.501 Överflyttat till 
begravningens sammanhang kan Dürkheims slutsatser tolkas som att kärnan 
för denna rit är den kollektiva upplevelse hos deltagarna som ger bekräftelse 
och gemenskap. Människans behov i detta avseende är också extra stort i 
samband med dödsfall och sorgebearbetning uppfattar jag. Därför finns det 
ett tydligt behov av gemensamma riter och traditioner. 

Ritens sociala och kulturella betydelse framkommer också i Eva Reimers 
avhandling Dopet som kult och kultur.502 Reimers ser dopet som en livscykel-
rit där den teologiska betydelsen är underordnad traditionen. Dopet integre-
rar sålunda barnet i samhället och är främst ett uttryck för en lojalitet med 
den rådande samhällsordningen.503 Det är därför interaktionen mellan de 
individuella och sociala perspektiven på riten bör studeras. I sin forskning 
betraktar hon riter som ”kulturyttringar med en symbolisk, expressiv dimen-

500 Dürkheim, 1965:428-433. 
501 A.a. sid 474f.  
502 Reimers 1995.
503 A.a. sid 249. Dessa forskningsresultat ligger i linje med Göran Gustafssons uppfattning. 
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sion. Kultur är de gemensamma värden, normer och föreställningar, utifrån 
vilka människor handlar och erfar tillvaron som meningsfull.”504

Arnold Van Gennep är välkänd inom denna genre för sin forskning kring 
rites de passage, övergångsriter, dit även livscykelriter hänförs. Han anser 
att separation och återförening är grundläggande i mänskligt liv och att det är 
detta som kommer till uttryck i en övergångsrit. Han definierar sålunda över-
gångsriterna som 1) ett avskiljande från den gamla sociala rollen, en separa-
tion, 2) följt av en marginalisering – ett överskridande ur det vanliga som 
leder till en identitetsförändring, vilket i sin tur 3) följs av en återkomst till 
en ny social roll och inkorporering i samhället.505 I enlighet med van Gen-
neps synsätt är begravningen en rite de passage som innebär att sörjande 
identifierar sig med en förändrad social roll. Den avlidne går ur livscykeln. 
Ännu ett perspektiv på ritens funktioner ger religionspsykolog Valerie De-
Marinis. Hon har fördjupat sig i ritens terapeutiska sammanhang och menar 
att riten skapas i en process som uttryck för deltagarnas inre och att den fri-
gör läkande krafter.506 DeMarinis terapeutiska perspektiv ger vid handen att 
begravningen i sig, som rit, kan ha en terapeutiskt läkande funktion om den 
utformas med hänsyn till de sörjandes behov. Denna funktion kan också 
förklara de spontana och privata riter som utförs i samband med dödsfall. 

Även jag betraktar begravningen ur ett funktionellt perspektiv (definitio-
nen ovan ser både till funktion och innehåll) och menar att alla uppfattningar 
som nämnts ovan om begravningsritens funktioner har fog för sig. Jag tolkar 
det som att begravningens funktioner sträcker sig från det individuella till det 
kollektiva/sociala. Begravningen som en kommunikativ handling kan utföras 
i ett privat sammanhang såväl som i ett officiellt. Riten är sålunda flerdimen-
sionell. De äldsta kända begravningsriterna härstammar från tiden före nean-
derthalmänniskan.507 Det förefaller därför troligt att människan har framträ-
dande behov av att utföra riter i dödens sammanhang. Detta är i linje med 
min förståelse av människans kommunikativa förmåga och behov av kom-
munikation som ontologiskt förankrade. 

I undersökningar som betonar ritens identitetsstärkande funktioner fram-
står det som om riten också är läkande, dvs. att de olika behov av bearbet-
ning som uppstår genom de förändringar ett dödsfall för med sig på något 
sätt blir tillfredsställda. Anhörigas bearbetning av en förändrad identitet är 
exempel på ett sådant behov. Avskedet vid begravningsgudstjänsten kanske 
inleds med en privat samling runt kistan utformad för att hjälpa de närmast 
sörjande i deras situation. Däremot är begravningsgudstjänsten i första hand 
en officiell, gemensam rit som har både en individuell och en social funktion 

504 A.a. sid 38. 
505 Van Gennep 1965.
506 De Marinis 1993.
507 James 1986. 
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där deltagarna kan bearbeta sin sorg och uttrycka sitt deltagande med de 
närmast anhöriga. 

Hur förhåller sig då begravningsritens substantiella innehåll till begrav-
ningens funktioner? I slutrapporten från projektet ”Från statskyrka till fri 
folkkyrka” drar man slutsatsen att de kyrkliga handlingarna kan betraktas 
som en kommunikativ arena. ”Resultatet visar att de kyrkliga handlingarna 
har stor betydelse för individerna oavsett om relationen bestäms teologiskt 
eller av traditionsskäl och oavsett om den känslomässiga relationen till den 
nationella kyrkan är stark eller svag.” Informanternas svar på frågan om 
deras syn på den kyrkliga begravningen visade att 29 % betraktade begrav-
ningen som ett värdigt avsked men att ”den tro som uttrycks i sammanget är 
inte särskilt viktig”. Det var 48 % som uppfattade att det är så man brukar 
göra i Sverige och att det är en värdefull tradition medan 9 % ansåg att det är 
ett kristet avsked och 14 % att det är ett bejakande av det kristna hoppet om 
uppståndelse och evigt liv. I rapporten tolkas detta som att begravningsakten 
har en religiöst kollektiv kulturfunktion som samspelar med individens emo-
tionella förhållande till riten.508

9.3 Sorg och pastoral omsorg 
Hur sorg genomlevs beror på en mängd olika faktorer som spänner mellan 
samhälleliga, ekonomiska, kulturella och religiösa förutsättningar,509 den 
drabbades individuella situation och hälsa samt olika faktorer vid dödsfallet. 
Är omständigheterna vid dödsfallet traumatiska ökar som regel behovet av 
sorgebearbetning. I detta avsnitt vill jag först fästa uppmärksamheten på 
Svenska kyrkans funktion som förmedlare av normer och mening. Psykiatri-
kern Johan Cullberg kallar det för en social diagnostik när han beskriver 
existentiella bristtillstånd som anomiska störningar.510 Under rubriken ”Ett 
anomiskt syndrom” beskriver han en patientgrupp som är relativt vanlig 
bland vårdsökande: 

Man kan se på anomiska störningar som existentiella bristtillstånd, uttryck 
för brist på bärande mening, mål och grundtrygghet i tillvaron. Vår existenti-
ella grundtrygghet hämtar sin näring ur den kulturtradition vi kommer ur, den 
normmiljö vi lever i och de bekräftelser vi får på oss själva och vår identitet 
genom dagliga kontakter på arbetet och i hemmet med närstående… Upple-

508 Bäckström, Edgardh Beckman och Pettersson 2004:60ff. 
509 Ariès 1978. 
510 Se Dürkheim 1993. Begreppet anomi myntades av den franske sociologen Emile Dürk-
heim (1858-1917) i samband med en självmordsstudie och innebär att människan upplever 
tomhet samt brist på mål och mening. Dürkheim menade att orsaken till anomi finns i de 
sociala villkoren. Samhällets utveckling leder till att traditionella normer som förr fick sin 
legitimering genom religionen uppluckras utan att ersättas av nya. Följden blir att människan 
upplever sitt liv som meningslöst. 
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velser av ängslan och sorg får inte verbala uttryck utan somatiseras i stället 
eller blir till allmän oro och olust.511

Problematiken hör samman med att närmiljön kan sakna regler och anvis-
ningar för hur krissituationer och extra påfrestningar ska hanteras. Om ett 
sådan ”buffertsystem” saknas är man mer sårbar vid mentala ansträngningar 
eftersom man står utanför ett existentiellt och socialt sammanhang och inte 
har tillgång till tolkningsmönster för livets händelser. Det kan också saknas 
stödjande resurser i omgivningen. Psykiatrikerna Per-Olof Michel, Tom 
Lundin och Ulf Otto har funnit att utvecklingen till ett mångkulturellt sam-
hälle och Svenska kyrkans marginalisering och gradvis förändrade relation 
till staten är faktorer som bidrar till att anomiska störningar blir alltmer van-
liga. Författarna menar att det finns en andlig eller existentiell nöd som leder 
till en överbetoning på det materiella och omedelbar behovstillfredsställelse.
Utvecklingen ger människor upplevelser av rotlöshet och gör det svårt för 
dem att hantera existentiella frågeställningar som aktualiseras vid psykiska 
trauman.512

Sådana erfarenheter av anomiska bristtillstånd och människors rotlöshet 
tolkar jag som att Svenska kyrkan har en viktig funktion som förmedlare av 
normer och ett meningsfullt tilltal. Behov av existentiell trygghet och bear-
betning kan uppstå i en rad olika situationer. Det kan vara i samband med 
sjukdom och vård i livets slutskede, vid nationella katastrofer och vid sorg 
och begravning. Vad jag har kunnat finna bedrivs Svenska kyrkans verk-
samhet i sådana sammanhang som regel utifrån behoven i den aktuella situa-
tionen och med respekt för individens religiösa ställningstagande. 

Avhandlingen är särskilt inriktad på förbättringsarbete i samband med be-
gravningar. Erfarenheter visar att människor kan få både kroppsliga, psykis-
ka och andliga problem i samband med dödsfall och sorg och att församling-
arnas insatser vid begravningar kan påverka sorgebearbetningen. Som regel 
har hela landets befolkning någon form av kontakt med kyrkan vid en nära 
anhörigs dödsfall, oavsett om en begravningsgudstjänst genomförs eller inte 
och oavsett begravningsform. Det för också med sig att kyrkan kan bidra till 
social integration när Sverige utvecklas till ett mångkulturellt land. Kyrkan 
har med andra ord en inte försumbar funktion att stödja och underlätta anhö-
rigas sorgebearbetning. 

Den pastorala omsorgen vid begravningar syftar till att anhöriga ska in-
tegrera händelsen i sina liv och att visa på vägar för sörjande att ”återhämta” 
sig.513 Både praktiska erfarenheter och forskning visar att församlingarnas 
genomförande av begravningar och uppföljande verksamheter med erbju-
dande om olika former av samtal och gemenskap och besök på kyrkogården 

511 Cullberg 1985:144-146. 
512 Michel, Lundin och Otto 2002:24ff. 
513 Exempel på litteratur: Sverkström 1981; Lindqvist & Sverkström (red) 1987; Olivius m.fl. 
1996.
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kan ha en viktig funktion i den sorgeprocess anhöriga går igenom. Det gäller 
för alla åldrar. Församlingarna har särskilda möjligheter att hjälpa människor 
med en andlig eller existentiell problematik genom traditioner, ritualer och 
språk. Församlingarna kan också bidra med sociala kontakter och verksam-
het som bidrar till att underlätta tiden efter begravningen.514

Johan Cullberg är välkänd sedan många år tillbaka för sin beskrivning av 
sorgeförloppet som fyra faser. Han menar att sorgen inleds med en kortare 
eller längre chockfas. Den går sedan över i reaktionsfasen då frågan om var-
för något har hänt aktualiseras. Dessa två faser utgör krisens akuta del. Där-
efter tar bearbetningsfasen vid som innebär ett accepterande av det som hänt. 
Sorgen mynnar sedan ut i nyorienteringsfasen som inte har något särskilt 
slut. Denna fas innebär att den drabbade har integrerat det som hänt i sin 
personlighet och orkar engagera sig i omvärlden.515

En annan forskare, Elizabeth Kübler-Ross, är välkänd för sin forskning 
kring döendet. Hon menar att det finns stora likheter mellan döendets olika 
uttryck och sorgen. Hon framhåller att i sorgen ingår inslag av förnekande 
och vrede samt ett köpslående med en önskan att kunna påverka situationen. 
Gradvis kan den drabbade acceptera det som hänt och ta till sig insikten om 
att livet fortsätter även om det blivit annorlunda.516

En tredje forskare, Kjell Kallenberg, menar att intensiteten i sorgen varie-
rar och är beroende både av de efterlevandes personlighet och livsåskådning. 
Han skiljer mellan den gränslösa sorgen som är ihållande, den spontana sor-
gen som planar ut med tiden, den fördröjda sorgen som innebär att den ut-
trycks i ett senare skede samt den indifferenta hållningen då sorgen aldrig 
blir särskilt märkbar.517

Anna Davidsson Bremborgs studie visar hur sorgens uttryck förändrats. 
Sorgen är inte bunden till samhällets normer och religionens traditioner som 
tidigare, utan det är individens känslor och tolkning som är avgörande. Sor-
gen präglas enligt henne av nutidsmänniskans behov av autencitet, emotio-
nalisering och reflexivitet.518 Begravningsentreprenörerna uppfattar i allmän-
het att det viktiga med en begravning är att ceremonin speglar den avlidnes 
liv och ger deltagarna en positiv behållning av akten. Detta ger en avstamp 
för de sörjande att blicka framåt. Det framkommer också av Davidsson 
Bremborgs analyser att prästens insatser är av stor vikt eftersom han eller 
hon präglar stämningen i mycket stor utsträckning.519 Under min tid som 
präst med tjänstgöring vid begravningar har jag kommit till samma slutsats. 

514 Lundin 1982, 1992; Andersson Wretmark 1993; Dyregrov 1990, 1994; Dyregrov & Hord-
vik 1995.
515 Cullberg 1985. 
516 Kübler-Ross 1969, 1992, 1993. 
517 Kallenberg 1987, 1992.
518 Davidsson Bremborg 2002:117-119. Walter är en av de forskare som utifrån engelska 
förhållanden uppmärksammat död och sorg i en postmodern tid. T.ex. Walter 1999. 
519 Davidsson Bremborg 2002:221-223. 
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Goda minnen från begravningen som det är möjligt att återvända till i tan-
karna är till hjälp i sorgebearbetningen. 

I boken Livshjaelp som behandlar dansk begravningspraxis och kyrko-
gårdskultur nämner Jesper Stange tre funktioner som begravningen har för 
efterlevande: att ta avsked, att erkänna dödens verklighet och att tvinga 
människor söka sig mot varandra.520 Det kristna hoppet – som jag uppfattar 
som karaktäristiskt för en begravning i kyrkans ordning – nämner han dock 
inte. Lars Johan Danbolt har i ett försök att kvantitativt mäta sorgens styrka 
visat att ett personligt och aktivt engagemang i de praktiska förberedelserna 
av en begravning påverkar sorgens förlopp och underlättar en integrering av 
det inträffade och den förändrade situationen. Det är konkreta handlingar 
som ger synliga resultat.521

Tom Lundin framhåller att i alla kulturer har magiskt tänkande och riter 
”en för individen viktig skyddande funktion genom att förstärka det psyko-
logiska försvaret mot rädsla och ångest. Ritualer är uttryck både för behov 
och försvar i t.ex. sorgeprocessen. Reaktionen påverkas samtidigt av det 
rådande kulturella mönstret.” Ritualerna fyller flera olika funktioner enligt 
honom. Den döde blir hjälpt att komma över till dödsriket, hindras från att 
komma tillbaka och minnet av honom/henne hedras. ”Ritualerna både av-
speglar det psykologiska sorgearbetet och kan utgöra ett stöd för sorgepro-
cessens fortskridande.”522 Lundin menar att det är av stor vikt att barn får lära 
sig hur man sörjer eftersom det ger dem hjälp att hantera svårigheter i li-
vet.523

I den självbiografiska litteratur som beskriver upplevelser och sorgearbete 
vid en anhörigs bortgång, tycker jag mig ha funnit att det är vikten av sociala 
kontakter som betonas kraftigast. Ett gott socialt nätverk och att medmän-
niskor framför sitt uppriktiga deltagande innebär möjligheter till kontinuerlig 
bearbetning genom samtal och fyller tomheten efter den bortgångne med 
innehåll.524

Församlingarnas pastorala omsorg i samband med begravningar kan en-
ligt min mening direkt påverka sorgeförloppet hos de drabbade. Forskare kan 
visa hur religion och tradition ger en social kulturkompetens, ett buffertsy-
stem som dämpar stötarna vid trauman. Begravningen är en länk i ett sådant 
buffertsystem.525 Sorgens förlopp påverkar människans hälsa och välbefin-
nande. Jag skiljer mellan öppen sorg och frusen eller inkapslad sorg. Med 
öppen sorg avser jag reaktioner som tårar, vrede osv., en situation då de 
känslomässiga reaktionerna tillåts komma till uttryck. Sorgen kommunice-

520 Stange 1993:95ff. 
521 Danbolt 1998. 
522 Lundin 1992:79. 
523 A.a. sid 50. 
524 T.ex. Sjögren-Olsson 1975, 1983; Ericson 1986; Peters 1991; Warrebäck 1995; Harris 
1996.
525 Lundin 1992. 
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ras. Frusen eller inkapslad sorg är de situationer då sorgen aldrig kommer till 
uttryck trots att det finns ett påtagligt behov av att sörja. Känslorna kapslas 
in t.ex. i teoretiska rationaliseringar. Vid frusen sorg läker sorgen inte ut, i 
motsats till sorg som har ett mer eller mindre öppet förlopp. Till detta kan 
fogas att det finns forskning som visar att män och kvinnor sörjer olika. 
Männens traditionella roll är att bita ihop och stödja kvinnan.526 Också mäns 
och kvinnors olika sociala umgängesformer påverkar sorgebearbetningen. 
För kvinnor är det ofta lättare att tala om sin situation.527

Det är naturligtvis individuellt hur sörjande upplever och hanterar sin si-
tuation. Den räcka av riter som en begravning kan omfatta ger flera tillfällen 
till bearbetning av sorgen. Som redan nämnts är det flera faktorer som på-
verkar sorgens förlopp. Eftersom sorgens förlopp och bearbetning är så indi-
viduell och mångfacetterad anser jag att det krävs flera beskrivningar och 
förklaringar som kan komplettera varandra när det gäller det komplexa sam-
spelet mellan olika faktorer. Därför ansluter jag mig inte till någon specifik 
teori om sorgens förlopp och bearbetning i den kommande empiriska studi-
en. Min ambition är istället att uppmärksamma sorgens olika uttrycksformer. 

9.4 Förändringar i begravningsseden 
Ett historiskt studium av begravningsseden visar att det kontinuerligt skett 
förändringar i praxis och att riten utvecklats i växelverkan mellan individ 
och kollektiv.528 Att förändringar också pågår i nutiden visar en jämförelse 
mellan ordningarna för begravningsgudstjänst i kyrkohandböckerna från 
1942 och 1986. Utvecklingen går mot en ökad öppenhet och acceptans för 
individuella önskemål och behov hos anhöriga och den ger ett större utrym-
me till alternativa utformningar. Som exempel kan nämnas att det i 1942 års 
Kyrkohandbok fanns en enda text att läsa vid överlåtelsen och mullpåkast-
ningen,529 medan det i 1986 års version finns tre alternativa texter varav det 
tredje alternativet kan genomföras med ett korstecken över kistan istället för 
mullpåkastning.530

I samband med död och begravning utvecklas även privata riter som ef-
terhand assimileras i den kyrkliga traditionen. Ett exempel på detta är ljus-
tändningsceremonier som har växt fram i nutiden. Detta blev tydligt i sam-
band med mordet på statsminister Olof Palme när människor vallfärdade 

526 Bendt 1997. 
527 Bendtz 1995. 
528 Se t.ex. Dürkheim 1965:432f; Ariès 1978; Stange 1993; Straarup 1994:22; Söderpalm (red) 
1994; Begravning, Tro & Tanke 1998:6. 
529 Kyrkohandboken 1942/1973 sid 267f. 
530 Kyrkohandboken 1986 sid 220. Mullpåkastningen är en tradition som växte fram under 
medeltiden och knyter an till 1 Mosebok 3:19. Handlingen är en symbol för att Gud har skapat 
människan och gett henne liv. Det är alltså en sedan länge officiellt bekräftad rit som det har 
vuxit fram alternativ till. 
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med blommor och ljus till brottsplatsen och senare till graven i centrala 
Stockholm. Ljuständning var också ett framträdande inslag vid Estoniakata-
strofen och förekom både i offentliga och privata sammanhang.531 Vid All-
helgonatid har ljuständning blivit såväl en privat som en offentlig rit. På 
kyrkogårdarna tänder anhöriga ljus och i kyrkorna är det vanligt att guds-
tjänster firas med ljuständning och uppläsning av de avlidnas namn. 

Sverige utvecklas gradvis i en mångkulturell riktning. Ett känt exempel på 
att det förekommer kulturella gränsöverskridanden och närmanden till 
svensk begravningspraxis är Fadime Sahindals begravning år 2001 i Uppsa-
la. Den unga kvinnan Fadime Sahindal var uppväxt i islamsk tradition och 
mördades av sin far. Mordet betecknades som ett s.k. hedersmord. Hon be-
traktade sig inte längre som muslim och hennes skriftliga önskan var att få 
en begravningsceremoni i Uppsala domkyrka. Eftersom Fadime Sahindal 
inte var uttalat kristen ordnades en sorgehögtid i särskild ordning och den 
leddes av domprosten Tuulikki Koivunen Bylund. Många människor, i den 
fyllda kyrkan och utanför, följde sorgehögtiden.532

Det är sannolikt att kulturella skillnader i seder vid begravningar kan för-
stärkas och urskilja en grupp ur det svenska samhället och bidra till gruppens 
sammanhållning och särart. Alternativt kan begravningsceremonier förstärka 
integreringen i det svenska samhället genom att främmande kulturer assimi-
leras in i den svenska begravningstraditionen. Detta skulle tillföra den 
svenska begravningstraditionen nya inslag och skynda på förändringar av 
begravningsriterna. 

Förändringar i begravningsriter påverkas naturligtvis också av begrav-
ningsbyråerna. Relationen mellan begravningsbyråerna och Svenska kyrkan 
är mångbottnad. Byråerna är samarbetspartner till Svenska kyrkan och för-
samlingarna. Samtidigt är byråerna aktörer på marknaden och konkurrenter 
till kyrkan. Genom att överta uppgifter som tidigare åvilat församlingarna 
och prästerna kan byråerna både öka sina intäkter och befästa en utökad 
maktposition inom verksamhetsfältet begravningar. Davidsson Bremborg ser 
tre alternativa framtidsscenarier.533 Ett alternativ är att Svenska kyrkan startar 
egna begravningsbyråer. Det har skett i Fagersta, Västanfors församling, där 
Kyrkans Begravningsbyrå öppnade i januari år 2005. Begravningsbyrån 
riktar sin verksamhet till allmänheten på samma sätt som ”vanliga” begrav-
ningsbyråer utan krav på religiösa ställningstaganden. Begravningsbyrån är 
en verksamhet i bolaget Kyrkans vård och omsorg i Sverige AB. Ägare till 
bolaget är Västanfors-Västervåla kyrkliga samfällighet.534 Församlingsför-
bundet har mottagit förfrågningar från flera församlingar som vill starta be-
gravningsbyrå. Ett andra alternativ är att begravningarna äger rum på be-

531 Ahlin 1995:85f. 
532 2002-04-02 Intervju med Tuulikki Koivunen Bylund, domprost i Uppsala. Intervjun ägde 
rum i anslutning till sorgehögtiden. Se även Koivunen Bylund 2003. 
533 Föreläsning 2004-02-03 Davidsson Bremborg. 
534 www.svenskakyrkan.se/vastanfors 2005-03-02. 
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gravningsbyråerna eller i begravningshus efter amerikansk modell, en ut-
veckling som byråerna kan aktivt verka för, t.ex. genom att marknadsföra 
borgerliga begravningar. Det tredje alternativet är att fördjupa samarbetet 
mellan begravningsbyråer och Svenska kyrkan. Initiativet till det kan Svens-
ka kyrkan ta i egenskap av huvudman för begravningsverksamheten. 

Svenska kyrkans Församlingsförbund är en av de instanser inom kyrkan 
som handlägger frågor kring begravningar. Ett ärende som det arbetar med 
är framtida gravskick. Genom utredningen Gravskick i förändring – tradi-
tion och visioner framkommer att det finns ett växande behov av alternativa 
gravskick för att möta individuella önskemål och en förändrad sammansätt-
ning av befolkningen. Inom Församlingsförbundet har man dragit slutsatsen 
att ett gravskick utan gravrätt är en intressant lösning. Det innebär ”att skapa 
nya gravskick inom ramen för begreppet minneslund där de anhöriga känner 
till var gravsättningen skett.”535 Denna utveckling mot fler alternativa grav-
skick påverkar också begravningsriternas utformning. Förändringarna kan 
endera gå i en riktning som osynliggör dödens realitet eller leda till en ut-
veckling i motsatt riktning. 

Göran Gustafsson genomförde under slutet av 1990-talet en omfattande 
undersökning av sociala skillnader i begravningsseder. Han avslutar studien 
med orden: ”Begravningarna är i dagens Sverige inte något som skiljer olika 
grupper – landsbygdsbor och stadsbor, män och kvinnor, arbetare och tjäns-
temän, kyrkligt aktiva och kyrkligt ointresserade – utan de är med små varia-
tioner varandra lika för en helt övervägande del av befolkningen.”536 Det 
förefaller som om begravningsriternas utveckling efter reformationen har 
gått i den riktningen att yttre normer har fått en gradvis minskad betydelse.537

Det är kanske till följd av denna utveckling som de personliga momenten i 
begravningen har fått en växande uppmärksamhet och Kyrkohandboken har 
alternativa texter. 

Samtidigt som begravningsriter har en funktion i sorgearbetet finns det 
belägg för att det finns ett avskärmande från döden och att riterna begrän-
sas.538 Uttrycket ”direktare” syftar på de tillfällen när ingen ceremoni alls 
genomförs. I Davidsson Bremborgs studie framkommer dock att begrav-
ningsentreprenörerna upplever denna situation som märklig och det före-
kommer att de vid dessa tillfällen själva genomför en textläsning.539 Nils-
Arvid Bringéus menar att ”när döden förträngs uppstår samtidigt ett tomrum 
i vårt medvetande. En bit av verkligheten faller bort, en bit som gör att vårt 
människovärde minskar.”540

535 Wall 2000. 
536 Gustafsson, Göran 2003:221. Gustafsson, Göran 2001 beskriver undersökningens genom-
förande.
537 Se t.ex. Söderpalm (red) 1994. 
538 A.a. sid 185-188. 
539 Davidsson Bremborg 2002:189-191. 
540 Bringéus 1983:17. 
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9.5 Sammanfattande diskussion 
Enligt Kyrkohandboken ingår begravningen ”i ett sammanhang som sträcker 
sig från dödsbädden till avskedet vid graven”. Begravningsriter kan sålunda 
utföras vid många olika tillfällen. Min definition av begravningsrit betonar 
begravningen som en kommunikativ handling där människan uppfattas ur ett 
helhetsperspektiv. 

Begravningen och de aktiviteter som knyter an till denna kan studeras ur 
ett funktionellt perspektiv. Jag menar att riten kan ha många olika funktioner 
och framhåller både den läkande och identitetsstärkande funktionen för indi-
viden och den kulturella betydelsen för kollektivet. Begravningen kan vara 
en hjälp i sorgebearbetningen. Särskilt intressant framstår de slutsatser som 
dragits inom psykiatrisk forskning som visar att det finns en överbetoning på 
det materiella och en existentiell nöd som leder till att människor upplever 
rotlöshet och meningslöshet. Jag anser därför att begravningen och kyrkan 
fyller en viktig funktion genom att förmedla en existentiell grundtrygghet 
med respekt för individuella religiösa ställningstaganden. 

Sorgens förlopp är relaterad till omständigheter som hör samman med den 
sörjandes situation som t.ex. hälsa, personlighet och sociala nätverk samt 
faktorer vid dödsfallet som t.ex. den avlidnes ålder och hälsa och förekoms-
ten av traumatiska omständigheter. Jag ansluter mig inte till någon särskild 
teori om sorg utan anser att sorgen är så individuell och komplex att det be-
hövs många beskrivningar som kompletterar varandra. I den empiriska stu-
dien vill jag därför vara öppen för sorgens olika uttrycksformer. 

Begravningsentreprenörerna betonar vikten av en personligt utformad be-
gravning. De har i sin yrkesutövning som regel flera kontakter med anhöriga 
både före och efter en begravning. Jag anser att Svenska kyrkan har ett in-
tresse av ett fördjupat samarbete med begravningsbyråerna till gagn för de 
anhöriga.



186

KAPITEL 10 
Presentation av Täby församling 

Detta kapitel presenterar Täby församling där den empiriska studien genom-
fördes. Merparten av uppgifterna är från tiden för studiens genomförande. 
En viss uppdatering har skett av uppgifter som kan vara av särskilt intresse. 

I vart och ett av de fem distrikt som Täby församling är uppdelad i finns 
en samordnare som har till uppgift att utveckla verksamheten och hålla 
samman distriktet. När den empiriska studien började var fem komministrar 
distriktssamordnare men utan arbetsledaransvar. Övriga komministrar hade 
tjänster som var inriktade på en specifik verksamhet. Dessa tjänster var en 
fängelsepräst, en ungdomskaplan, en konfirmandansvarig, en dataansvarig 
och en sjukhuspräst.541

Församlingen har tolv komministertjänster. I genomsnitt betjänar en präst 
drygt 5000 personer. För att detta ska vara möjligt är deras arbetsuppgifter 
koncentrerade till förkunnelse, undervisning, själavård och kyrkliga hand-
lingar.

Vid slutet av år 2000 var 96 personer anställda i Täby församling vilket 
motsvarar 80 heltidsanställningar. Genomsnittlig anställningstid i försam-
lingen var elva år. Av de anställda var 73 % kvinnor och 27 % män. Bland 
förtroendevalda var motsvarande siffror 55 % respektive 45 %. Den största 
gruppen anställda var mellan 46 och 55 år medan den största gruppen förtro-
endevalda var mellan 56 och 65 år.542

10.1 Antalet kyrkotillhöriga 
Täby församling är Sveriges största församling när det gäller antalet kyrko-
tillhöriga. Då församlingsgränsen sammanfaller med kommungränsen är det 
möjligt att jämföra antalet kyrkotillhöriga och antalet kommuninvånare. 
Studerar man befolkningsutvecklingen över en längre tidsperiod, från 1950-
talet och framåt, framkommer att antalet kommuninvånare stadigt ökat från 
10 343 år 1950 till 60 300 år 1999. Under de följande åren har antalet invå-

541 Täby församling. Årsredovisning 1996 sid 31. Se Litteratur och källförteckning, Material 
från och om Täby församling. 
542 Täby församling. Verksamhetsberättelse 2000. Studiehäftetet 2002 bilaga I beskriver för-
samlingens organisation och ledning. 
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nare hållit sig relativt konstant. År 2001 hade det minskat till 60 135 och år 
2004 hade det ökat till 60 422. Vad gäller antalet kyrkotillhöriga är totalbil-
den under senare år att antalet kyrkotillhöriga minskar i relation till antalet 
kommuninvånare. År 1999 var 82 % av kommuninvånarna kyrkotillhöriga 
och år 2004 var motsvarande siffra 77 %. År 1996 döptes 91 % av alla ny-
födda barn, år 1999 döptes 83 % och år 2004 döptes 73 %. Dopfrekvensen 
visar sålunda en nedåtgående trend.543 Bland frikyrkorna är Vår Frus Katols-
ka Församling i Täby störst. Den omfattar hela Roslagen och hade år 1997 
ca 1 500 medlemmar och år 2005 ca 1 200 medlemmar. Även Pingströrel-
sen, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet finns repre-
senterade i Täby. Det finns inte uppgifter om i vilken utsträckning dubbelt 
medlemskap förekommer.544

De statistiska uppgifterna i tabell 13 visar antalet inträden och utträden i 
församlingen från år 1996 t.o.m. år 2004. Det framkommer att antalet utträ-
den överstiger antalet inträden förutom år 1997 då det var motsatt förhållan-
de.

Table 13. In- och utträden i Täby församling under perioden 1996-2004.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Inträden 78         96 53 31 37 27 27 64 40 
Utträden 106 88 85 165 176 532 366 597 519 

Det framkommer vidare att antalet utträden ökade kraftigt fr.o.m. år 2001, 
året efter relationerna mellan staten och Svenska kyrkan förändrades. Anmä-
lan om utträde sker som regel via en förfrågan per telefon. Samtalen kopplas 
vidare till kyrkoherde Johan Blix eller tjänstgörande präst. I andra hand går 
samtalen till någon av församlingens informatörer. När utträdesblankett in-
kommit skickar församlingen en frågeenkät för att klarlägga anledningen till 
utträdet.545 Enkäten har fyra fasta svarsalternativ. De är 1) det är för dyrt att 
vara med, kyrkoavgiften är för hög; 2) kyrkan använder kyrkoavgiften till fel 
saker; 3) utträdet sker av religiösa skäl, det kyrkan står för överensstämmer 
inte med svarandens egen tro; 4) svaranden har negativa erfarenheter i sina 
kontakter med kyrkan, eller kännedom om någon annans negativa erfarenhe-
ter. Det finns dessutom ett öppet svarsalternativ där svaranden kan ange 
andra skäl och synpunkter. 

Enligt svaren är det främst två faktorer som lett till utträden ur Svenska 
kyrkan åren 2001-2003. Det är dels de ekonomiska uppgifter som lämnas via 
deklarationsblanketten om kostnader för kyrkotillhörighet, dels medias upp-
märksamhet på kyrkorelaterade ämnen. Den främsta anledningen till utträde 

543 Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur 2004. 
544 1997-09-08 Telefonintervju med kyrkoherde Blix; 1997-09-12 Telefonintervju med Vår 
Frus Katolska Församling i Täby; www.varfrukyrkan.dot. 
545 Utträden ur Täby församling. Enkätundersökningar åren 2001, 2002 och 2003. 
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är ekonomisk. Följande svarsuppgifter framkom år 2003. Det var 213 perso-
ner som besvarade enkäten, ca 35 % av dem som utträtt ur församlingen. 
Totalt lämnades 272 svar; en svarande kunde sålunda ange mer än ett svars-
alternativ. Av de svarande angav 47 % det första svarsalternativet, ekono-
miska skäl. En del avsåg att återinträda när det ekonomiska läget hade blivit 
mer stabilt, andra framhävde att kyrkoavgiften borde vara ett fast belopp. 
Återkommande svar var också att man inte uppfattade sig som religiös och 
därför inte använde sig av kyrkans tjänster. Av de svarande valde 21 % detta 
alternativ. Det var 5 % som ansåg att Svenska kyrkan använder kyrkoavgif-
ten till fel saker och 3 % menade att de hade negativa erfarenheter av Svens-
ka kyrkan. Ungefär en fjärdedel av de svarande, 24 %, angav någon annan 
anledning till utträde. Det framkommer bl.a. att bråk om kvinnliga präster 
har skadat kyrkans rykte. Ytterligare en anledning till irritation som nämns 
är ärkebiskop KG Hammars politiska framtoning och vissa av hans uttalan-
den. Ett färre antal svaranden angav också att kyrkan inte bör engagera sig i 
aktiespekulationer.

Enkäten ger den som vill utträda möjlighet att ställa frågor och att föra en 
fortsatt dialog med församlingens kyrkoherde Johan Blix. År 2003 mottog 
Blix 14 personliga brev. En minskning med fem brev från året innan. Denna 
minskning kan sannolikt förklaras med att det numera är möjligt att föra en 
direkt korrespondens med kyrkoherden via församlingens webbplats. 

I en intervju med Leif Wiking, präst i Täby församling, framkommer att 
ett utträde ofta är en fråga som vederbörande har funderat över en längre tid 
och att kyrkoavgiften ofta är det som blir avgörande. Wiking nämner att 
tillfälliga inkomstökningar t.ex. i samband med aktieförsäljningar kan öka 
kyrkoavgiften rejält. I en familj är det inte ovanligt att mannen är högin-
komsttagare och begär utträde medan hustrun står kvar som kyrkotillhörig. 
Wiking påpekar också att uttalanden som återges i media kan allmänheten 
uppfatta som om de gäller hela kyrkan och att de därför kan leda till utträ-
den. Vid ett tillfälle kontaktade Wiking en person som hade missförstått en 
tidningsartikel och ville träda ur kyrkan, varpå vederbörande rev sin utträ-
desblankett. Wiking har också erfarenhet av att det kan väcka stor bestört-
ning hos anhöriga när unga människor som gått ur kyrkan dör och begrav-
ningen ska anordnas. Församlingen har policyn att ett utträde innebär att 
vederbörande inte önskar en kyrklig begravning, men detta tillämpas med 
försiktighet och med hänsyn till omständigheterna.546

De erfarenheter som Täby församling gjort av utträden förefaller ligga i 
linje med de undersökningsresultat som Jonas Bromander kommer fram till i 
en analys av utträdena ur Svenska kyrkan. Han framhäver att utträdet ofta är 
en process under en längre tid och att bl.a. debatten om kvinnliga präster har 
påverkat utträdarnas bild av kyrkan. Utträdet betecknar han som en indikator 
på avtagande kyrkolojalitet. I de flesta fall är det kyrkoavgiften som har en 

546 2004-07-05 Telefonintervju med Leif Wiking. 
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avgörande betydelse i ett slutligt ställningstagande till kyrkotillhörigheten. 
Han nämner även att Hammars uttalanden och Svenska kyrkans aktieinnehav 
kan vara omständigheter som leder till det slutliga avgörandet om utträde.547

10.2 En symbol och en verksamhetsidé 
Täby församling har en egen symbol formgiven av Rune Monö som bor i 
församlingen. Han har erfarenhet av formgivning och är upphovsman bl.a. 
till SAS’ logotyp och ICA-symbolen. Täby församlings symbol återkommer 
i olika typer av församlingsmaterial. Den består av tre par händer. Två hän-
der är knäppta i bön, två händer är kupade som en skål för att ta emot och två 
händer är helt öppna och givande.548 Symbolen vill uttrycka kärnan och driv-
kraften i församlingens verksamhet. Monö skriver om symbolens innehåll: 

Treenige Gud, Fader, Son och Helig Ande 
som knäppta händer 
lyfter jag mitt hjärta till Dig 

Jag kupar dem 
för att ta emot allt Du vill ge mig 

Jag öppnar dem 
för att Din kärlek ska flöda ut 
till dem, som går bredvid mig.549

Verksamhetsidén tillkom efter att symbolen skapats. Symbolen relaterar till 
församlingens ledord glädje, gemenskap och framtidstro som återkommer i 
verksamhetsidén. Ledorden syftar på glädjen att få be och att med förtröstan 
få ta emot och ge vidare av gemenskap och framtidstro till medmänniskorna. 
En av kyrkoherde Johan Blix första åtgärder när han tillträde sin befattning 
år 1993 var att medverka till framtagandet av verksamhetsidén. Han beskri-
ver bakgrunden på följande sätt: 

Det är ett sätt att säga att vi har samma mål, samma idé, oavsett om vi arbetar 
på kyrkogården eller kansliet som präster eller som församlingsassistenter. 
Och numera har vi tagit bort det här med personligt kristna tro och istället så 
står det att alla som jobbar i Täby församling ska ha lojalitet mot verksam-
hetsidén. … Och själva idén är då att man ska ha något gemensamt tankegods 
så att man kan få känslan av att det vi gör hänger ihop. Och då blir man sä-
kert bättre på sitt jobb. Man får ett bättre resultat. Så tanken är ju helt enkelt 
att alla ska gå åt samma håll. Det är en grundtanke. För enade vi stå och 
splittrade vi falla så att säga. … Jo, så skulle man i smågrupper komma med 

547 Bromander 2003. 
548 Sjörin, Kerstin 1998. 
549 Täby församling, Årsredovisning 2000.
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något slags första spånutkast, och alla grupperna utgick ifrån missionsbefall-
ningen (Matt 28:18-20) … det var ju egentligen programmet färdigskrivet på 
något sätt … att nå dit det är det som är poängen.550

Verksamhetsidén arbetades fram bland medarbetare och förtroendevalda i 
församlingen under cirka 1,5 års tid. Den återger organisationens grundstruk-
tur som avsnitt 6.1 behandlade och besvarar frågorna vad organisationen vill 
med sin verksamhet och hur mål och vision ska förverkligas. Verksamhets-
idén är uppbyggd i tre delar. Den första delen besvarar frågan Varför? Den 
andra delen besvarar frågan För vilka? Och den tredje delen besvarar frågan 
Hur? Eller Vad skall vi göra? Verksamhetsidén lyder: 

Svenska kyrkan i Täby har fått Kristi uppdrag att föra ut 
evangelium och ge glädje, gemenskap och framtidstro. 

Med respekt för religionsfriheten finns vi till för alla som  
tillhör Täby församling eller som bor, vistas och verkar i  
församlingen. 

Vi ska skapa kristna mötesplatser där människor i kärlek och med var-
samhet upprättas, växer, undervisas, tröstas och finner ro i Gud. 

Vi ska också värna skapelsen och vara en kritisk och oroande  
röst mot maktmissbruk och förtryck inom och utom kyrkan.551

Kyrkoherden menade att det fanns svårigheter med att samla personalen mot 
ett gemensamt mål. Han uppfattade att det var processen vid framställningen 
av en verksamhetsidé som var givande och viktigare än själva dokumentet. 
Det var de medarbetare som var med i hela processen som kunde ta till sig 
den. De som kom in senare i processen eller när verksamhetsidén var färdig 
hade betydligt svårare att implementera den i sitt arbete. ”Så det gäller att ha 
med så många som möjligt i de här processerna som pågår.”552 Kyrkoherden 
anser också att en upprepning av de tre orden glädje, gemenskap och fram-
tidstro i vardagen bidrar till att hålla verksamhetsidén aktuell.553

I Täby församling hade tidigare vissa personalgrupper (exempelvis dia-
konipersonal och lärare) inskrivet i sina befattningsbeskrivningar ett ideolo-
giskt krav på ”en personlig kristen tro”. Andra personalkategorier (exempel-
vis administrativ personal, kyrkogårdsarbetare, vaktmästare) hade inte något 
ideologiskt krav på sig alls för anställning. Kyrkoherden ändrade på detta så 
att samma ideologiska krav skulle ställas på alla. Det formulerades då som 
”lojalitet mot församlingens verksamhetsidé”. Vid anställningsintervjuer får 
den arbetssökande ta ställning till detta ideologiska krav. Det är fel, menar 

550 1998-09-18 Intervju med kyrkoherde Blix. 
551 Täby församling. Verksamhetsberättelse 2000 sid 4. 
552 1998-09-18 Intervju med kyrkoherde Blix. 
553 Bronner m.fl. 1997:44. Bilaga 3. 
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kyrkoherden, att ställa krav på personlig tro för det finns ingen möjlighet att 
kontrollera detta. Kravet på lojalitet med församlingens verksamhetsidé an-
ser han är i överensstämmelse med Kyrkoordningens intentioner. 

Detta är ett exempel på att den reella arbetsplatssituationen med anställ-
ningsförfaranden kan vara problematisk ur ideologiskt perspektiv och att 
innebörden i Kyrkoordningens ideologiska krav på anställda kan tolkas på 
olika sätt. I Kyrkoordningen står det att: ”Den grundläggande tro, bekännelse 
och lära som Svenska kyrkan står för skall komma till uttryck i allt vad kyr-
kan gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar 
kristen tro och kristet liv.”554 Kyrkoherdens hantering av problemet relaterar 
till Stålhammars fråga om kyrkoherdens legitima bas i relation till personal 
som inte är lojal med kristna värderingar: “Kan tjänandet som auktoritetskäl-
la fungera också där?”555 I församlingens verksamhetsidé uttrycks dock 
medarbetarnas kristna tro och liv med mer allmänna ord och formuleringar. 

10.2.1 Svenska kyrkans uppdrag och 
 Täby församlings verksamhetsidé 
Det är även intressant att relatera verksamhetsidén till Svenska kyrkans upp-
drag som beskrivs i inledningen till Kyrkoordningen.556 I samband med att 
Svenska kyrkans uppdrag presenterades för medarbetarna i Täby församling 
bearbetade jag texten i Kyrkoordningen lätt för att göra den mer lättillgäng-
lig:

Att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. 
Att inbjuda alla att tillhöra trons folk och dela dess liv. 
Att i allt vad hon gör och säger låta tron, bekännelsen och läran  
komma till uttryck. 

Det står också att barnen har en särställning och att de ska uppmärksammas 
särskilt i verksamheten. Om tron står det: 

Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. 
Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud som är hennes ursprung 
och mål. … Kyrkans tro innebär en grundläggande tillit till Gud. 

554 I Kyrkoordningen 1999. Första avd. 1 kap. I Sjunde avd. Inledning finns angivet att för-
samlingens medarbetare, frivilliga och anställda, ”skall fullgöra de speciella uppdrag som de 
anförtrotts i solidaritet med Svenska kyrkan och kyrkans tro, lära och bekännelse.” I 34 kap. 7 
§ anges att kravet för en tillsvidareanställning inom Svenska kyrkan är kyrkotillhörighet eller 
medlemskap i en kyrka eller ett samfund som Svenska kyrkan genom Kyrkomötesbeslut har 
en särskild ekumenisk samverkan med. Undantagna från detta krav är anställda som har sina 
huvudsakliga arbetsuppgifter inom begravningsverksamheten. 
555 Stålhammar 1996:64. 
556 Kyrkoordningen 1999. Första avd. 1 kap. – Andra avd. Inledning, 2 kap. 
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Församlingen har en grundläggande uppgift, nämligen att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Uppgiften har sålunda 
flera dimensioner, som hör ihop och täcker varandra. Församlingen kan även 
bedriva internationell mission och ekumenik. Församlingen har pastoralt 
ansvar för alla som uppehåller sig inom församlingens geografiska gränser. 
”Under kris och höjd beredskap ska det finnas en höjd kyrklig beredskap för 
verksamheten.” Församlingen är skyldig att tillhandahålla dop, konfirmation, 
vigsel och begravningsgudstjänst. Församlingens grundläggande uppgift 
beskrivs också teologiskt i Kyrkoordningen med följande ord:

Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kris-
ten gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen åter-
upprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av 
denna grundläggande uppgift. 

Kyrkoordningens text tillkom i samband med relationsförändringen år 2000 
medan Täby församlings verksamhetsidé är äldre. Trots detta kan verksam-
hetsidén uppfattas som en tolkning av Svenska kyrkans uppdrag och försam-
lingens grundläggande uppgift. Den stora skillnaden ligger kanske i att 
Kyrkoordningens text är tydligare kristocentrisk medan verksamhetsidén 
relaterar till praktiska situationer och församlingsmedarbetarnas möten med 
människor som hyser skilda religionsuppfattningar. 

10.3 Arbetsmiljön 
Personalnämnden i Täby församling beslutar om församlingens personalad-
ministrativa ärenden. Nämnden tog under år 1996 initiativ till en arbetsmil-
jöhandbok samtidigt som man arbetade med att ta fram en jämställdhetsplan 
och en personalidé. Samma år tog företaget Östermalmshälsan fram ett för-
slag till arbetsmiljöhandbok.557 Förslaget har sedan bearbetats i församlingen 
och under år 2000 färdigställdes handboken.558 Den första jämställdhetspla-
nen antogs av personalnämnden 1997 och den revideras årligen.559 Arbetet 
med en personalidé resulterade i ett personalpolitiskt program som var fär-
digt år 2000 och som därefter revideras kontinuerligt.560

557 Täby församling. Årsredovisning 1996 sid 24. 
558 Arbetsmiljöhandbok; Täby församling. Verksamhetsberättelse 2000 sid 7. 
559 Täby församling. Årsredovisning1997 sid 23. 
560 Se Granberg 1998:141ff som ger följande definition av personalpolitik: ”Personalpolitik är 
de uttryckta värderingar, principer och övergripande mål som ligger till grund för det perso-
naladministrativa arbetet. De flesta delarna av personalpolitiken faller inom MBL och medbe-
stämmandeavtalsområdet.” Jmf. Hansson 1997:23ff; Bruzelius & Skärvad 1995:233. Perso-
nalidén i affärsdriven verksamhet är att föra samman medarbetarnas personliga mål med 
företagets affärsmål och att målen ska stödja varandra. Med andra ord, samklangen mellan 
affärsidé och personalidé betraktas som avgörande för ett företags resultat. Granberg 1998:24 
förklarar att ”personalidén anger vilken typ av människor företaget vill knyta till sig.” Se även 
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Arbetsmiljöhandboken är ett dokument som anger inriktningen på ar-
betsmiljöarbetet. ”I denna policy för Täby församling uttrycks kyrkorådets 
inriktning för hur arbetsmiljön ska vara.”561 Det är ett omfattande dokument 
som behandlar många skilda aspekter på arbetsmiljön. ”I begreppet arbets-
miljö innefattar vi förutom den fysiska miljön, såsom klimat, arbetsplats ut-
formning och belysning etc. även den psykosociala miljön d.v.s. hur de an-
ställda har möjligheter att ha bra sociala kontakter på arbetet, påverka sin 
arbetssituation och utvecklas i sitt arbete.”562 Kyrkorådet menar att arbetsmil-
jöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten och att det finns både 
ett arbetsledaransvar, vilket åvilar alla arbetsledare och chefer, och ett per-
sonligt ansvar för hälsa och miljö som bärs av alla anställda. Församlingen 
har inte bestämt tidpunkt för någon form av miljöcertifiering. Det finns ett 
system för pappersåtervinning och i första hand används miljömärkta pro-
dukter inom kontoret och fastighetsförvaltningen. Inom begravningsverk-
samhetens skötsel av kyrkogårdar och övrig mark används inga kemiska 
bekämpningsmedel och användningen av miljöskadliga gödselmedel mins-
kar kontinuerligt.563

Nämnden har arbetat fram ett personalpolitiskt program som behandlar 
ärenden av personalpolitisk karaktär. Syftet är ”att församlingens grund-
läggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva 
diakoni och mission kan genomföras så effektivt som möjligt”. Effektivitet 
definieras i termer av ”att målen för verksamheten nås under god hushållning 
med resurserna och med god arbetsmiljö, anställningstrygghet och medinfly-
tande för de anställda.”564

I det personalpolitiska programmet redogörs för hur församlingens ar-
betsgivaransvar är fördelat mellan kyrkofullmäktige, kyrkoråd, personal-
nämnd och kyrkoherde. Kyrkofullmäktige fattar beslut om mål, resurser och 
riktlinjer medan det är kyrkorådets uppgift att leda förvaltningen och utöva 
tillsyn över vissa nämnder och att verkställa kyrkofullmäktiges beslut. Per-
sonalnämnden är ”församlingens centrala organ för den personaladministra-
tiva verksamheten och utövar arbetsgivarbefogenheter enligt sin instruktion 
och sitt reglemente. Kyrkoherden har som andlig ledare av församlingen 
ansvaret för tillsyn och övergripande samordning av all den verksamhet som 
församlingen bedriver.”565

I det personalpolitiska programmet behandlas ärenden om arbetsledning, 
medbestämmande och facklig verksamhet, personalutveckling, jämställdhet 
och lönepolicy.

                                                                                                                            
a.a. sid 147. Det kan uppstå oklarheter när personalidén både kan ange riktlinjer för personal-
avdelningens arbete och fokusera personalfrågor. 
561 Arbetsmiljöhandbok. Flik 2 sid 1 Arbetsmiljöpolicy för Täby församling. 
562 Ibid. 
563 Täby församling. Verksamhetsberättelse 2000.
564 Personalpolitiskt program. Täby församling, fastställt 1999-11-03 § 92, sid 1.
565 A.a. sid 2. 



194

I avsnittet som behandlar arbetsledning framkommer att de anställda har 
ett kollektivt ansvar ”för att arbetsplatsen präglas av ansvarstagande, effekti-
vitet, samarbete och öppenhet.”566 Kyrkoherden och övriga chefer ansvarar 
för att utvecklingssamtal och lönesamtal genomförs. Avsikten med samtalen 
är att minska ”behovet av daglig ordergivning”.567 Församlingen vill också 
stärka samverkan med de fackliga organisationerna.568

Under rubriken personalutveckling nämns en rad punkter. Dit hör rekryte-
ring, personalplanering, kompetensutveckling, lagutveckling och ledarut-
veckling.569 Där står bl.a. att personalens utbildning ska genomföras med 
hänsyn till nyttan för verksamheten och medarbetarna, utbildningens kostnad 
och påverkan på ordinarie uppgifter. För lagutveckling anges ett antal punk-
ter som påverkar mognaden och effektiviteten hos en grupp. Där nämns bl.a. 
att medarbetarna bör vara lyhörda och öppna sinsemellan och att varje indi-
vid behöver bekräftelse och bli ”erkänd som individ och som betydelsefull i 
arbetsprocessen”. Ökat medarbetarinflytande och samarbete uppges också 
påverka lagutvecklingen.570 Under ledarutveckling anges att ledarskapet ska 
utgå från ”lyhördhet för människors inneboende vilja att göra ett bra arbete”. 
Med det avses att det effektiva ledarskapet styrker medarbetarna till att växa 
med arbetsuppgifterna. Om konflikter står det att de bör synliggöras för att 
kunna lösas.571

I det avsnitt som tar upp arbetsmiljö hänvisas till arbetsmiljöhandboken. 
Under rubriken jämställdhet är det främst en betoning på att kvinnor och 
män bör samarbeta på alla nivåer i organisationen. Texten hänvisar också till 
församlingens jämställdhetsplan.572 I jämställdhetsplanen från år 2000 anges 
att den syftar till en jämförelse mellan könen. I planen poängteras en balan-
serad fördelning av tjänster mellan män och kvinnor samt lika lön för lika 
arbete.573 Av det personalpolitiska programmet framgår att det även omfattar 
frivilligarbetare och förtroendevalda i de delar där det är tillämpbart.

Församlingens organisation har varit en återkommande diskussionsfråga. 
Den främsta anledningen är församlingens storlek och frågan om det finns 
anledning att dela församlingen. Även när den empiriska studien genomför-
des diskuterades detta.574

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att frågor rörande arbetsmiljön har 
bearbetats kontinuerligt under den tid som jag har genomfört den empiriska 
studien i församlingen. Det är i efterhand inte möjligt att klarlägga i vilken 

566 Ibid. 
567 A.a. sid 3. 
568 Ibid. 
569 A.a. sid 3-5. 
570 A.a. sid 3. 
571 A.a. sid 4-5. 
572 A.a. sid 5. 
573 Jämställdhetsplan för Täby församling 2000.
574 1999-05-05 Intervju med kyrkorådets ordförande Jan-Hans Sjöberg. Täby församling, 
Årsredovisning 1999 sid 15. 
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utsträckning mitt arbete kommit att påverka framtagandet av dokumenten 
rörande arbetsmiljön och det personalpolitiska programmet. 

10.4 Kompetensutvecklingsprogram 
En gång i månaden samlas hela personalen för samvaro och kompetensut-
veckling. Enligt kyrkoherden är det en viktig och svår uppgift att finna äm-
nen för dessa samlingar som engagerar alla personalkategorier och samtliga 
medarbetare.575

Medarbetarna i Täby församling arbetade under åren 1994-1995 med frå-
gor som berörde hela verksamhetens innehåll och all personal. En konsult 
kontrakterades för uppdraget att leda ett särskilt kompetensutvecklingspro-
jekt.576 Projektet avsåg att väcka medvetenhet och förståelse för varje medar-
betares medansvar. Målet var att ”påbörja utvecklingen av en ’kvalitetskul-
tur’ där alla medarbetare är engagerade och känner ansvar för det ständigt 
fortlöpande förbättringsarbetet”. I det sammanhanget introducerades kund-
begreppet i församlingen. Kompetensutvecklingsprojektet syftade till att 
utveckla en teamorganisation eller nätverksorganisation, som bars av den 
kollektiva kompetensen: ”Ett fungerande team kännetecknas av arbete mot 
gemensamma mål, rationella rutiner, flexibilitet, kundorientering, kvalitets-
tänkande och bra samarbete.”577 Detta mål uppnåddes aldrig helt av olika 
anledningar. 578

Under år 1998 fortsatte kompetensutvecklingen och varje anställd fick en 
summa pengar att disponera för detta ändamål. Våren samma år genomför-
des en swot-analys och ett halvår senare genomfördes några övningar för att 
avläsa stämningen bland församlingens medarbetare.579 Projektgruppen som 
handhade kompetensutvecklingsprogrammet betonade i resultatrapporten 
vikten av att fortsätta den kompetensutveckling som påbörjats och att för-
bättringsarbete är ”en ständigt pågående process”. Det övergripande målet 
sades vara ”att alla medarbetare känner sig delaktiga i helheten och att allas 
bidrag är viktiga för att nå målet att erbjuda våra församlingsbor en bra kva-
litet i vårt arbete.”580

Projektgruppen samlade sina reflektioner i följande punkter: 

Många i församlingen menar att det är ont om tid och att ett kompe-
tensutvecklingsprojekt måste vara realistiskt med tanke på medar-
betarnas tid och ork och församlingens ekonomiska situation.  

575 1998-09-18 Intervju med kyrkoherde Blix. 
576 Söderström, Britt 1994, 1995. 
577 Söderström, Britt 1994. 
578 Kompetensutvecklingsprojektet 1998-1999 sid 4. 
579 Börjesson, Lena. Verktyg 48 och 49. 
580 Kompetensutvecklingsprojektet 1998-1999 sid 5. 
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Det finns gränser av typen vi-dem bland medarbetarna, som behö-
ver överbryggas för att samarbetet ska kunna utvecklas.  
Det behövs hjälp med konflikthantering och förbättrad dialog så att 
man lättare kan prata öppet med varandra. Församlingen har kom-
petens inom detta område.  
En del medarbetare verkar inte känna till församlingens beslutsvä-
gar och behöver utbildning kring olika ärendevägar.  
Församlingens medarbetare behöver också göra något gemensamt, 
som en uppmuntran.581

I redogörelsen har det naturligtvis inte varit möjligt att återge all verksamhet 
som gäller de anställdas kompetensutveckling och utbildning. Men de punk-
ter som projektgruppen framhåller anser jag är viktiga att beakta i den empi-
riska studien. Det framkommer bl.a. att kompetensutvecklingsprojekt måste 
vara realistiska med hänsyn till tid och kostnader. Samarbete och dialog 
framstår som två centrala områden att utveckla. Likaså är kännedomen om 
organisationen och önskan om en uppmuntran för medarbetarna viktiga på-
pekanden. Jag uppfattar att de punkter som nämns återverkar på varandra 
och hör samman. Nyckelorden är teamarbete, intern kommunikation och 
församlingens kultur. 

10.5 Begravningar – utvecklingsarbete 
 och statistikuppgifter 
Hösten 1994 inträffade olyckan med färjan Estonia som resulterade i att flera 
hundra människor miste livet. Många församlingar engagerades i hjälp- och 
sorgearbete. Täby församling berördes också av detta trauma. Det första 
numret av församlingsbladet Kyrkfönstret år 1995 fick temat Sorg och tar 
upp en rad olika aspekter på ämnet.582 Under år 1996 samlades en grupp 
medarbetare vid ett flertal tillfällen för att diskutera frågor med anknytning 
till sorg och under hösten samma år engagerades jag i detta arbete. Försam-
lingens verksamheter som relaterar till sorg, död och begravningar återkom i 
olika sammanhang dels i form av regelbundna inslag, dels som enstaka pro-
jektsatsningar.

Som exempel på regelbundna inslag kan nämnas församlingens arbete 
med förskolebarn och samarbetet med kommunen. Detta arbete var förskol-
lärare Gerd Månsson ansvarig för när jag lärde känna församlingen. Hon 
presenterade ett omfattande material för mig som behandlar barn, död och 
sorg och som vänder sig såväl till barn som till vuxna.583 Andra regelbundna 

581 Kompetensutvecklingsprojektet 1998-1999. Intern resultatredovisning sid 2. 
582 Sorg. Kyrkfönstret nr 1 1995. 
583 Månsson, Gerd. Förskollärare. 
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inslag var vissa uppföljande verksamheter till begravningar. Här kan nämnas 
bl.a. sorgegrupper, bussutflykter, självhjälpsgrupper och daggrupper som är 
öppna för alla. Församlingen har även en familjeterapeut och en kurator an-
ställda som vid behov kan gå in i samtal för sorgebearbetning. Barn och 
ungdom har möjlighet till att ta kontakt med församlingsassistenterna då 
dessa har utformat sin mottagande verksamhet på ett sådant sätt. 

Som exempel på enstaka projektsatsningar kan nämnas att det år 1998 
genomfördes ett arbetsplatsutbyte mellan kundmottagare på Fonus begrav-
ningsbyrå och den del av församlingens personal som handhar bokning av 
begravningar. 

Församlingen distribuerade också olika former av informationsmaterial. 
Ett exempel på det är foldern Bestämmelser för begravningsväsendet i Täby 
församling. Det är ett informationsmaterial med ordningsföreskrifter för 
kyrkogårdarna, gravrätter, vård av gravar m.m.584 Ett annat informationsma-
terial har rubriken När någon är död och vänder sig till anhöriga med en 
kortfattad och tydlig information som visar medarbetarnas beredskap att 
”vara ett stöd och en hjälp” om anhöriga önskar så. Materialet tar upp bok-
ning av kyrka, lokaler för begravning, kostnader och övriga arrangemang 
samt telefonnummer till pastorsexpeditionen och till kyrkogårdskontoret.585

Kyrkoherde Blix har bl.a. författat ett informationsblad: Bäste läsare av 
begravningsskriften! Om begravning i Täby församling.586 Det är avsett att 
lämnas tillsammans med informationsfoldern Nytt om begravning från
Svenska kyrkans Församlingsförbund. Foldern tar upp anhörigas olika val-
möjligheter i samband med ett dödsfall och iordningställande av en begrav-
ning.587 Kyrkoherde Blix har i olika sammanhang intervjuats om sorg och 
begravning och han har bl.a. medverkat i ett videomaterial som Utbildnings-
radion producerade.588 År 1999 hade Kyrkfönstret nr 4 temat På väg in i 
framtiden. Där ingår en artikel av Blix, Vem äger riten. Den tar upp olika 
aspekter på begravningar och andra riter som förekommer i kyrkan.589

Vid en storsamling för samtliga medarbetare hösten 2000 var temat Livets 
fester. Begravningar hade ett eget utrymme i programmet. I anslutning till 
detta anordnades också en utställning för allmänheten. Fonus begravningsby-
rå var en av flera medverkande.590

Församlingen har arbetat fram en hemsida som presenterar församlingen 
för allmänheten. Kyrkoherden har en egen sida där han svarar på frågor och 

584 Bestämmelser för begravningsväsendet i Täby församling. Antagna av kyrkofullmäktige 
1993.
585 När någon är död.
586 Blix 2000. 
587 Nytt om Begravning – nyttigt att veta  Maj 2000. 
588 Blix 1999a. 
589 Blix 1999b. 
590 2000-05-25 Intervju med kyrkoherde Blix. 
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kan föra en dialog. Hemsidan har också information om församlingens verk-
samheter och om de kyrkliga handlingarna.

Mitt allmänna intryck är att det inom de verksamheter som relaterar till 
sorg och begravning finns både en planerad, strategisk verksamhet och in-
slag av mer sporadisk karaktär. 

Uppgifter om församlingens begravningsgudstjänster enligt Svenska kyr-
kans ordning och antalet borgerliga ceremonier presenteras i tabell 14. Under 
femårsperioden ökade det årliga totala antalet begravningar i församlingen 
från 257 till 313.591

Tabell 14. Uppgifter om begravningar i Täby församling under perioden 1996-2000. 
1996 1997 1998 1999 2000 

Begravningsguds-
tjänster enligt 
Svk:s ordning 

257 287 294 289 313 

Icke kyrkotillhö-
riga begravda enl. 
ovan

15 37 14 23 6 

Borgerlig ceremo-
ni

3 11 5 12 5 

Antal deltagare 
vid begravnings-
gudstjänsterna 

9074 9967 10747 10245 11619 

Gravsättningarna i Täby församling är endera kistgrav, urngrav eller aska i 
minneslund. Tabell 15 visar fördelningen av dess tre former.592

Tabell 15. Gravsättningar i Täby församling under perioden 1996-2000. 
1996 1997 1998 1999 2000 

Kistgrav 42 40 51 38 39 
Urngrav 105 111 118 145 128 
Aska i minneslund 87 83 92 100 94 
Totalt 234 234 261 283 261 

År 2000 anlades 85 nya gravar och det är en utökning som är relativt kon-
stant genom åren. Det framkommer en mycket svag tendens att kistgravar är 
en gravsättningsform som är på tillbakagång medan urngravar och gravsätt-
ning med aska i minneslund ökar något. Samtidigt är kistgravar en traditio-
nell gravform för många.593 Täby församling har ett eget bärarlag. Sex eller 
åtta bärare tjänstgör vid jordbegravning, beroende på kistans tyngd. Vid 

591 Täby församling. Verksamhetsberättelse 2000 sid 52. 
592 Ibid. 
593 Ibid. Se vidare Wall 2000. 
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kremering är det fyra bärare. Bärarna tjänstgör också som begravningsrepre-
sentanter vid begravningar. 

Begravningsavgifter utgör 19 % av församlingens intäkter, kyrkoavgifter 
74 % och övriga intäkter 7 %. Den största utgiften är församlingsverksamhe-
ten som uppgår till 55,6 miljoner kronor, vilket i det närmaste motsvarar 
kyrkoavgifterna på 58,4 miljoner.594 I detta belopp ingår församlingens löne-
kostnader.

10.6 En studie i marknadsanpassning 
En grupp ekonomistudenter genomförde år 1997 en systematisk marknads-
analys av Täby församling. Resultaten redovisades i rapporten Täby försam-
ling – En studie i marknadsanpassning.595 Marknadsföringsprocessen inne-
bär enligt uppsatsen både att identifiera och lokalisera användares behov och 
efterfrågan och att utifrån resurser och förutsättningar sedan operationalisera 
detta i produkter eller tjänster. Marknadsföring innebär också att genomföra 
aktiviteter som leder till att produkterna och tjänsterna blir tillgängliga för 
användarna och till att användarna blir medvetna om deras existens. 

Strategisk marknadsföring innebär enligt Björn Axelsson segmentering, 
målsättning och positionering. En systematisk marknadsplanering besvarar 
följande frågor: Vad har vi gjort? Var är vi nu? Vart vill vi komma? Hur 
kommer vi dit? Hur får vi det gjort? En systematisk marknadsplanering strä-
var sålunda efter att organisera, fördela och följa upp aktiviteter och relatio-
ner och att dokumentera processerna med analyser och tolkningar. Ett av de 
mest grundläggande verktygen inom marknadsföring är att förtydliga en 
komplex verklighet med hjälp av en modell och att utföra en nuläges- eller 
situationsanalys. En sådan modell kan kartlägga aktörernas samband och 
förväntade beteenden vilket gör det möjligt att beskriva och diskutera olika 
handlingsalternativ.596

De företagsekonomiska studenterna utgick i sin undersökning från att 
kyrkans och församlingens verksamhet funktionellt och ideologiskt svarar 
mot två grundläggande behov hos befolkningen. Verksamheten möter för det 
första mänskliga behov av gemenskap och sociala kontakter som innebär ett 
sökande efter det genuina och äkta som ger livet mening. Verksamheten 
möter för det andra människors behov av andlighet och möjligheter till exis-
tentiell bearbetning och inre utveckling. Dessa två grundläggande behov 
sammanfattas av studenterna i ordet ”kärleksbehovet”. Den teologiska grun-
den är Bibelns ord om kärleken till nästan. Deras resonemang byggde på 

594 Täby församling Verksamhetsberättelse 2000 sid 12f. För en fördjupad redogörelse se 
Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 2000. I denna bok redovisas uppgifter 
på riks-, stifts- och församlingsnivå. 
595 Bronner m.fl. 1997. 
596 Axelsson 1996:442ff. Se även Kotler 1997. 
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församlingens verksamhetsidé, intervjuer med kyrkoherde Blix och boken 
Handbok i församlingsstrategi.597 Studenterna anför med en viss frimodighet 
att kyrkan söker tillfredställa människors behov av gemenskap och andlig-
het. ”Det centrala i verksamheten är kärleken mellan människor och kontak-
ten med Gud och Jesus Kristus. Kyrkan försöker finnas till för dem i samhäl-
let som har det svårt och som bäst är i behov av dess tjänster. Man har inte 
lyckats tillräckligt bra med att nå dessa människor.”598

Studenterna från Stockholms Universitet arbetade fram en sådan strate-
gisk marknadsföringsplan i Täby församling. Utifrån sina observationer drog 
studenterna slutsatsen att det var angeläget för Täby församling att bibehålla 
och värna om kyrkans kultur, filosofi och värderingar eftersom det är ett 
historiskt värdefullt arv som man bör vara stolt över. I det handlingsprogram 
som studenterna tog fram föreslår de bl.a. att personalens kompetens an-
vänds, att församlingens image förbättras, att man ska försöka nå de männi-
skor som bäst behöver kyrkan, bibehålla antalet medlemmar och aktivera fler 
medlemmar i verksamheten.599 Jag anser att i ett förbättringsarbete finns det 
anledning att återkomma till detta handlingsprogram. Det gäller särskilt de 
tre första punkterna som tar upp personalens kompetens, församlingens ima-
ge och att försöka nå de människor som bäst behöver kyrkan. Om dessa 
punkter åtgärdas uppfattar jag att de följande två punkterna om bibehållet 
medlemsantal och ökad medlemsaktivitet kan bli en naturlig följd. 

10.7 Sammanfattande diskussion 
I det här kapitlet har Täby församling presenterats. Verksamheten är omfat-
tande och nästan 100 personer är anställda. I dokumentationen från försam-
lingens kompetensutvecklingsprogram finns uppgifter som är värdefulla för 
den kommande empiriska studien. Här framkommer behovet av att utveckla 
teamarbetet och dialogen samt synpunkter på hur ett förbättringsarbete kan 
genomföras. Medarbetarna uppgav att ett förbättringsarbete bör utformas 
med hänsyn till bl.a. deras arbetstid och kostnader för att kunna genomföras i 
deras vardagliga arbete. Det framstår som om materialet betonar medarbetar-
skapet. Samtidigt är det en öppen fråga i vilken mån församlingens utveck-
lingsområden berör ledarskap och relationen mellan medarbetare och led-
ning. Ur ett övergripande perspektiv kan man tolka detta som att förbätt-
ringsarbetet berör församlingens kultur. 

De företagsekonomiska studenterna som arbetade fram en strategisk 
marknadsföringsplan menade bl.a. att församlingen borde värna om kyrkans 
kultur, filosofi och värderingar. De betonade vikten av att tillvarata persona-

597 Guldbranzén & Lundberg 1991:26. 
598 Bronner m.fl. 1997:1. 
599 A.a. sid 33. 
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lens kompetens, förbättra församlingens image och att försöka nå dem som 
bäst behövde kyrkan. Dessa analyser anser jag är viktiga att bära med in i 
den empiriska studien. 
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KAPITEL 11 
Forskningsstrategi för att 
utveckla förbättringsarbete 

Frågan från Täby församling om jag kunde ”kvalitetssäkra” begravningarna 
var det som i hög grad påverkade valet av forskningsuppgift. Det var en stor 
utmaning att finna en strategi som uppfyllde de vetenskapliga kraven inom 
religionssociologin och samtidigt omfattade empirisk problemlösning och 
förändring. Det var inte minst en studie av tjänste- och organisationsforska-
ren Richard Normann600 som inspirerade mig till att göra en fallstudie i Täby 
församling och att tillämpa inslag av aktionsforskning. 

11.1 Täby församling – en fallstudie 
Efter inledande kontakter med Täby församling under hösten 1996 växte det 
utvecklingsprojekt fram som behandlas i denna avhandling. Projektet bar 
namnet ”Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i Svenska kyrkan. 
Utvecklingsprojekt kring begravningar i Täby församling”. Täby försam-
lings storlek och mångfacetterade karaktär gav goda förutsättningar för att 
den empiriska studien skulle kunna genomföras där. Det var också en stor 
fördel att församlingens medarbetare hade erfarenheter av gemensamma 
kompetensutvecklingsprojekt.601 Jag tolkade situationen så att det hade ägt 
rum något av en kulturkrock mellan kvalitetsteorier med kundtänkande och 
församlingens synsätt i det tidigare utvecklingsprojektet. 

Den forskningsstrategi som jag utvecklade kan karaktäriseras som fallstu-
die i den meningen att utvecklingsprojektet i Täby församling inte ingick i 
ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete inom Svenska kyrkans 
församlingar och att det endast omfattande en enda församling. Även studi-
ens uppmärksamhet på processer och relationer stämmer överens med de 
faktorer som i vanliga fall ingår i en fallstudie.602

Det är av intresse att på några punkter jämföra Täby församling med riket 
i övrigt för att få en uppfattning om församlingen uppenbart särskiljer den i 

600 Normann 1975. 
601 Jmf. Denscombe 2000:47. 
602 Denscombe 2000:41-54. 
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något avseende eller om församlingens förutsättningar kan anses vara jäm-
förbara med andra församlingar. En jämförelse mellan Täby församling och 
övriga riket visar följande. Den procentuella fördelningen av män och kvin-
nor i kommunen samt deras åldersfördelning är som väntat snarlik den i hela 
riket. Invånarnas utbildningsnivå och förvärvsinkomst är högre än riksge-
nomsnittet. Däremot är kommunens utgifter i kronor per invånare ganska lik 
genomsnittet, utom för äldre och funktionshindrade, där kommunen har un-
gefär 50 % lägre kostnad än riket. När det gäller socialbidrag är andelen 
bidragshushåll procentuellt jämförbart med riket i övrigt. I kommunfullmäk-
tige och i kyrkofullmäktige dominerar Moderata samlingspartiet.603

I församlingen finns olika typer av bebyggelse och områden med karaktär 
av både stad och landsbygd. Församlingen är indelad i fem distrikt som vart 
och ett är uppbyggt kring en kyrka. Bland de fem kyrkobyggnaderna finns 
såväl en medeltida kyrka som moderna kyrkobyggnader. 

Kön, ålder, civilstånd, inkomst, utbildning och politisk uppfattning är fak-
torer som i religionssociologiska undersökningar om människors syn på 
religion och kyrkotillhörighet analyseras som särskiljande variabler. Yrke 
och bostadsortens tätortsgrad är faktorer som eventuellt fått en minskad be-
tydelse.604 Kön, ålder och till viss del civilstånd (barns civilstånd och formen 
för samlevnad) är faktorer som jag kan ta hänsyn till vid urvalet av anhöriga 
som ska tillfrågas om intervju. Uppgifterna ovan om inkomst, utbildning och 
politisk uppfattning bland Täbys invånare skulle kunna tyda på att bland 
församlingsborna dominerar en traditionell inställning till kyrkans verksam-
het. Förhållandet att kommunens invånare har en högre inkomst än riksge-
nomsnittet kan vara en faktor som påverkar begravningens kostnadsnivå. 

Den psykosociala arbetsplatssituationen i Täby församling, som studerats 
i tidigare kompetensutvecklingsprojekt, härbärgerar en rad olika faktorer 
vilka kan relateras till undersökningar om arbetsplatsen Svenska kyrkan. 
Denna bredd i Täby församlings psykosociala arbetsplatssituation med både 
positiva och negativa aspekter uppfattar jag gynnar ett lärande om förbätt-
ringsarbete.

När det gäller hur generella resultaten från Täby församling är kan redan 
här nämnas att en uppföljande studie av resultaten från projektet i Täby för-
samling genomfördes i två pastorat i och utanför Uppsala. Det innebar att jag 
har tillgång till ett jämförelsematerial med tre pastorat av skilda karaktär. 

603 Täby kommunfakta 2000; Statistisk sammanställning 2000; Matrikel för Svenska kyrkan
åren 1998-2001. 
604 Sundback 2000. 
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11.2 En ansats till aktionsforskning 
Den forskningsstrategi som jag har valt uppfyller flera av de kriterier som 
ställs på aktionsforskning. Sådan forskning introducerades av samhällsvetare 
i USA och Europa under slutet av 1940-talet. Avsikten var att med veten-
skaplig hjälp lösa sociala problem. Under 1970-talet fick denna forsknings-
strategi ett genombrott i Skandinavien, främst i Norge, och användes då för 
att genomföra politiska förändringar för resurssvaga grupper. Forskaren soli-
dariserade sig med en aktion, det kunde t.ex. gälla insatser för att förhindra 
arbetslöshet eller miljöförstöring. I nutiden har aktionsforskningen fått en 
ökad användning och används förutom i samhällsvetenskaperna även inom 
organisationsutveckling, utbildning, hälsovård och social omsorg.605

Martyn Denscombe framhåller fyra karakteristika för aktionsforskningen. 
Det första kännetecknet är att den är praktiskt inriktad och vill bidra till lös-
ningar på reella frågeställningar: ”Dess syfte är att gripa sig an ’verkliga’ 
problem och frågor, huvudsakligen på arbetsplatser och i organisationsmäs-
siga miljöer.”606 Den går längre än tillämpad forskning genom att det är fors-
karens egen arbetsplats som är i fokus. Det innebär att aktionsforskning of-
tast är inriktad på småskaliga projekt: ”Forskningens skala begränsas av 
aktionsforskarnas behov av att inrikta sig på aspekter av deras egen praktik 
medan de är verksamma i denna praktik.”607 Det förekommer att en s.k. dia-
gnos utformas tillsammans med deltagarna som en del i forskningsproces-
sen.608

Det andra kännetecknet är att förändring ses som kunskapsgenererande 
och att lärandet är integrerat i forskningsprocessen. Ofta syftar förändringen 
till att förbättra den egna yrkesutövningen och att stärka den professionella 
självutvecklingen. Tid för systematisk reflexion ingår därför som en viktig 
ingrediens i forskningsprocessen.609 Det tredje kännetecknet är att aktions-
forskning utmärks av en cyklisk återkopplingsmekanism. Den kommer till 
stånd när förändringar implementeras, utvärderas och korrigeras kontinuer-
ligt så att det skapas en process för ständiga förbättringar.610

Det fjärde kännetecknet är måhända det som kan uppfattas som mest kon-
troversiellt med denna form av forskning och det gäller deltagarnas roll i 
forskningsprocessen. Traditionellt brukar forskningsprocessen och det prak-
tiska arbetet vara tydligt åtskilt. Forskaren har en expertroll, står utanför det 
som ska studeras, initierar forskningen, beslutar om forskningsdesign och 
genomför sitt arbete utan inblandning från dem som är praktiskt involverade 
i forskningens objekt. När forskningen är avslutad kan det ske en återkopp-

605 Denscombe 2000:71. 
606 A.a. sid 72. 
607 A.a. sid 74. 
608 Bryman 2002:262. 
609 Denscombe 2000:74. 
610 A.a. sid 75. 
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ling till de involverade och i detta skede kan förändringar initieras. I aktions-
forskning är det tvärtom så att arbetstagarna involveras i forskningsproces-
sen genom att forskare och arbetstagare samarbetar. Arbetstagarnas medver-
kan kan genomföras på olika sätt. Initiativet till forskningen kan komma från 
deltagarna och deras påverkan kan t.o.m. innebära att de dominerar forsk-
ningsprocessen. Sammanfattningsvis kan man säga att det innebär ”en de-
mokratisering av forskningsprocessen. Kontrollen flyttas över från den pro-
fessionelle forskaren till deltagaren.”611 Det påverkar relationen mellan fors-
karen och de centrala deltagarna och deras respektive roller. De är alla aktiva 
och samarbetar i forskningsprocessen. Skälet till att betona samarbetet och 
den demokratiska principen är främst ”en respekt för deltagarnas kunska-
per”.612

Den cykliska processen i aktionsforskningen beskriver Denscombe med 
hjälp av fem faser: 1) Den professionella praktiken som innebär att forskaren 
och deltagarna befinner sig i det konkreta arbetet och kontinuerligt prövar 
forskningsresultaten. 2) Den kritiska reflexionen då problem identifieras och 
förändringar utvärderas. 3) En forskningsfas med systematiska och noggran-
na undersökningar. 4) Strategisk planering som innebär att resultaten omsätts 
i en handlingsplan och operationaliseras. 5) En handlingsfas som initierar 
förändringar. Det specifika i den cykliska processen är att den fortlöper kon-
tinuerligt genom den direkta återkopplingen mellan forskning, praktik och 
förändringar. 

Den empiriska studien i Täby församling uppfyller till viss del de kriterier 
som ställs på aktionsforskning. Forskningen har fokuserat reella problem 
både inom Svenska kyrkan och på arbetsplatsen Täby församling och den 
har varit förändringsinriktad. Den har vidare varit kunskapsgenererande. Den 
har bedrivits med en kontinuerlig återkoppling av resultat som fått påverka 
forskningsprocessen och den har involverat medarbetarna i Täby försam-
ling.613 Det som gör att min forskningsstrategi inte kan betecknas som mer 
än en ansats till aktionsforskning är att jag inte har ingått i arbetslaget i Täby 
församling och haft min arbetsplats där och arbetat tillsammans med försam-
lingens medarbetare. Detta har varit viktigt för mig dels för att inte dras in i 
eventuella interna konflikter och tappa perspektiv, dels för att kunna 
disponera tiden till forskning ograverad och inte bindas upp av prästerliga 
uppgifter.

Den professionella praktiken fanns med i min förförståelse inför forsk-
ningsuppgiften. Mina yrkeserfarenheter som präst och min kännedom om 
församlingsmiljöer har underlättat för mig att växla mellan utanför- och in-
nanförperspektiv. Det har i sin tur bidragit till den kritiska reflexionen över 

611 A.a. sid 76. 
612 Ibid. 
613 Jmf. A.a. sid 71-83. 
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forskningsprocessen. Det kan också nämnas att förändringsarbetet inte har 
drivits fullt ut genom prövning och utvärdering av varje ingående moment. 

Det som skiljer min forskningsprocess från den som beskrivs ovan är så-
lunda att professionell praktik inte ingick och att forskningen inte var en 
separat fas. Kritisk reflexion har varit ett kontinuerligt inslag. I forsknings-
processen har analys och utvärdering av resultat följts av strategisk plane-
ring. I den strategiska planeringen har ingått att operationalisera forsknings-
resultaten genom att utveckla konkreta handlingsplaner. Dessa har genom-
förts i steg tre. I ett förbättringsarbete är sambandet mellan teori och praktik 
särskilt intressant, eftersom det är när teoretisk kunskap integreras i praktiskt 
arbete som förändringar får en grogrund. I den kritiska reflexionen har teore-
tiska perspektiv med vetenskapliga analyser kontinuerligt relaterats till den 
konkreta församlingsverkligheten med lokala kunskaper och erfarenheter. 

2. Strategisk planering 

                                               

1. Analys, utvärdering                 3. Åtgärder 

Figur 6. Den cykliska processen i avhandlingsarbetets empiriska prövning. Kritisk 
reflexion har varit ett kontinuerligt inslag. 

Den cykliska processen i figur 6 visar hur analys och utvärdering, planering 
samt åtgärder drev utvecklingen. Det har varit en viktig princip att involvera 
församlingens medarbetare och att förankra processen hos dem. Hur arbetet 
skulle genomföras har alltså inte varit fastlagt i förväg. Beslutet att samla 
några av erfarenheterna från projektet i ett studiehäfte mognade på detta sätt 
fram under arbetets gång.614

Eftersom medarbetarskaran som berörs av arbetet med begravningar om-
fattar över 60 av cirka 100 anställda i församlingen, har formerna för deras 
deltagande i forskningsprocessen varierat. Min ambition har varit att åstad-
komma en korsbefruktning mellan vetenskapliga analyser och de erfarenhe-
ter församlingsanställda gör i det dagliga arbetet och att faktorer som är av 
betydelse i ett förbättringsarbete ska tydliggöras fortlöpande. Den cykliska 
processen hade i princip kunnat fortsätta och drivas som ett kontinuerligt 
förbättringsarbete med utvärderingar och förändringar av en rad moment 
(samlade i studiehäftet). Processen kan jämföras med PDCA-cykeln, men jag 

614 Studiehäfte. Kristi lokalkontor. Förbättringsarbete i Täby församling. 15 studieuppgifter 
som vänder sig till församlingens samtliga medarbetare och ingår i utvecklingsprojektet 
”Begravningar i Täby församling”.
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uppfattar att jag lagt en större tyngd vid analys och utvärdering samt vid den 
kontinuerliga kritiska reflexionen. 

11.3 Fördelar och nackdelar med aktionsforskning 
Aktionsforskningen har både fördelar och nackdelar som det är viktigt att 
uppmärksamma och att förhålla sig till. Svagheten är naturligtvis att forska-
ren och deltagarna är beroende av varandra och att forskarens objektivitet 
kan påverkas. När forskningens resultat också återverkar direkt på arbetsmil-
jön finns risk för att personliga och ekonomiska intressen styr forsknings-
processen och forskarens rörelseutrymme blir kringskuret. En annan svaghet 
är att resultaten kan vara svåra att generalisera och därför kan ha begränsad 
giltighet.

Dessa nackdelar med aktionsforskning menar jag blir hanterbara när fors-
karen har en gedigen förförståelse och behåller sin självständighet genom att 
röra sig mellan ett innanför- och utanförperspektiv. En självständig och initi-
erad forskare kan också relatera till andra arbetsplatssituationer och verklig-
hetssystem. Det ger möjligheter att relatera förändringarna till jämförbara 
arbetsförhållanden och att diskutera generaliserbarheten. 

Den stora fördelen med aktionsforskning uppfattar jag är att yrkeserfaren-
heter kan omsättas i konkreta förändringar och att steget mellan forskning 
och förändring blir mindre. En kontinuerlig prövning och utvärdering av 
förändringar ger enastående möjligheter att finslipa system och metoder. 

Framtagandet av utvecklingsprojektets design är ett exempel på hur ak-
tionsforskning kan rymma såväl fördelar som nackdelar. Det första förslaget 
till hur projektet skulle genomföras utgick från tidsmätningar, deltagande 
observationer och ett antal uppgifter som skulle besvaras av prästerna m.fl. i 
samband med varje begravning. Kyrkoherden uppgav att detta inte var prak-
tiskt genomförbart eftersom prästerna var så hårt arbetsbelastade. Fördelen 
med kyrkoherdens möjlighet att påverka projektets design var att utveck-
lingsprojektet anpassades till de lokala och konkreta förutsättningarna. 
Nackdelen var att dokumentationen försvårades.

11.4 Forskarrollen 
Gummesson diskuterar i sin bok Forskare och konsult – om aktionsforskning 
och fallstudier i företagsekonomin från år 1985 hur företagsekonomisk 
forskning och konsultverksamhet kring besluts- och förändringsprocesser 
kan förenas i en person. En av hans slutsatser är att access (möjligheterna att 
skaffa empiriska data) och förförståelse ägnas alltför litet uppmärksamhet i 
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forskarsammanhang. 615 Trollestad är inne på samma spår när han samman-
för sina yrkeserfarenheter av förändringsarbete och forskning i sin bok från 
år 2003.616 Min syn på forskarrollen har influerats av tjänsteforskaren Nor-
mann. Han kallar sig för en ”förändringsinriktad organisationskliniker” när 
han beskriver sina erfarenheter av företagsutveckling och forskarens förhål-
lande till forskningsuppgiften.617 Han anser att den avgörande faktorn är 
lärande och inlärningsprocesser. Med formuleringen klinisk forskning åsyf-
tar han att forskning ”i stor utsträckning är forskning om inlärningsproces-
ser”. Utifrån termerna aktörssystem, verklighetssystem och forskarsystem 
beskriver Normann sitt eget förhållningssätt till forskningen och sin syn på 
inlärningsprocesser.618 Aktörssystemet är individens psykosociala verklighet 
och handlande i förhållande till en subjektivt upplevd social verklighet som 
är ett yttre verklighetssystem. Forskarens uppgift blir då att iaktta hur den 
enskilde individen handskas med spänningen mellan aktörssystemet och 
verklighetssystemet. Forskaren i sin tur relaterar till forskarsystemet.619

Normann lyfter också fram att forskarens värderingar styr och påverkar kun-
skapsintresset och han ansluter sig till ett innovativt kunskapsintresse som 
bl.a. innebär att utveckla nya perspektiv och teorier.620 Det får den praktiska 
konsekvensen att forskaren måste sätta sig in i och söka förstå såväl aktörer-
nas föreställningsvärld och deras situation som förutsättningarna för kun-
skapsutveckling i aktörssystemet. Eller med andra ord, forskaren ska växla 
mellan utanför- och innanförperspektiv för att generera en situation som 
gynnar lärande och kunskapsutveckling.621 Genom en diagnos av situationen 
kan nya synsätt initieras som medför förändring.622

Normanns inställning till forskning och betoning på kunskapsutveckling 
uppfattar jag sammanfaller väl med mitt förhållningssätt till forskningsupp-
giften. Jag lägger stor vikt vid lärande och kunskapsutveckling och faktorer 
som överbryggar steget mellan teori och empiri i ett förändringsarbete. Jag 
växlar också mellan utanför- och innanförperspektiv i analyserna och relate-
rar till olika kunskapsområden. Mitt kunskapsintresse är i den bemärkelsen 
innovativt. Aktionsforskning är ett angreppssätt som utgår från att männi-
skan är lärande, att hon vill lära och förbättra sina arbetsmetoder. Forskaren 
och deltagarna kan skapa en lärande situation. Jag menar också att det är 

615 Gummesson 1985. 
616 Trollestad 2003. 
617 Normann 1975:241. 
618 A.a. sid 243. 
619 A.a. sid 243-246. 
620 Normann relaterar bl.a. till Jürgen Habermas. 
621 Normann 1975:249-251. Gummesson 1985 och Trollestad 2000 diskuterar hur forskning 
och konsultverksamhet förenas i aktionsforskning. 
622 Normann 1975:241-259. Normann fann traditionella positivistiska metoder otillräckliga. 
Det Normann främst har gemensamt med aktionsforskning är syftet att förändra och utveckla 
utifrån en problemformulering eller diagnos. Han var yrkesverksam både som konsult och 
forskare.
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värdefullt att ta tillvara medarbetarnas yrkeserfarenheter, yrkesstolthet och 
arbetsglädje. Det är viktigt att uppmärksamma den tysta kompetensen och 
det engagemang som finns inom Svenska kyrkan och när det gäller denna 
avhandling dem som tjänstgör vid begravningar. 

Med ett psykodynamiskt, lärande förhållningssätt avser jag min föränd-
ringsinriktade inställning och uppfattningen att forskningsprocessen var 
lärande både för deltagarna och mig själv.623 Mina förkunskaper om försam-
lingsarbete och begravningar som jag fått i min tjänstgöring som präst gav 
mig naturliga ingångar till samtal av djupare karaktär. De kunskaper i sam-
talsmetodik som jag förvärvat under åren upplevde jag var till hjälp i arbetet. 
Ju mer kunskap jag kan referera till, desto mer öppen kan jag förhålla mig 
till samtalets innehåll och vara lyhörd för referenterna. Risken var emellertid 
att agera ”hemmablint” och att fastna i en förutbestämd uppfattning med 
färdiga svar på frågorna. Ett samtal blir lätt styrt när intervjuarens referenser 
blockerar för nya perspektiv. Jag anser att resultatens tillförlitlighet är bero-
ende av intervjuarens kunskaper i samtalsämnet samt av hennes/hans yrkes-
skicklighet.624 Ömsesidigt förtroende i intervjusituationen uppfattar jag har 
en avgörande betydelse för utvecklingen av ett samtal. 

För att kunna agera med en väl avvägd närhet och distans i intervjuerna 
med sörjande och i kontakten med församlingen har jag i anslutning till den 
empiriska studien haft en terapeutisk samtalskontakt med S:t Lukasstiftelsen 
i Uppsala. Avsikten med samtalen var att skapa en mental beredskap inför 
intervjusituationerna så att de inte skulle påverkas av ovidkommande fakto-
rer hos mig som intervjuare. I den personliga bearbetningen har det även 
varit möjligt att ta upp handledningsfrågor av psykosocial karaktär. Jag fick 
bearbeta växlingarna mellan ett utanför- och innanförperspektiv och mitt 
förhållningssätt visavi församlingens interna konflikter. 

Forskningseffekten och forskarrollen i intervjusituationer analyseras av 
Pål Repstad i boken Närhet och Distans.625 Han anser bl.a. att forskaren bör 
skilja sig så lite som möjligt från aktörerna och att forskarens status och kön 
också är faktorer som påverkar situationen. Som präst har jag haft en för-
handskunskap om begravningar och församlingsarbete, en kännedom som 
varit värdefull i arbetet. Jag har tagit till mig den allmänna erfarenheten som 
erfarna religionssociologiska forskare gjort, nämligen att samtidigt som 
forskningsuppgiften står i fokus, bör man bara vara sig själv och sträva efter 
att skapa en intervjusituation som är förtroendefull. I vilken utsträckning den 
som intervjuas kan vara öppen och ärlig är beroende av hur den som inter-
vjuar agerar och har beredskap för att ta emot material utan att styra situatio-
nen med förväntningar på svarens innehåll. Jag uppfattade att kombinationen 

623 A.a. sid 249ff. 
624 Jmf Kvale 1997:227f. Han skriver om forskningsresultatens validitet: ”I det idealiska fallet 
resulterar hantverksskickligheten i produkter med kunskapsanspråk som är så mäktiga och 
övertygande att de så att säga bär valideringen med sig, likt ett kraftfullt konstverk.”
625 Repstad 1993. 
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präst och forskare gav mig en specifik legitimitet att ta del av djupt personli-
ga minnen och tankar och jag har gått in i intervjuerna med en prövande 
förväntan på att en förtroendefull relation ska växa fram. 

Forskareffekten – att det kommer en person utifrån som uppmärksammar 
personalen – antog jag skulle stimulera informanterna till ett engagemang i 
studien.626

 I samband med forskningens empiriska studie har jag strävat efter att 
klargöra hur det förhållandet att jag är kvinna påverkade studiens genomfö-
rande och resultat. I de informella samtalen som jag förde med församling-
ens medarbetare framkom indikationer på att forskningssituationen påverka-
des av denna faktor. Hur detta skedde är dock inte klart för mig. 

626 Forskareffekten uppmärksammades vid ett berömt experiment vid en fabriksanläggning i 
Hawthorne. Produktiviteten ökade nämligen betydligt oavsett om de förändringar som genom-
fördes i miljön var positiva eller negativa. Den slutsatsen som drogs var att det var uppmärk-
samheten som de kvinnliga medarbetarna fick som var den avgörande faktorn. 
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KAPITEL 12 
Material och metoder i utvecklingsprojektet

För att belysa forskningsämnet ur olika perspektiv har jag använt flera mate-
rial och metoder. Jag har analyserat skilda slag av skriftliga källor, genom-
fört intervjuer med församlingens medarbetare och ett antal sorgehus samt 
genomfört deltagande observationer i församlingen under flera års tid. Bland 
medarbetarna fanns ett intresse för att utveckla samarbetet med begravnings-
byråerna.627Jag gjorde ett par sonderande intervjuer med representanter för 
dem. Men att utveckla förtroendefulla intervjusituationer med både sorge-
hus, församling och begravningsbyrå blev alltför komplext. Några ytterligare 
intervjuer med begravningsbyråernas representanter genomfördes därför 
inte. Forskningsprocessen i den empiriska studien beskrivs relativt utförligt, 
eftersom jag upplever det som angeläget att redovisa hur jag hanterat av-
handlingsarbetets förändringsinriktade ansats och inslaget av aktionsforsk-
ning.

12.1 Skriftliga källor 
De skriftliga källorna omfattar tre typer av material: 1) Material som behand-
lar Svenska kyrkan med relevans för forskningsuppgiften. 2) Material från 
ämnena kvalitet, organisation, ledarskap och personalarbete. 3) Material från 
Täby församling. I det sistnämnda ingår rapporter från församlingens kom-
petensutvecklingsprogram, en universitetsuppsats om församlingen ur ett 
företagsekonomiskt marknadsföringsperspektiv, statistiskt material från år 
1990 och framåt, årliga verksamhetsberättelser och ekonomiska rapporter 
från år 1996 och framåt samt information om Täby kommun. Jag har också 
tagit del av församlingsbladet, verksamhetsmaterial, broschyrer, information 
kring begravningar m.m. 

627 Minnesanteckningar från begravningsgruppens möte 1996-11-14. 
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12.2 Intervjuer med församlingens medarbetare 
Intervjuerna med de församlingsmedarbetare som var engagerade i arbetet 
med begravningar avsåg att belysa mål, processer och relationer i verksam-
heten. Denna kartläggning skulle ge information om kvalitetsbristkostnader 
och förbättringsmöjligheter samt positiva erfarenheter som kunde vara sti-
mulerande för medarbetarna. Intervjusituationen var lärande för deltagarna 
och den syftade även till att initiera och stärka ett fortsatt aktivt utvecklings-
arbete.

Information om utvecklingsprojektet och tre intervjufrågor meddelades all 
personal i förväg både skriftligt och muntligt vid en större medarbetarsam-
ling i oktober 1998. Samtliga hade därmed tillgång till samma information 
och alla deltagare i intervjuerna hade kännedom om att intervjuer skulle äga 
rum i deras närmaste medarbetarlag.628 Tidpunkt för mitt besök fick medar-
betarlagen besluta om. Sju medarbetarlag var involverade i arbetet kring 
begravningar och engagerade i intervjuarbetet: 1) präster; 2) musiker; 3) 
diakonigruppen med diakoner, diakoniassistenter, familjerådgivare och för-
samlingskurator; 4) personal med ansvar för bokning och kyrkoherdens sek-
reterare; 5) vaktmästare, husmödrar och bärare; 6) kyrkogårdspersonal med 
kyrkogårdschefen, kanslipersonal och kyrkogårdsarbetare; 7) telefonister, 
kanslipersonal och utredningssekreterare. Sammanlagt besvarade 64 perso-
ner frågorna. 

Intervjuerna innehöll en stomme med tre enkla frågor. De tog upp målet 
med arbetet kring begravningar, medarbetarnas arbetsuppgifter vid begrav-
ningar samt vilka frågor som medarbetarna ville att jag på deras vägnar skul-
le ställa till anhöriga. Samtidigt var intervjuerna öppna för penetrerande frå-
gor och svar som skulle nyansera och fördjupa materialet. Jag strävade efter 
att uppnå en tillitsfull, explorativ situation med möjligheter till djupa och 
personliga reflektioner. När målfrågan besvarades förde jag in ordet mening 
i intervjuerna som en synonym för att stimulera informanterna till att förtyd-
liga sina uppfattningar. Eftersom medarbetarnas svar kunde innehålla diver-
gerande uppfattningar var det särskilt angeläget att värna om deras förtroen-
de. Samtalen fick löpa efter sina egna förutsättningar och kom att innehålla 
både spontana kommentarer och mer genomreflekterade och nedskrivna 
synpunkter. Jag satte en bortre tidsgräns för intervjuerna till två timmar, men 
deras tidslängd styrdes främst av informanternas talförhet och arbetssitua-
tion. Om tiden blev knapp föreslog jag uppföljande samtal och några av in-
formanterna träffade jag två eller fler gånger. 

Jag bandade intervjuerna och förde också anteckningar. Vid ett par tillfäl-
len var medarbetarskaran så stor att bandspelarens kapacitet inte förslog. 
Intervjuerna har renskrivits och svaren har kategoriserats. Jag tolkar inter-
vjuernas innehåll som en ögonblicksbild under en pågående process, och om 

628 Informationsmaterial till personalen i Täby församling, se appendix. 
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samma frågor hade ställts igen vid ett senare tillfälle skulle sannolikt en del 
svar ha formulerats annorlunda. Anonymitetsfrågan diskuterades med grup-
perna och vi hade en överenskommelse att om material kom upp som infor-
manterna inte ville ha dokumenterat stängdes bandspelaren av och jag sluta-
de att anteckna. Vid ett par tillfällen blev det så. Men även innan och efter 
intervjuerna uppstod vid några tillfällen situationer då information av konfi-
dentiell natur lämnades. 

Hur informanterna påverkades av att samtalen togs upp på band och/eller 
att anteckningar fördes under samtalen har varit en viktig fråga för mig att 
bearbeta. Jag uppfattade att informanterna såg dokumentationen som en möj-
lighet för dem att göra sina röster hörda, det var en garanti för att samman-
hanget var seriöst. Ett förtroendefullt samtal utan dokumentation kan förlora 
sin trovärdighet. Men dokumentation kan även hämma ett förtroendefullt 
samtal. Jag anser inte att informanter glömmer bort en bandspelare under 
samtalets gång. Min identitet under intervjuerna var i vissa fall dubbel i den 
bemärkelsen att jag var forskare och samtidigt hade prästens tystnadsplikt 
när det gällde vissa uppgifter. Min ambition var därför att söka göra all do-
kumentation till ett naturligt inslag och att varva dokumenterade intervjuer 
med deltagande observationer som verifierade intervjuerna men också gav 
nya uppslag. Intervjuerna med församlingens medarbetare genomgick även 
en kollektiv validering när resultaten presenterades vid större medarbetar-
samlingar. 

Medarbetarna formulerade sammanlagt ca 50 frågor som de ville att jag 
skulle ställa till sorgehusen. Anmärkas kan att en stor del av frågorna gällde 
hur prästen utförde sina uppgifter. Beroende på hur man förstår frågorna – 
vilken yrkeskategori som avses – kan man säga att mellan 25 och 50 % av 
frågorna tog upp ämnen som anknöt till hur prästerna arbetade. Vissa av 
frågorna hade aktualiserats redan vid mina första kontakter med församling-
en. Jag tolkade detta som att det fanns områden där kommunikationen 
medarbetare emellan kunde förbättras. Bland prästerna och diakonerna do-
minerade frågan om anhörigas förväntningar på uppföljande kontakter. 

Frågorna som personalen ville att jag skulle ställa till sorgehusen kunde 
kategoriseras i 7 ämnesområden. 1) Bemötande från församlingen. Hur upp-
levde anhöriga kontakten med församlingens medarbetare? Bemöttes sorge-
husen på olika sätt? 2) Informationen till anhöriga om vad som händer i 
samband med en begravning. Hur välinformerade var anhöriga exempelvis 
om olika valmöjligheter? 3) Tidsfrågor, alltifrån anhörigas väntan på be-
gravning, prästens första kontakt, till väntan på urnnedsättning – hur länge 
fick anhöriga vänta och hur upplevdes tiden? Kyrkoherden var intresserad av 
att få ta del av anhörigas synpunkter på begravningstider. 4) Frågor relatera-
de till sorgebearbetningen och begravningsgudstjänsten. 5) Uppföljning av 
begravningar och frågan om anhöriga ville bli kontaktade efter begravning-
en. 6) Hantering av klagomål och synpunkter som sorgehusen framförde. 7) 
Anhörigas erfarenheter av begravningsbyråerna.
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Sammanfattningsvis kan man säga att medarbetarna önskade få veta hur 
anhöriga uppfattade församlingens insatser och efterfrågade en utvärdering 
av församlingens arbete. Prästerna poängterade tydligt att intervjuerna med 
anhöriga krävde stor hänsyn och takt för att inte på något vis skada dessa. 
Det var inte någon självklar situation för prästerna att anhöriga skulle inter-
vjuas.

Medarbetarnas frågor relaterar till det kronologiska förloppet vid en be-
gravning. Frågorna sammanfattades i en stomme med grundfrågor som kro-
nologiskt följde anhörigas kontakter med församlingen från det att dödsfallet 
inträffade fram till dagen för intervjun. Ambitionen var att möta informanten 
där han eller hon befann sig i sorgebearbetningen. Grundfrågorna var därför 
öppna till sin karaktär för att stimulera spontana kommentarer som i sin tur 
genererade mer detaljerade följdfrågor och samtal. I följande avsnitt redogör 
jag för grundfrågorna. 

Kyrkorådets ordförande Jan-Hans Sjögren och kyrkoherde Johan Blix in-
tervjuades om lednings- och organisationsfrågor samt om verksamheten 
kring begravningar. Dessa intervjuer har också bandats och renskrivits. 

Eftersom jag hade tillgång till material från församlingens tidigare uveck-
lingsprojekt med analyser av problemområden, var det inte påkallat att 
komplettera intervjuerna med enkätfrågor. Jag fann det mer befogat att foku-
sera utvecklingsprojektets resurser på problemlösande och förändringsinrik-
tade åtgärder i enlighet med avhandlingsarbetets och projektets syfte. 

12.3 Intervjuer med närmaste anhöriga 
 – valet av informanter 
Urvalet av informanter begränsades till en grupp närmast anhöriga och 
genomfördes stegvis för att garantera anonymitet och värna de anhörigas 
integritet. Först utsågs ett antal anhöriga som haft regelbunden efterkontakt 
med församlingen och möjlighet att bearbeta sorgen under en viss tid. De 
avlidna hade gått bort under en tidsperiod om sex månader. Hela urvalet av 
anhöriga gjordes sedan utifrån denna tidsperiod. Begravningen hade ägt rum 
ungefär ett år tidigare, alltså innan medarbetarna i församlingarna var infor-
merade om utvecklingsprojektet. Först sorterades begravningarna efter vil-
ken präst som tjänstgjort och ett större urval gjordes utifrån begravningsform 
och begravningsplats. I nästa steg tillfrågades prästerna vilka sorgehus de 
bedömde att jag inte borde kontakta därför att omständigheterna var trauma-
tiska eller olämpliga på något sätt. I det sista steget gjordes ett urval efter 
ålder, kön, bostadsort, släktskap till den avlidne och val av begravningsbyrå. 
Sorgehusen kontaktades först med brev629 och om de inte ville ha någon kon-

629 Utskick till sorgehus, se appendix. 
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takt med mig fanns det bifogat ett svarsbrev och kuvert att skicka tillbaka. 
Efter cirka en vecka tog jag kontakt per telefon och bestämde tid för intervju 
i deras hem. Två intervjuer genomfördes per telefon i enlighet med infor-
manternas önskan. 

Dokumentationen av samtalen fick bero på situationen. I vissa fall använ-
des bandspelare, i andra fall fördes enbart anteckningar. Intervjuerna 
renskrevs och kategoriserades. I det utskrivna materialet har personuppgifter 
som kan riskera anonymiteten utelämnats. Citat och referenser som jag hän-
visat till under arbetets gång har bearbetats lätt om det har funnits risk för 
igenkännande. 

Det var 14 anhöriga som intervjuades i undersökningen. Totalt tillfråga-
des 19 anhöriga om medverkan. Två personer returnerade det bifogade för-
skrivna brevet och undanbad sig på så sätt fortsatt kontakt. En person retur-
nerade brevet med en hälsning att det var svårt att delta p.g.a. sjukdom. Två 
personer var bortresta men var villiga att låta sig intervjuas senare. När jag 
senare vid flera tillfällen sökte kontakt med dem var de inte anträffbara och 
jag valde att inte störa dem vidare. Det fanns ett större urval förberett men 
jag bedömde – på grundval av intervjuerna med församlingsanställda och 
anhöriga – att det inte var sannolikt att fler intervjuer skulle tillföra avgöran-
de nytt material. Projektets resurser koncentrerades istället på att ge intervju-
erna både djup och bredd. Jag antog också att sorgehusen kunde uppfatta en 
enkätundersökning som stötande och att insamlingen av ett större och mer 
representativt material skulle medföra stora praktiska svårigheter. 

De fem personer som inte kom att ingå bland de intervjuade var födda 
mellan 1920 och 1930. Det var tre änkor, en änkling, och en dotter. Ingen av 
dem hade deltagit i regelbunden uppföljande verksamhet i församlingen och 
de kan ha upplevt det som svårt att verbalisera sina erfarenheter i en intervju. 
Ovan nämndes att en kvinna var förhindrad att delta av hälsoskäl. Det före-
faller troligt att även de tillfrågades hälsa och ålder påverkade hur de ställde 
sig till medverkan i undersökningen. 

Totalt intervjuade jag 14 anhöriga. Tabell 16 ger en kort beskrivning av 
dessa. Bland informanterna i den äldsta åldersgruppen ingår en intervju där 
begravningen ägde rum på annan ort men där det funnits andra former av 
kontakter med församlingen. Denna intervju gav värdefulla möjligheter att 
jämföra två församlingars arbete kring begravningar. Jag genomförde en 
uppföljande intervju med informant B i maj år 1999. Även hennes son deltog 
vid detta tillfälle och intervjun med honom har fått beteckningen N. I maj år 
2000 träffade jag informant C för tredje gången för ett uppföljande samtal. I 
de uppföljande kontakterna kunde den första intervjun verifieras. Det blev 
också möjligt att fördjupa vissa frågeställningar. Med flertalet övriga infor-
manter har jag haft kortare uppföljande kontakter. Av anonymitetsskäl och 
med hänsyn till prästernas etiska synpunkter på dessa intervjuer presenterar 
jag inte informanterna med en personbeskrivning. Detta har sannolikt inte 
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någon avgörande betydelse då den empiriska studien relaterar till organisa-
tionsnivån.

Tabell 16. Intervjuer med närmast anhöriga, 14 personer. Siffrorna inom parentes 
anger tillfrågade som ej deltagit i intervjuer. Bokstäverna är beteckning för respekti-
ve informant och intervju. 

Över 65 år Under 60 år Under 60 år 
Änka Änkling Änka Änkling Dotter Son 

5 2 1 (3) 1 (1) 2 (1) 3 
A, B, C, D, E F, G H I J, K L, M, N 

Det var en mycket speciell situation för mig att efter många år i prästtjänst 
möta sörjande och ta emot deras synpunkter i en intervjusituation. I intervju-
erna var det av stor vikt för mig att inte formulera ”riskfyllda” frågor, frågor 
som i efterhand kunde göra anhöriga besvikna på begravningen. Minnena de 
skulle bära med sig hade lagt sig tillrätta ett år efter begravningen. Därför 
var det viktigt att intervjusituationen blev så tillitsfull att informanterna kun-
de framföra sina synpunkter utan hänsyn till att vara ”församlingsvänlig”. 
Jag upplevde mycket starkt, både i kontakter med prästerna och i samtalen 
med sorgehusen, att det fanns höga krav på mig att hantera intervjusituation 
med känslighet och takt. En burdus insamling av material skulle kunna skada 
såväl sörjandes känslor som relationen mellan sorgehus och församling. Men 
jag brottades också med frågan om det är adekvat att kyrkan tillämpar meto-
der som används inom marknadsföring om det kan förstöra den specifikt 
kyrkliga kvalitén.630

Intervjuerna med anhöriga belyste aspekter på de frågor som medarbetar-
na i församlingen ville att jag skulle ställa till de anhöriga. Men intervjuerna 
gav därutöver inblick i sorgens väsen och faktorer som påverkar sorgeför-
loppet, information som medarbetarna inte frågat efter men som jag uppfat-
tar är värdefull att ha kännedom om i mötet med sörjande. 

12.4 Intervjufrågor till anhöriga 
Intervjuerna med anhöriga inleddes med att jag presenterade mig och redo-
gjorde för avsikten med frågorna och undersökningen. Informanterna garan-
terades anonymitet. Den inledande introduktionen till intervjun följdes av att 
vi bekantade oss något närmare och tilliten i kontakten byggdes upp. Vid de 
två telefonintervjuerna var inledningen i samtalen kortare och frågorna ställ-
des mer ”rakt på”. Det blev en tydligare fokusering på frågor och svar. De 

630 Rombach & Sahlin-Andersson (red) 1996 tar upp forskning om utvärderingar i offentlig 
sektor.
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informanter som valde telefonkontakter hade särskild anledning till det, men 
jag uppfattade trots det att samtalen vid personliga möten var att föredra 
därför att kontakten blev mer tillitsfull. Anhöriga kunde lättare ta upp ämnen 
som intresserade dem själva och samtalen innehöll berättelser om begrav-
ningen och omständigheter runt omkring. Några informanter uttryckte en 
förhoppning om att samtalen skulle hjälpa dem i sorgebearbetningen. Inter-
vjuerna varierade mycket i omfång, från 30 minuter till två timmar. 

Stommen med grundfrågor tog först upp tiden innan begravningen med 
olika aspekter av förberedelserna. Frågorna om själva begravningsgudstjäns-
ten och uppföljande kontakter var mycket öppna för att jag inte skulle låsa 
informanten vid någon specifik detalj utan istället ge honom eller henne allt 
utrymme att minnas. Frågorna hade jag med mig nedskrivna på en intervju-
guide till stöd för minnet: 

Har ni samtalat i familjen om begravningen innan dödsfallet? 
Berätta om förberedelser och kontakter med församlingens anställ-
da.
Deltog du vid kungörelsen i kyrkan? 
Hur lång tid förflöt fram till begravningen och hur upplevde du 
den?
Var begravningens tidpunkt bra? 
Vad minns du från begravningen? 
Berätta om eftersamlingen. 
Hur har du ordnat med gravplats? 
Har du haft några kontakter med kyrkogårdspersonalen? 
Hur lång tid förflöt det mellan begravning och iordningställande av 
gravplats?
Hur har kontakterna varit med begravningsbyrån? 
Vad tyckte du om kostnaderna för begravningen? 
Om det är en ”svår stund”, hur kommer du vidare då? 
Vilka kontakter har du haft med församlingen efter begravningen? 
Anser du att församlingens anställda kan använda uttrycket att man 
“beklagar sorgen”? 

Vid formuleringen av frågorna var det viktigt för mig att ha anhörigas min-
nen i åtanke. Församlingsmedarbetarnas intresse av att veta om anhöriga fått 
tillräcklig information inför begravningen är exempel på en fråga som riske-
rade att väcka anhörigas besvikelser då de kunde uppleva att de gått miste 
om något. Likaså riskerade frågor om utpekade personers beteende orsaka en 
besvärlig sits med kluven lojalitet för anhöriga. Mer generellt formade frågor 
där informanterna berättar om händelseförloppet med följdfrågor gav dock 
information. Om jag märkte att intervjufrågorna besvärade informanterna 
begränsades antalet frågor. 
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Informanternas minnen var alltifrån otydliga till mycket detaljrika. En en-
staka eller flera detaljer kunde fästa sig starkt i minnet och framträda tydliga-
re än andra minnen. Intervjuerna förmedlade mycket av känslor och ”stäm-
ning” som inte går att dokumentera men som gav alla intervjuer en bak-
grundsfärg, att sorgen är påtaglig också efter ett år och att minnena finns i 
alla sinnen.

12.5 Deltagande observationer 
”Målet med den deltagande observationen är att från insidan, dvs. genom att 
på ett eller annat sätt delta i gruppens liv, upptäcka de normer och värdering-
ar som är typiska, genomsyrar eller styr tillvaron för medlemmarna i den 
studerade gruppen.”631 Begreppet deltagande observationer använder jag här 
som en samlingsbeteckning för alla de former av kontakter jag har haft med 
församlingen från planeringsstadiet av projektet till dess genomförande och 
avslutande.

I samband med att designen för utvecklingsprojektet Begravningar i Täby 
församling utformades samtalade jag med församlingens medarbetare och 
ledning om studiens genomförande. Kyrkoherden, kyrkorådets ordförande 
och Bodil Ivarsson, diakoniansvarig och en av initiativtagarna till utveck-
lingsprojektet, har kontinuerligt hållits informerade om projektets olika fa-
ser. Varje större steg i forskningsprocessen har ventilerats med olika konstel-
lationer av församlingsanställda. Jag har under projektets genomförande 
också stått till församlingens förfogande för upplysningar, muntligt eller 
skriftligt.

Vid personalsamlingar har jag mött samtliga medarbetare i minisemina-
rieform. Då har jag presenterat projektet, redogjort för forskningsresultat, 
tagit emot deras synpunkter och utvecklat det empiriska underlaget till det 
studiehäfte som senare utarbetades av mig. Seminariernas tidsutrymme kun-
de jag enbart påverka i liten omfattning, det var istället omständigheter i 
församlingen som kom att styra det. 

Kontakterna med församlingen upprätthölls även genom telefonsamtal, e-
post, hembesök och inbjudningar till forskarseminarier i Uppsala när aktuellt 
material behandlades. Kyrkoherden deltog också i ett seminarium om för-
bättringsarbete inom Svenska kyrkan som jag anordnade på uppdrag från 
Svenska kyrkans forskningsavdelning hösten 1998. 

Observationer, närvaro i församlingen, seminarier och samtal av spontan 
karaktär gav rika möjligheter till reflexioner och dialog med alla kategorier 
av medarbetare. Jag deltog bl.a. vid en medarbetarsamling för kompetensut-
veckling då stämningen bland medarbetarna belystes med hjälp av frågefor-
mulär och jag besökte församlingens olika distrikt. Särskild uppmärksamhet 

631 Hughes & Månsson 1988:73. 
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ägnades åt hur församlingens begravningar togs om hand i en kedja av olika 
moment alltifrån begravningsentreprenörens bokning till gravsättningen på 
kyrkogården. Samtalen inbegrep också begravningsentreprenörer. Genom 
närvaro i församlingen och samtal fick jag en förståelse för och inblick i 
församlingens kultur, normer och värderingar i arbetet med begravningar. 
Evert Gummesson skrev 1985: ”Kvalitativa informella intervjuer och delta-
gande observation är de metoder som ger bäst möjligheter till processtudier 
bland de metoder som möjliggörs inom den traditionella forskarrollen.”632

Deltagande observationer, i alla former, har givit mig många tillfällen att 
verifiera andra typer av insamlat material. Som exempel kan nämnas att re-
sultaten från tidigare kompetensutvecklingsprojekt kunde diskuteras i infor-
mella samtal med församlingsmedarbetare. I löpande dagboksanteckningar 
har jag noterat mina intryck och upplevelser. 

12.6 Kontinuerlig prövning av resultaten 
 i forskningsprocessen
Tabell 17 visar i kronologisk ordning hur analys och utvärdering, strategisk 
planering samt olika typer av åtgärder drev forskningsprocessen framåt. Un-
der sex år hade jag kontakt med församlingen. År 2002 avslutades forsk-
ningsprojektet ”Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i Svenska kyr-
kan. Utvecklingsprojekt kring begravningar i Täby församling”.  

Tabell 17. Forskningsprocessen genomfördes med inslag av aktionsforskning. 
Analys/utvärdering Strategisk planering Åtgärder och tidsangivelser 
1) Från hösten 1996 till 
hösten 1997: Täby försam-
ling analyserar sin verksam-
het i samband med begrav-
ningar och finner det motive-
rat att genomföra ett utveck-
lingsprojekt med mig som 
projektledare. 

2) Jag bör lära känna försam-
lingen och utbilda mig i 
kvalitet. Beslutades att pro-
jektet bör starta med om-
världs- och situationsanalys. 

3) Från hösten 1997 och 
under hela projekttiden lär 
jag känna församlingen och 
utbildar mig i kvalitet. Jag 
samlar olika slag av material 
till omvärlds- och situa-
tionsanalys. 

4) Situations- och omvärlds-
analys ger underlag till pro-
jektets teoretiska utgångs-
punkter.

5) Projektets teoretiska ut-
gångspunkter fastställs (se 
nedan). Kritisk reflexion är 
ett inslag i alla projektsteg. 

6) Våren 1998: Förankring 
av projektet hos församling-
ens medarbetare och ledning 
samt i Kyrkokansliet. 

7) Fortsatt situationsanalys 
inför intervjuer med försam-
lingsanställda och anhöriga. 

8) Planering av intervjuer 
med församlingsanställda, de 
yrkeskategorier som engage-
ras vid en begravning. 

9) Hösten 1998, våren 1999: 
Intervjuer med församlings-
anställda genomförs.  

10) Intervjuer med försam-
lingsanställda bearbetas.

11) Planering av intervjuer 
med anhöriga. 

12) Våren 1999:  
Intervjuer med anhöriga 
genomförs.

632 Gummesson 1985:24. 
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13) Intervjuer med anhöriga 
bearbetas.

14) Redovisning av det sam-
lade intervjumaterialet plane-
ras.

15) Hösten 1999: Intervju-
svaren redovisas vid en 
större medarbetarsamling.  

16) Frågan jag brottas med är 
hur förbättring av en verk-
samhet kan genomföras. 
Ett studiehäfte framstår som 
en möjlig lösning.  

17) Teoretiska utgångspunk-
ter för studiehäftet läggs 
fast.633 Studiehäftet planeras. 

18) September 2000:  
En försöksutgåva av studie-
häftet presenteras för led-
ningen i församlingen.  

19) Studiehäftets förankring 
bland medarbetarna och i 
ledningen analyseras.  

20) Planering av en större 
medarbetarsamling i semina-
rieform.

21) Oktober 2000:  
En större medarbetarsam-
ling om förbättringsarbetets
grund genomförs. Sju upp-
gifter i studiehäftet behand-
las.

22) Synpunkter och svar från 
medarbetarna bearbetas. 

23) Planering av ledningsut-
bildning

24) November 2000: Led-
ningsutbildning om förbätt-
ringsarbete samt redovis-
ning av resultat från sam-
lingen i oktober. 

25) Fortsatt bearbetning av 
studiehäftet.  

26) Planering av ett semina-
rium i tvärgrupper för 
medarbetarna som intervju-
ats. 

27) Januari 2001: Utbild-
ningsseminarium kring 
svaren från oktober. Sex 
uppgifter i studiehäftet 
behandlas. Särskilt fokus på 
förbättringsförslag.  

28) Bearbetning av förbätt-
ringsförslagen. Turid och 
Erik Apelgårdh gör en extern 
utvärdering av studiehäf-
tet.634

29) Förutsättningarna för att 
utveckla en lärande organisa-
tion penetreras. 

30) Våren 2001:  
Ett mindre ”lärande”-projekt 
genomförs. Hösten 2001 
och våren 2002 färdigställs 
innehållet i studiehäftet.

Studiehäftets förankring 
analyseras. 

Studiehäftets överlämnande 
planeras. 

Oktober 2002: 
Studiehäftet överlämnas vid 
en större medarbetarsam-
ling.

Församlingens tidigare kompetensutvecklingsprojekt och mina deltagande 
observationer gav material till en första situationsanalys. Som en följd av 
denna utkristalliserades ett antal teoretiska utgångspunkter för projektets 
genomförande.635

Projektet utgör en lärande situation både för församlingens anställ-
da och för mig som forskare. 

633 Pedagogiska riktlinjer, se appendix. 
634 År 2001 Intervjuer med Turid och Erik Apelgårdh. Turid och Erik Apelgårdh har gedigna 
erfarenheter från utbildning och ledarskap. Turid Apelgårdh har tidigare arbetat som ålder-
domshemsföreståndarinna i Uppsala kommun och vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet. 
Hon arbetar idag bl.a. med frågor om funktionshinder och rehabiliteringsärenden. Erik Apel-
gårdh är anställd vid Kyrkokansliet i Uppsala. 
635 De presenterades först för kyrkoherden och sedan i ledningsgruppen. Jmf Rombach & 
Sahlin-Andersson (red) 1996 som behandlar utvärderarens roll, de utvärderades känslor inför 
en utvärdering och medverkan i processen samt risken att utvärderingen tar värdefull tid från 
annan verksamhet. 
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Samtalen med anställda och sorgehusen ska inte uppfattas som nå-
gon form av kontroll av hur de anställda utför sina uppgifter vid 
begravningar. Personalens delaktighet och möjligheter att påverka 
projektets utformning är viktiga. 
Projektet ska inte skapa krav som gör det betungande att genomföra 
för de anställda. 
Genomförandet situationsanpassas i tid och innehåll till försam-
lingens verksamhet. 
Projektets design och genomförande ska inte vara komplicerade. 
Konflikter som inte direkt knyter an till projektet bearbetas inte. 
Projektet är en del i en utvecklingsprocess som drivs inifrån för-
samlingen. 
Utvecklingsprocessen i församlingen stimuleras genom att projek-
tet blir en mötesplats mellan församlingsarbete och forskning. 
Genomförandets utformning påverkas av projektets speciella kom-
bination av lokalt initiativ från församlingens sida och ambitionen 
från forskningsprojektets ledning att ur det lokala utvecklingsöns-
kemålet utveckla generaliserbar kunskap. 

Det stod klart vid utformandet av punkterna ovan att studien skulle tillämpa 
process- och relationsmodeller med omsorg som grundhållning. Det var även 
klart att intervjuer skulle genomföras såväl med församlingsanställda som 
med sorgehus samt att jag skulle kontakta lokala begravningsbyråer. Hur den 
lärande situationen skulle tillskapas och hur förbättringar skulle implemente-
ras var kunskaper som projektet förväntades generera. 

Under år 2003 ägde en uppföljande studie rum i Almunge pastorat och 
Gottsunda församling. Relevansen av de förbättrings- eller studieområden 
som projektet i Täby församling resulterat i kunde då prövas i andra miljöer. 

12.6.1 Forskningsprojektet resulterade i ett studiehäfte 
I mina löpande anteckningar finns följande notering i juli år 2000: ”Kärnan i 
problematiken är: Hur går man vidare från utredning och klargörande av 
förhållande till förbättring och utveckling!” 

Ett alternativ var att jag skulle färdigställa en rapport och utifrån den 
genomföra ett antal seminarier. Detta var ungefär hur tidigare kompetensut-
vecklingsprojekt drivits i Täby församling men det låg inte i linje med ak-
tionsforskningens intentioner. Ett andra alternativ var att fokusera på led-
ningens kompetensutveckling. Men jag uppfattade inte att ledningsgruppen 
vid den aktuella tidpunkten hade tid för att delta i en sådan eller tillräcklig 
motivation. Ett tredje alternativ var att utarbeta ett studiehäfte utformat efter 
församlingens förutsättningar. Utifrån projektets syfte, strategi och resurser 
framstod alternativ tre som både realistiskt och fördelaktigt. Metoden bygger 
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på förbättringsarbete genom gemensamt lärande.636 Istället för tillfälliga in-
satser syftade jag till ett förbättringsarbete med en ansats till ett systematiskt 
angreppssätt och det skulle ett studiehäfte kunna förmedla. Kyrkoherden 
hade påpekat att han tyckte det var svårt att hitta ämnen för större medarbe-
tarsamlingar som engagerade alla yrkeskategorier.637 Studiehäftets innehåll 
och upplägg skulle kunna övervinna denna svårighet.638 Tidigare har nämnts 
att församlingens medarbetare uttryckt önskemål om att förbättringsarbetet 
borde utformas med hänsyn till tidsåtgång, kostnader och deras reguljära 
arbetsuppgifter. Även dessa önskemål ansåg jag att ett studiehäfte hade möj-
ligheter att tillgodose. Ett studiehäfte kan användas både i det lilla medarbe-
tarlaget och i större samlingar. Tidsåtgången liksom val av studieuppgifter 
kan gruppen själv styra och anpassa till sin situation. Ett studiehäfte som 
trycks i församlingen och används internt är inte heller någon betungande 
kostnad. Jag uppfattade också att ett studiehäfte låg i linje med erfarenheter 
av kvalitetsarbete inom offentlig verksamhet, nämligen att processen i ett 
kvalitetsarbete är lärande när den utgår ifrån den faktiska situationen. Ett 
studiehäfte kan även angripa förbättringsfrågor ur flera perspektiv och med 
olika metoder. Materialet skulle kunna inspirera deltagarna till en utveck-
lingsprocess som omfattar även studieuppgifternas utformning. Dessa aspek-
ter låg i linje med de japanska erfarenheterna av kreativt kvalitetsarbete och 
den kritik som riktats mot ensidigheten i svenskt kvalitetsarbete. 

Tillsammans med kvalitetschefer från näringslivet och offentlig verksam-
het har jag deltagit i diskussioner kring kvalitetsarbete. Flera kvalitetschefer 
har delat med sig av erfarenheten att ledningen på deras arbetsplatser hade 
bristfälliga kunskaper om ämnesområdet kvalitet och att deras engagemang 
kunde svikta.639 Även i Täby församling var kvalitetsbegreppet relativt okänt 
både hos kyrkoherden och medarbetarna. Kyrkoherdens engagemang i pro-
jektet ”Förbättringsarbete i Täby församling” splittrades av andra arbetsupp-
gifter och akuta ärenden som måste skötas. Ett studiehäfte skulle kunna ut-
göra en introduktion till ämnesområdet och användas självständigt av medar-
betarlagen.

Här kan som exempel på metodologiska aspekter som bearbetats under 
forskningsprocessen nämnas att vid en större medarbetarsamling i oktober år 
2000 behandlades sju olika studieuppgifter. Fem av uppgifterna var frågor 
som besvarades skriftligt av deltagarna. Kyrkoherdens svar behandlades 
separat. Flera som inte var närvarande fick frågorna genom en kollega och 
det inkom nio svar med posten. Tolv personer valde att svara anonymt. Ett 

636 Se Senge 2001:215-244 Teamlearning är en term som Senge utvecklar, han kallar det en 
gruppfärdighet.
637 1998-09-18 Intervju med kyrkoherde Blix. 
638 Jmf. Vedung 1998:127 som relaterar utvärdering till påverkansprocesser dvs. kunskap, 
attityd och handling.  
639 I kvalitetschefsutbildningen 1999 fanns deltagare från näringslivet och offentlig verksam-
het.



223

flertal som inte deltog var uppbundna av annan verksamhet, en annan grupp 
var ledig denna dag. Flera informanter ansåg att de borde ha haft mer tid på 
sig att besvara frågorna. Dessa omständigheter kunde jag inte påverka. Det 
första formuläret lämnades in efter ca 20 minuter och det sista efter ca 90 
minuter. Jag hade inte satt några tidsgränser utan anpassade mig till den ak-
tuella situationen. Jag uppfattade att deltagarna vid storsamlingen visade 
engagemang och något avståndstagande från projektet har inte kommit till 
min kännedom. 
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KAPITEL 13 
Medarbetarnas syn på mål och uppgifter 
i samband med begravning 

I detta kapitel behandlas medarbetarnas svar på intervjufrågorna om mål och 
uppgifter i samband med begravningar. I det sista avsnittet förs en diskus-
sion om hur mål och processer förhåller sig till organisationens utformning. 
Innehållet ger en vägledning om medarbetarnas olika relationer och organi-
sationens grundstruktur. Detta utvecklas i de efterföljande kapitlen. 

13.1 Församlingsmedarbetarna om arbetets mål
Som nämnts tidigare i avsnitt 12.2 tog den första intervjufrågan upp medar-
betarnas uppfattning om målet med det arbete som de utförde i samband med 
begravningar. Jag inledde ingen diskussion kring olika typer av mål som 
personliga och professionella osv. För att stimulera samtalen förde jag där-
emot in ordet mening som en synonym till mål. 

Tabell 18 visar att medarbetarnas uppfattningar kan grupperas i 7 typsvar. 
Det totala antalet typsvar är 64. Det är viktigt att vara observant på att flera 
medarbetare kan ha enats om ett gemensamt mål, men det var också möjligt 
att ange mer än ett mål. 

De fyra första kategorierna av typsvar har en accent på de sörjandes be-
hov och rättigheter och medarbetarnas omsorg om dem i samband med be-
gravningen. Flest antal typsvar, 21, betonar vikten av att på olika sätt för-
medla trygghet, uppmärksamhet och omsorg till de sörjande. Svaren uttryck-
er en önskan att ”ta hand om anhöriga och ge medmänsklig värme”. 12 typ-
svar anger med olika formuleringar hur man vill att begravningen ska vara 
en integrerad helhet. En av musikerna framhåller att han vill ”välja musik 
som passar och inte är utfyllnad utan skapar en helhet och ger läkedom”. 9 
av typsvaren betonade vikten av att det ska vara värdigt och vackert vid be-
gravningsgudstjänsten. ”Människor ska känna att vi gör det på ett värdigt 
och seriöst sätt.” 8 typsvar framhöll administrativ, teknisk och materiell ser-
vice.

Den femte kategorin innehåller 6 typsvar som anger den andliga dimen-
sionen och att begravningen är en rit, ”ett överlämnande till Gud”. Det är 
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påfallande hur en uttalad andlig dimension är nedtonad medan anhörigas 
behov är starkt fokuserade. 

Den sjätte kategorin har 5 typsvar. I dessa framhålls ett församlingsper-
spektiv och framtida kontakter med anhöriga. En informant menar att man 
vill ”få med människor i församlingsarbetet och få dem att inse hur mycket 
mer kyrkan är än att utföra begravningsgudstjänster”. Den sista kategorin 
med 3 typsvar lyfter fram olika slags behov hos medarbetarna, det handlar 
om lön och att ”bli mer flexibel och öppen för förändringar”. Här framträder 
sålunda både personligt mål och personlig utveckling. Det kan naturligtvis 
finnas anställda som betraktar arbetsuppgifterna främst som en inkomstkälla, 
utan ett personligt engagemang i kyrkans uppdrag och församlingens verk-
samhetsidé. 

En medarbetare betonar den ekonomiska aspekten och vill ”ge service till 
anhöriga, de betalar ju för tjänsterna”. Detta typsvar är det enda som tar in de 
ekonomiska aspekterna och det kan diskuteras om det därför skulle ha haft 
en egen kategori. Jag har valt att sortera in svaret i kategorin att begravning-
en ska vara en integrerad helhet. 

Tabell 18. Uppfattningar bland församlingens medarbetare om vad som är målet 
med verksamheten i samband med begravningar. 
Antal
typsvar 

Karakteristika Exempel på typsvar 

21 Medarbetarna vill förmedla trygg-
het, uppmärksamhet och omsorg.  

Den man pratar med ska känna sig nöjd när 
han eller hon går härifrån, uppleva trygghet 
och tröst. 
Ta hand om anhöriga och ge medmänsklig 
värme.

12 Begravningen ska vara en integre-
rad helhet. 

Välja musik som passar och inte är utfyll-
nad utan skapar en helhet och ger läkedom. 
Ge service till anhöriga, de betalar ju för 
tjänsterna. 

9 Begravningen ska vara värdig och 
vacker. 

Människor ska känna att vi gör det på ett 
värdigt och seriöst sätt. 
Skapa något vackert. 

8 Medarbetarna vill ge anhöriga 
administrativ, teknisk och materi-
ell service. 

Att kunna öka begravningstiderna per 
vecka med ca fyra tider för att korta vänte-
tiden. 
Att anhöriga ska höra och att mikrofon 
används.

6 Begravningen är en rit och har en 
andlig dimension. 

Ett överlämnande till Gud. 
Övergångsritual då ett nytt skede förmedlas 
till anhöriga. 

5 Anhöriga ska uppleva att de vill 
komma tillbaka och ta del av 
församlingens verksamheter. 

Väcka en längtan tillbaka till kyrkan, sam-
manstråla och träffas igen. 
Få med människor i församlingsarbetet och 
få dem att inse hur mycket mer kyrkan är 
än att utföra begravningsgudstjänster. 

3 Medarbetarnas personliga mål av 
skilda slag betonas. 

Lön.
Bli mer flexibel och öppen för förändringar. 
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Det sammanlagda intrycket är att församlingens medarbetare i fråga om mål 
och mening i begravningen lägger tyngdpunkten på omsorgen om anhöriga. 
Församlingens verksamhetsidé är inte lika klart uttalad. I den står det t.ex. att 
församlingen vill skapa mötesplatser för att upprätta människor, undervisa, 
trösta och finna ro i Gud. Om förhållandet att medarbetarna tonar ner den 
andliga dimensionen är ett tecken på sekularisering som kommer inifrån 
församlingen själv är värt att fundera över. Eller saknar medarbetarna vana 
att lyfta fram de andliga dimensionerna och samtala om dem? Sannolikt har 
svaren påverkats av församlingens kompetensutvecklingsprogram som 
framhöll kundfokusering och servicetänkande. Om det är så, kan svaren tol-
kas som att församlingens medarbetare är påverkade i sekulär riktning ge-
nom ett kompetensutvecklingsmaterial som är konstruerat för en verksamhet 
enligt kundbegreppet. Men jag uppfattar samtidigt att omsorgen om anhöriga 
är prioriterad och upplevs som en naturlig hållning i arbetet. Omsorgen om 
anhöriga kan även tolkas som ett uttryck för att den andliga dimensionen 
omsätts i konstruktiv handling. I så fall är medarbetarnas syn på mål och 
mening med begravningar i linje med församlingens verksamhetsidé och 
Svenska kyrkans uppdrag. Givetvis är det också så att medarbetarna har oli-
ka slags kontakter med anhöriga och att medarbetarnas arbetsuppgifter på-
verkar deras svar. Men medarbetarnas svar kan också uppfattas som att exis-
tentiella frågeställningar har ett begränsat utrymme i deras samtal med anhö-
riga. Samtalen har kanske istället en mer uttalat praktisk inriktning. Präster-
nas svar gav intrycket att det var anhörigas förhållningssätt som styrde 
innehållet i deras kontakter med anhöriga och i vilken mån den andliga di-
mensionen och existentiella frågeställningar togs upp. Det finns kanske ett 
dilemma när människor i vissa situationer reagerar med avståndstagande på 
religiös verksamhet och istället väljer att finnas i den kyrkliga miljöns perife-
ri. Verksamheten i frivilligcentralen Oskar som nämndes i avsnitt 7.2 är ex-
empel på detta. 

I intervjuerna med personal från bokningen, receptionen och pastorsexpe-
ditionen framkom att servicetänkandet gav uttryck för den omsorg och om-
tanke som medarbetarna ville förmedla till sörjande. Ett par medarbetare 
menade att användningen av orden kund och service underlättade för dem. 
Kundtänkandet uttrycker att kunden är i centrum. Ordet kund var smidigt 
medan det var krångligare med benämningen församlingsbo. De traditionella 
teologiska formuleringarna är uppenbarligen inte konstruerade för den servi-
ceroll som dessa medarbetare gav uttryck för. 

Kyrkoherden fick ta del av typsvaren och cirka ett och ett halvt år senare 
ombads han att i inledningsord till studiehäftet formulera sin uppfattning om 
målet med begravningar. I jämförelse med innehållet i typsvaren har hans 
målbeskrivning en betydligt kraftigare betoning på begravningens kristna 
sammanhang, men inte heller han hänvisar uttalat till verksamhetsidén. När 
kyrkoherden beskriver hur målet ska uppnås kan det utifrån kvalitetstermino-
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login förstås som en kvalitetspolicy. Främst ska begravningen enligt kyrko-
herden ske på ett värdigt sätt: 

Målet med begravningsverksamheten (begravningsgudstjänsten) är att på ett 
värdigt sätt, i en kristen gudstjänst, ta farväl av en död människa. Och att 
göra det på ett sådant sätt att de sörjande får hjälp att leva vidare. Att Gud blir 
ärad och tillbeds. Att församlingens ansvar för sina medlemmar kommer till 
uttryck. Därvid är det viktigt att inte sätta betyg på den dödas liv och vandel, 
men att ständigt framhålla varje människas unika värde som Guds helighets-
varelse och att predika hoppet och tron på det eviga livet.640

Jag antar att ett målarbete också kan betecknas som en mötesplats mellan 
arbetsledare och medarbetare. Det är sannolikt under en sådan process – på 
denna mötesplats – som ett medarbetarskap kan utvecklas. Ett mål som fast-
ställs ”ovanifrån” får med detta synsätt inte samma förankring bland medar-
betare.

I samband med intervjuerna i medarbetarlagen uppstod vid några enstaka 
tillfällen diskussioner om interna ärenden och deltagarna framförde diverge-
rande uppfattningar om dessa. När jag då förde över fokus från deltagarna i 
medarbetargruppen och deras åsikter till sorgehusen, men utan att byta 
ämne, påverkades samtalsklimatet och omsorgen om anhöriga enade grup-
pen. På grundval av de erfarenheterna drog jag slutsatsen att centreringen på 
anhöriga fungerade som ett styrmedel och att omsorgen om anhöriga var ett 
samlande motiv för medarbetarna som kan jämföras med näringslivets kund-
centrering (jmf. diskussionen i kapitel 2). 

13.2 Ett processperspektiv på verksamheten 
 vid begravningar 
Den andra intervjufrågan som medarbetarna fick besvara gällde deras upp-
gifter i samband med begravningar. De olika arbetsmomenten som medarbe-
tarna utför är i tabell 19 sammanställda kronologiskt i en förenklad process-
bild. Den visar hur medarbetarna är beroende av varandras kompetens och 
ingår i ett gemensamt team i arbetet med en begravning. Figuren visar även 
anhörigas kontakter med församlingens medarbetare. 

Eftersom varje begravning har sina speciella omständigheter och i den 
bemärkelsen är unik, kan naturligtvis antalet kontakter mellan anhöriga och 
församlingen variera och vara mer eller mindre frekventa. Om anhöriga bor 
på en annan ort än den avlidne och begravningen äger rum i den avlidnes 
hemförsamling medför de geografiska avstånden ofta att det blir svårare för 
anhöriga och prästen att träffas personligen. Anhörigas kontakter med den 
avlidnes hemförsamling kan inskränka sig till ett telefonsamtal med prästen 

640 Studiehäfte. Inledningsord av kyrkoherde Blix. 
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innan begravningen samt ett möte med den kyrkliga miljön och medarbetar-
na vid begravningsgudstjänsten. Under sådana omständigheter kan det vara 
smidigare om anhörigas hemförsamling övertar ansvaret för fortsatta kontak-
ter med anhöriga. Samtidigt kan ett traumatiskt dödsfall där anhöriga bor i 
den avlidnes hemförsamling och begravningen äger rum på orten medföra att 
prästen och församlingen har upprepade kontakter med anhöriga både innan 
och efter begravningen. 

Kyrkoherden i Täby hade räknat ut att en begravning genererar samman-
lagt 20-30 timmars arbete och att en begravningsdag normalt har två veckors 
förberedelser.641

Tabell 19. Förenklad processbeskrivning som återger i kronologisk ordning vilka 
personalkategorier som i vanliga fall direkt berörs av begravningar och vilka uppgif-
ter som ingår i kontakten med anhöriga.
Personalkategorier Kontakter och uppgifter vid en begravning 
Växeln och informa-
tionen

Anhöriga eller begravningsbyrån hänvisas vidare till bokningen och 
frågor från anhöriga besvaras. Det finns även en beredskap för att 
samtalen med anhöriga ibland blir utförliga. 

Pastorsexpedition och 
bokning

Bokningen skickar meddelande om begravningen till präst, musiker 
och de som arbetar på kyrkogården. Till anhöriga sänds ett brev 
med information om tacksägelsen. Även medarbetarna som bokar 
begravningen har ibland utförliga samtal med anhöriga. 

Vaktmästare, musi-
ker, präst. 

Många anhöriga besöker kyrkan i samband med tacksägelsen. 
Förväntningarna på kontakt med församlingens medarbetare vid 
detta tillfälle varierar. Kontakterna vid tacksägelsen är beroende av 
omständigheterna.642 Även ideellt arbetande kyrkvärdar kan berö-
ras.

Kyrkogårdspersonal Kyrkogårdspersonalen sköter gravplatsen och kyrkogårdsärenden. 
Det förekommer att anhöriga tar initiativ till personliga samtal med 
kyrkogårdspersonalen. Om en gravplats ska utses finns det många 
gånger behov av djupare samtal. 

Prästen  Prästen kontaktar anhöriga och gör vanligtvis hembesök – kontak-
tens intensitet påverkas av omständigheterna runt dödsfallet.  

Musiker Musikern får skriftlig information om musikval och har ibland 
direktkontakt med anhöriga. 

Vaktmästare Vaktmästaren förbereder kyrkan inför begravningsgudstjänsten och 
är ofta den person från församlingen som anhöriga möter först vid 
ankomsten. Om anhöriga själva ansvarar för begravningen ställer 

641 1999-05-25 Intervju med kyrkoherde Blix. 
642 Se Bringéus 1987:4-6. Tacksägelsen äger rum i den avlidnes hemförsamling. Enligt tradi-
tionen sker tacksägelsen den närmast följande högmässogudstjänsten efter dödsfallet och är 
ett offentligt tillkännagivande av dödfallet. Tacksägelseringningen har sedermera ersatt själa-
ringningen, vilken ursprungligen manade ortsborna till förbön för den döende. Numera är det 
praktiska omständigheter och lokala traditioner som avgör när tacksägelsen äger rum.  
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situationen större krav på vaktmästarna än om det deltar en repre-
sentant från en begravningsbyrå, som finns på plats ungefär en 
timme innan begravningen börjar för att ställa i ordning och ta emot 
anhöriga.

Präst, musiker, vakt-
mästare, kyrkogårds-
personal och bärare 

Det är ett helt team av församlingens medarbetare som genomför 
begravningsgudstjänsten. 

Värdinna/husmor och 
präst

När minnesstunden ordnas i församlingens lokaler är vanligtvis 
församlingens värdinna/husmor närvarande. Det är vanligt att präs-
ten deltar vid minnesstunden. 

Kyrkogårdspersonal, 
vaktmästare och 
ibland präst 

Om prästen inte deltar vid urnnedsättningen läser vaktmästarna en 
text om anhöriga vill det. Anhöriga tillfrågas också om de vill täcka 
över graven. 

Diakon, präst m.fl. 
beroende på omstän-
digheterna

Församlingens uppföljning och efterkontakter med anhöriga varie-
rar och är delvis organiserad. Församlingen erbjuder änkor, änk-
lingar och efterlevande partner sorgegrupp på dagtid, bussresor, 
olika former av samtal och verksamhet.  

Kyrkogårdspersonal Vid frågor om gravskötsel och i samband med kyrkogårdsbesök 
händer det att anhöriga känner igen den person som var med när 
gravplatsen skulle utses och att de hälsar och samtalar.  

Vaktmästare, präst, 
musiker m.fl. 

Anhöriga besöker ibland kyrkan efter begravningen som ett led i 
sorgebearbetningen. Det kan vara för att tända ljus, uppleva kyrko-
rummet igen eller delta i en gudstjänst för att kanske träffa prästen 
igen.

I samband med processkartläggningen var det möjligt att lyfta fram enskilda 
arbetsmoment för detaljstudier. Det kunde gälla interna ärenden likaväl som 
kontakter med anhöriga. Som exempel kan nämnas telefonisternas och kans-
lipersonalens diskussioner om hur stort tillmötesgående församlingen kan 
visa vid besök och telefonförfrågningar med hänsyn till den totala arbetssitu-
ationen och interna förhållanden.643 Det framkom också att i samband med 
helger blev meddelanden om bokning som sänds med internposten till di-
strikten fördröjda av naturliga skäl. Det medförde att förberedelsetiden blev 
förkortad och framförhållningen i verksamhetsplaneringen påverkades. När 
det finns frågor och osäkerhet kring ett moment i en process är det exempel 
på en s.k. kritisk punkt (jmf diskussionen i avsnitt 6.3). 

Det blev tydligt vid processkartläggningen att arbetet kring begravningar 
involverar många medarbetare och att flertalet av dem varit med om att an-
höriga tagit initiativ till mer eller mindre förtroendefulla samtal. Det fram-
kom bl.a. att medarbetarna som sköter information och bokning får ta emot 
både förtroenden och frågor kring begravningar. Det gäller också för kyrko-
gårdspersonalen som kan ha långvariga och upprepade kontakter med anhö-

643 1999-01-11 Intervjuer med telefonister och kanslipersonal. 
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riga. Det är särskilt när kyrkogårdspersonalen har medverkat vid anhörigas 
gravköp som det uppstått en fördjupad kontakt. Anhöriga kommer ihåg detta 
och det är inte ovanligt att de återknyter till kyrkogårdsarbetaren vid framti-
da besök på kyrkogården. I princip kan kontakten sträcka sig över många år 
och generationer. En av kyrkogårdsarbetarna berättade: ”Jag kan märka att 
de (på kyrkogården) är ensamma … det ger sig självt, lyssna på personen, 
kan räcka med att svara ja eller nej, det tar 15 minuter till en timme, man får 
prata tills man är klar … de kommenterar om begravningen har varit stäm-
ningsfull, blommor, prästens tal, deltagarna … De flesta, 99 %, är nöjda.” 

Om en medarbetare – oavsett personalkategori – visar en anhörig omsorg 
och uppmärksamhet kan ett mer eller mindre förtroendefullt samtal växa 
fram visar erfarenheterna. Det fanns därför medarbetare som efterlyste kom-
petensutveckling för att kunna möta sörjande på ett bra sätt och känna sig 
trygga i samtalen. 

De s.k. kritiska punkterna återkom när medarbetarna besvarade fråga tre 
som handlade om vilka intervjufrågor de önskade att jag skulle ställa till 
sorgehusen. Processkartläggningen relaterar alltså till den kronologiska ord-
ningen i grundfrågorna till anhöriga och till en utvärdering av medarbetarnas 
insatser.

Processbilden kanske kan uppfattas som teknisk. Traditionella process- 
och flödesbilder är dock betydligt mer tekniska i sin utformning. Vid ett 
seminarium inom Q-projektet anordnat av Svenska kyrkans Församlingsför-
bund prövades traditionella process- och flödesbilder för att kartlägga förbe-
redelser till en begravning. Det blev då tydligt att församlingens organist fick 
information om begravning och musikval i ett onödigt sent skede. 

13.3 Organisationen kommunicerar ett mål 
Det framgick i kompetensutvecklingsprogrammet åren 1994-1995 att målar-
betet i församlingen var eftersatt. Många målformuleringar var diffusa vilket 
medförde otydliga krav på medarbetarna.644 I mina intervjuer och samtal med 
kyrkoherden framstod det inte som om församlingens målarbete generellt 
sett hade prioriterats. Förhållandet i Täby församling kan jämföras med 
Svenska kyrkan i stort och arbetsplatsrelaterade rapporter som visar att 
målarbetet är eftersatt. Erfarenheterna som jag tagit del av från Stiftelsen 
Stora Sköndal underströk också vikten av att bearbeta målfrågor för att ena 
medarbetarna i ett arbetsteam. Avhandlingens inledande diskussion om kva-
litet, ledarskap och organisation betonade betydelsen av att verksamhetens 
motiv och mål är tydliga. Det är grundläggande. I analyser av målarbete 
framstår det också som om själva processen vid målarbete är viktig genom 

644 Söderström, Britt, Slutrapport 1995-04-03. Fråga 4-6, sid 9f. Analyserna visade också att 
verksamhetsidén inte var helt förankrad bland medarbetarna. 
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möjligheterna att föra medarbetarsamtal som deltagarna upplever menings-
fulla.

 Utifrån ovanstående menar jag att det finns goda skäl för att man i Täby 
församling arbetar med begravningens mål och mening. Det kan genomföras 
inom ramen för arbetet med församlingsinstruktionerna och relateras till 
församlingens verksamhetsidé och Svenska kyrkans uppdrag. 

Hur relaterar då målarbete till processperspektivet och organisationens ut-
formning? Svenska kyrkan som folkkyrka ska kommuniceras organisatoriskt 
och uttrycka kyrkans uppdrag och öppenhet menar Ragnar Persenius i en 
förklaring till Kyrkoordningen.645 Med den inriktningen är det viktigt att 
medarbetare inom Svenska kyrkan har kännedom både om organisationen 
Svenska kyrkan och sin egen arbetsplats. Medarbetarens kännedom om mål 
och organisation ger verksamheten och arbetet ett sammanhang och svar på 
frågorna om vem som gör vad och varför samt vilka beslutsvägarna är. Kän-
nedom om mål och organisation krävs även för att kunna påverka förhållan-
dena på arbetsplatsen. Därför är det också viktigt att visa på sambandet mel-
lan medarbetarnas engagemang i en enskild verksamhet, församlingens verk-
samhetsidé och Svenska kyrkans uppdrag. Att tydliggöra dessa samband kan 
sannolikt stärka medarbetarnas upplevelser av sammanhang mellan medar-
betarlaget, församlingen, stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Detta 
kan i sin tur påverka tillhörighet, arbetsmotivation och samarbetet i försam-
lingen. De övergripande målen som finns på olika nivåer inom kyrkan bör 
med andra ord samverka både sinsemellan och med specifika verksamheter 
för att verka i samma riktning och inte skapa förvirring. 

Svenska kyrkans organisation brukar beskrivas som komplicerad. Det fö-
rekommer t.ex. att församlingar är uppdelade i ett antal distrikt samtidigt 
som vissa verksamhetsområden är församlingsövergripande. I Täby försam-
ling var det så. Det fanns både lokalt distriktsanknuten och församlingsöver-
gripande verksamhet. Två figurer som visade församlingens respektive orga-
nisation användes regelbundet i årsredogörelser. Församlingen tecknad som 
en karta var också en bild som användes.646

Östen Ohlsson och Björn Rombach är kända för att utmana sina läsare 
med tvärtomperspektiv. De menar att organisationen ska vara möjlig att 
identifiera sig med för den som arbetar i organisationen och har del i den.647

Den romersk-katolska kyrkans hierarkiska organisation menar de är ett sätt 
att hantera komplexiteten som teologiska dogmer och riter orsakar och orga-
nisationen uttrycker något väsentligt om kyrkans inre struktur: ”Som utom-
stående sekulariserad betraktare har vi svårt att riktigt se vari komplexiteten 
består, men vår tolkning är att den uppstår i kyrkans definition av sin upp-

645 Persenius, Ragnar 2000:103-121. 
646 Studiehäfte. 
647 Ohlsson & Rombach 1998:176f. 
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gift.”648 Betraktas den romersk-katolska kyrkan som ett kunskapsföretag kan 
man betrakta organisationen som en nivåindelning av kompetens i första 
hand, men det handlar också om fördelning av makt och karriärmöjlighe-
ter.649

Jag ser en poäng med att organisationer inte utformas på ett likartat sätt. 
Uppfattningen som Ohlsson och Rombach framför går också att reflektera 
vidare över. Idealbilderna av organisationer varierar över tid. Men att för-
samlingens medarbetare har kännedom om arbetsplatsens organisation och 
beslutsvägar uppfattar jag påverkar både ledarskap och medarbetarskap samt 
arbetsplatsens kultur. I avsnitt 10.4 framkom att det fanns medarbetare som 
saknade kännedom om församlingens beslutsvägar. 

Processperspektivet kan betraktas som ett sätt av flera att beskriva organi-
sationen tillsammans med dess verksamheter. Jag anser att det är ett frukt-
bart perspektiv då det kan relateras till uppdrag och målarbete på olika nivå-
er i en organisation. Processbilder kan sålunda tillämpas på enskilda moment 
här och nu och samtidigt relateras till övergripande tids- och rumsperspektiv. 

13.4 Sammanfattande diskussion 
Detta kapitel har tagit upp medarbetarnas uppfattning om målet med deras 
arbete i samband med begravningar samt deras arbetsuppgifter. Svaren på 
den första frågan kategoriserades i sju kategorier som betonade olika fakto-
rer. Det sammanlagda intrycket var att församlingens medarbetare lade 
tyngdpunkten på omsorgen om anhöriga medan församlingens verksamhets-
idé och andliga dimensioner inte uttalades lika klart. Om detta kan tolkas 
som en form av sekularisering inifrån kan diskuteras. Kanske det är en ovana 
att samtala om andliga dimensioner. Eller betoningen på omsorg var kanske 
ett konstruktivt uttryck för den andliga dimensionen och verksamhetsidén 
medan det saknades tidsutrymme för existentiella samtal. Sannolikt kräver 
ett existentiellt samtal rejält med tid om anhöriga befinner sig i ett sekulari-
serat sammanhang. Några medarbetare menade att ordet kund var smidigt att 
använda och uttryckte just ett servicetänkande som man tyckte beskrev deras 
arbetsuppgifter. Mitt intryck var att omsorgen om anhöriga prioriterades och 
var en naturlig hållning i arbetet. Det framstod som om medarbetarnas kon-
centration på anhöriga kunde jämföras med näringslivets kundcentrering. 
Men traditionella teologiska formuleringar var uppenbarligen inte självklara 
när man ville uttrycka ett servicetänkande. När kyrkoherden vid ett senare 
tillfälle formulerade sin målbeskrivning var begravningens kristna samman-
hang mycket tydligare uttalat. 

648 A.a. sid 210. 
649 A.a. sid 211. 
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Målarbete är en process som kan utveckla medarbetarskapet. För att upp-
fatta sammanhang och underlätta möjligheterna att påverka sin situation är 
det även viktigt att kyrkans medarbetare har kännedom både om organisatio-
nen Svenska kyrkan och den lokala arbetsplatsen. 

Medarbetarnas uppgifter i samband med en begravning kunde användes 
för att klargöra begravningens förlopp. Detta processperspektiv visade hur 
de skilda personalkategorierna utgjorde ett team som anhöriga mötte i olika 
sammanhang. Det var också möjligt att belysa olika moment som underlag 
för förbättringsåtgärder. Det var slående att flertalet av medarbetarna haft 
djupare samtalskontakter med anhöriga. Det bör uppmärksammas att förut-
om präster och diakoner hade även medarbetare vid informationen och bok-
ningen samt kyrkogårdspersonalen denna typ av kontakter. Slående var kyr-
kogårdspersonalens djupa samtalskontakter med anhöriga särskilt vid grav-
köp.
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KAPITEL 14 
De anhörigas syn på sorg, 
omsorg och värdighet

I detta kapitel är de anhörigas syn på och upplevelser av sorg huvudtemat. 
Innehållet belyser att sorgen är flerdimensionell med många olika nyanser. 
Det knyter an till medarbetarnas frågor till anhöriga om deras sorgebearbet-
ning och kontakter med begravningsbyråerna. Ibland har det varit svårt att 
göra en distinktion mellan anhörigas behov och önskningar. Behov, ett ord 
som ofta förekommer i kvalitetsdiskussioner, kan ju uppfattas på en rad olika 
sätt. De kan vara kroppsliga, psykiska och materiella. Men de kan också vara 
uttryck för drömmar och längtan. På marknaden kan behov skapas av en 
produkt. Vid sorgebearbetning är kanske inte alltid anhöriga medvetna om 
sina behov därför att man helst önskar fly från sorgebearbetningen. Jag har 
inte pressat materialet genom analyser t.ex. med hjälp av socialpsykologisk 
teoribildning. Istället har ambitionen varit att finnas på samma psykodyna-
miska nivå som intervjuerna var på och som informanterna kunde uttala sig 
om och konfirmera. Av begravningsriterna är det i första hand begravnings-
gudstjänsten som intervjuerna tar upp. 

14.1 Att ta avsked från den döde 
Detta avsnitt knyter an till avsnitt 9.2 där jag beskrev begravningen som 
flerdimensionell. Begravningens funktioner sträcker sig från det individuella 
till det kollektiva/sociala. Begravningen är en kommunikativ handling i ett 
privat eller officiellt sammanhang. 

Eftersom begravningen sträcker sig från dödsbädden till dess att stoftet 
vilar i jorden finns tillfällen till flera avsked. Dessa äger rum bl.a. vid döds-
bädden, visningen, begravningsgudstjänsten och gravsättningen. I intervju-
erna framkom att det fanns två former av avsked, det privata och det officiel-
la. Informant M upplevde att det var på sjukhuset som det reella avskedet 
ägde rum. Avskedet i kyrkan var mer ceremoniellt. Men alla informanter 
upplevde inte denna tydliga åtskillnad. Informant B menade att avskedet 
ägde rum i kyrkan: ”… så jag upplevde det inte som två avsked, utan jag tog 
avsked där uppe vid kistan”. Efter minnesstunden gick sällskapet tillbaka till 
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kyrkan och tittade på blommorna: ”Där kan jag väl tycka kanske att det var 
litet avsked, men inte på samma sätt som i kyrkan, utan jag upplevde det mer 
som att … vad fina blommor han har fått.” 

Begravningsgudstjänsten kan sålunda utformas så att det finns utrymme 
för såväl det privata som det officiella. Båda formerna av avsked kan ingå. 
En enskild samling för närmast anhöriga kan äga rum innan gästerna anlän-
der eller som en avslutande stund när gästerna lämnat platsen.650 Det fram-
kom i intervjuerna att begravningen har såväl en individuell funktion för 
anhöriga som en social funktion att samla människor och knyta an till tradi-
tioner. Det är möjligt att antalet avsked påverkas av hur lång tid som förfly-
ter från dödsbädden fram till begravningsgudstjänsten. Förflyter det en läng-
re tid ges fler tillfällen. 

De ämnen som jag tar upp nedan har aktualiserats vid intervjuerna med de 
anhöriga och jag uppfattar att de samspelar med människans kroppsliga, 
psykiska, andliga och sociala behov. Men ämnena hade även varit möjliga 
att bearbeta och belysa ur en rad andra perspektiv. 

14.2 Omsorg och värdighet 
Vid sorg är känsligheten stor för hur man blir bemött samtidigt som man 
många gånger är beroende av sin omgivning för vägledning om hantering av 
situationen. Att ordna med en begravning går utanför vardagens rutiner och 
griper ofta djupt in i själen. Även om situationen råkar vara sådan att anhöri-
gas önskemål inte går att uppfylla, är omtanken i bemötandet och respekten 
för anhörigas åsikter av betydelse för intrycket av församlingen. Här märks 
betydelsen av omsorgen som medarbetarnas grundhållning och karaktären på 
alla möten och relationer i begravningens sammanhang. 

Jämte anhörigas behov att bli bemötta med omsorg framstod också vär-
digheten som en viktig del av begravningen. Informant J berättade att det 
betyder mycket för henne att mamman hade det bra på där hon bodde den 
sista tiden och att hon fick ett värdigt slut. Informant H jämförde begrav-
ningen med finska traditioner: ”Det var många av mina släktingar som kom 
och sa att det här var värdigt att få lämna kistan i kyrkan, det var ett bra sätt. 
Och just det här att få ta avsked, det förkommer inte i Finland alls. Och det 
tycker jag är en vacker sed här och det blev fint.” Behovet av värdighet var 
inte alltid tydligt uttalat men fanns som en förutsättning för omsorgen och 
hela sammanhanget. Informant A minns att begravningsdagen definitivt var 
den tyngsta dagen efter dödsdagen och att begravningen var stämningsfull. 

650 Stanges 1993 anser att en i tid utdragen process med upprepade avsked vid olika tillfällen 
försvårar sorgearbetet och att ett ”rejält” avsked underlättar för sörjande. Jag är inte övertygad 
om att Stange har rätt i det. Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid i samband med 
avskedet så att det hinner avslutas känslomässigt. Men det är kanske också viktigt att det finns 
möjligheter till såväl privata som mer offentliga avsked.
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Informant C minns begravningen som högtidlig och det är ett fint minne som 
det är skönt att prata om. Informant I påminde sig om avskedet vid en be-
gravning vid ett annat tillfälle då det var mycket folk ”… dom springer runt 
alltså, dom hinner inte stanna. Och en del har inte där att göra vad jag kan 
förstå. … Det är ganska meningslöst. Det blir ingen stämning över det, den 
högtid det bör vara.” Informant D beskrev hur blommorna på kistan blev litet 
”torftiga” och inte riktigt som hon önskat. Hon hade inte fått information om 
att det fanns bårtäcke och tyckte att det hade varit praktiskt att ha. Också 
urnnedsättningen blev ”torftig”. Hon hade inte fått information från begrav-
ningsbyrån att prästen kunde vara med vilket hon skulle ha uppskattat. Hon 
satte själv ner urnan, men hålet som var grävt för urnan var för stort så den 
stod inte stadigt utan föll. Jag uppfattar att värdigheten även berör anhörigas 
behov av att själva hantera situationen riktigt och att värdigheten också är ett 
viktigt inslag i deras kontakter med begravningsbyrån. Informant E förklara-
de att hon ville så gärna vara som är gängse och som hör till vad gäller olika 
plikter som att t.ex. tacka för olika uttryck för deltagande i sorgen. 

Medarbetarna i församlingen och kyrkoherden använde sig av ordet vär-
dighet när de beskrev målet med begravningar. Värdigheten kan även relate-
ras till kvalitetsdefinitionen, ett meningsfullt tilltal är också värdigt. 

Behovet av värdighet i samband med död och begravning ger ett intres-
sant perspektiv på Davidsson Bremborgs uttalande att nutidsmänniskans 
sorg präglas av autencitet, emotionalisering och reflexivitet vilket behandla-
des i avsnitt 9.3. Det skulle kunna tolkas som att människans sökande efter 
det äkta och genuina i sina reaktioner balanseras mot värdigheten. Värdighe-
ten ger en kulturell ordning mot kraftiga emotionella reaktioner som riskerar 
att skada individen. Men kanske kan det också tolkas som att behoven av 
omsorg och värdighet är uttryck för autentiska, emotionella sorgereaktioner. 
Det framstår som om omsorgen och värdigheten är varandras förutsättning i 
dödens närhet. För anhöriga utgör begravningen en speciell situation och 
man är sårbar om något upplevs som att det blev fel. Men vad värdighet 
innebär kräver en djupare reflektion som jag får återkomma till. Intervjuerna 
med anhöriga berörde – som jag uppfattade det – basala mänskliga behov av 
att bli bemötta med omsorg och värdighet. 

14.3 Sju faktorer i sorgebearbetningen 
Församlingens medarbetare uttryckte på flera sätt sina ambitioner att visa 
omsorg om anhöriga och att hjälpa dem genom sorgen på olika sätt. Men det 
var få raka frågor medarbetarna ville att jag skulle ställa till anhöriga om hur 
dessa önskade att församlingens medarbetare skulle hjälpa dem, hur omsor-
gen skulle manifesteras. När intervjumaterialet bearbetades utkristalliserades 
emellertid ett antal faktorer som sammanfattar anhörigas behov och önske-
mål och som påverkar sorgebearbetningen. Det är sålunda inte ett material 
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medarbetarna uttalat frågade efter, men det är aspekter som relaterar till om-
sorgen i mötet mellan den kyrkliga miljön och anhöriga. Det innehållsliga 
resultatet i sig är sannolikt inte okänt för en erfaren medarbetare, däremot 
kanske systematiseringen kan tillföra något nytt. 

De sju faktorer som visade sig i materialet framstå som mer eller mindre 
viktiga önskemål och behov i sorgebearbetningen. Jag benämner dem per-
sonliga, existentiella, diakonala, sinnliga, sociala, kulturella och materiella. 
Med personliga faktorer avses att det är den avlidne som är anledningen till 
att man samlas till en begravning. Begravningen utformas som regel efter 
den avlidnes önskemål om sådana uttryckts och med en personlig anknyt-
ning. Med existentiella faktorer avses att döden är en gränsöverskridande 
erfarenhet som innebär en separation från den avlidne. En sådan upplevelse 
kan medföra behov av psykisk bearbetning och andlig vägledning. Med dia-
konala faktorer avses att närstående kan ha behov av att omsorgen fördjupas. 
Intervjuerna visade på en allmän önskan att begravningens alla delar genom-
förs på ett bra sätt både för egen del och med hänsyn till den avlidne. Samtal 
och handlingar av omsorg förmedlar trygghet. Med sinnliga och kroppsliga 
faktorer avses bl.a. att anhöriga uttryckte behov av att begravningen ska vara 
vacker och värdig. Både sinnen och kropp påverkas av sorgen och närståen-
de har behov av att kunna återvända i minnet till begravningen och den av-
lidne. Med sociala faktorer avses anhörigas behov av gemenskap och samtal 
med familj, släkt, vänner, församling. Med kulturella faktorer avses att tradi-
tioner ger det privata sammanhanget ett vidare sammanhang och trygghet. 
Med materiella faktorer avses bl.a. tekniska, ekonomiska och juridiska 
aspekter på begravningen. 

De sju faktorerna är inte varandra uteslutande utan kan förekomma samti-
digt. Men ett par av dem kan även uppfattas som mer eller mindre motsatta 
och det är personliga och kulturella faktorer. Faktorerna relaterar sålunda till 
att begravningsriten är flerdimensionell. 

Styrkan i faktorernas betydelse påverkas av den sörjandes situation och 
personlighet. Men också relationen till den avlidne och hans eller hennes 
situation har betydelse. Är det flera traumatiska omständigheter kring döds-
fallet riskerar sorgearbetet att kompliceras. 

14.3.1 Personliga faktorer 
Anhöriga har många gånger den avlidne i åtanke, det han eller hon tyckte om 
och kanske hade uttryckt önskemål om inför begravningen. När anhöriga ska 
fatta beslut om begravningens alla detaljer är det många gånger den avlidnes 
person och preferenser som styr valet. Begravningen utformas på ett sätt så 
att den tolkar den avlidnes liv och vilja. På det viset blir begravningen per-
sonlig.651 Flera av dem jag intervjuade hade samtalat om begravningen till-

651 Jmf. Gustafsson, Göran 2003. 
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sammans med den som avlidit. Det framstod som om detta överlag var till 
hjälp, ett ”balsam på såren” som informant C uttryckte det. I intervjuerna 
framstod det som en genomgående önskan att begravningen har en personlig 
prägel och att den bortgångnes liv och person kommer till uttryck. Det var 
särskilt griftetalets personliga innehåll som anhöriga kommenterade. 

Det framkom överlag att griftetalets beskrivning av den avlidne är viktig, 
anhöriga lyssnar och innehållet påverkar intrycket av begravningen. Det 
framkom också önskemål att ha fått det utskrivet.652 Prästens bemötande och 
hantering av griftetalet gav informant E minnen som smärtade. Informant E 
berättade att maken och hon varit på många begravningar tillsammans. Då 
uttalade sig gästerna alltid efteråt om personligheten hos prästen. Hur han 
eller hon lyckats med att formulera sig runt några framträdande egenskaper 
hos den avlidne som tydde på att denne inte gått spårlöst förbi. Hon berätta-
de att det hade varit svårt att få en officiant till makens begravning (den ägde 
inte rum i Täby församling), men att hon sedan blivit rekommenderad en 
viss präst. Vid mötet på prästens expedition hade han fått ordenligt underlag 
för ett griftetal men inget av detta återkom i griftetalet. På min fråga vad hon 
mindes från begravningen fick jag svaret att det ”överskuggande minnet är 
det opersonliga griftetalet”. Mammans begravning framstod som mycket mer 
personlig. Informanten trodde att det kunde vara en generationsfråga, att 
prästerna blivit förändrade. Informanten E ville göra det så bra som möjligt 
vid begravningen och tyckte att familjen lagt ner ”mycket arbete på att få det 
så bra som möjligt”. Men det blev bitvis en besvikelse. Fast barnen tyckte 
det blev bra och det var hon tacksam för. (Intervju E) 

”Det hade varit fint att få griftetalet utskrivet, jag lyssnade så noga och det 
var bra det prästen sa, men jag kommer ju inte ihåg innehållet.” Det var in-
formant B som uttryckte denna önskan. När jag ett år senare träffade infor-
manten igen återkom hon till griftetalet och önskan att få det utskrivet. Hen-
nes son, informant N, som själv ordnat med faderns begravning, nämnde 
också griftetalet. Det som de mindes särskilt och fäste sig vid var att prästen 
också vände sig till barnen i griftetalet. Informant C hade ett positivt minne 
av att prästen talat om hennes barnbarn. Hon menade att prästen var mänsk-
lig vid begravningen och det berodde på att han inte pratade som en präst 
utan som en vanlig människa, han pratade om vardagliga saker bl.a. om 
barnbarnet. (Intervju C) Det framkom överlag i intervjuerna att anhöriga 
lyssnar uppmärksamt på griftetalet och särskilt efter de personliga orden om 
den avlidne. Anhöriga kommer ihåg sitt eget intryck av talet men inte alltid 
innehållet.

Informant G, en änkling, berättade om det mänskliga och vackra prästen 
uttryckte med griftetalet: 

652 Se Bringéus 1987:18. Griftetalet har växt fram ur likpredikan som enligt traditionen hölls 
efter jordfästningen/begravningen från prediksstolen. Då lästes även personuppgifter upp. 
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Det som jag var mest gripen av det var hennes predikan, begravningspredi-
kan, det sätt på vilket hon la upp det hela och så mänsklig och så vackert 
gjort så att säga, det tyckte nog de flesta som jag talade med alltså … Precis 
som det skulle vara för (namnet), hon var sådan, prästen hade fångat henne 
väldigt fint. Och vacker musik var det också, inramningen, det måste jag säga 
det var. (Intervju G) 

Det kunde också vara familjens anknytning till en kyrka som var ett uttryck 
för det personliga. Det kunde t.ex. vara att Täby kyrka påminde om någon 
annan kyrka man var bekant med eller att familjen firat andra högtider i 
Täby kyrka. Alla val av t.ex. blommor, kyrka, gravplats liksom annonsens 
och eftersamlingens utformning kan tilldelas en personlig betydelse som mer 
eller mindre tydligt relaterar till den avlidne och individuella önskemål. 

14.3.2 Existentiella faktorer 
Existentiella meningsskapande faktorer syftar på anhörigas behov av att 
reflektera över meningsfrågor och sin sorg för att kunna förstå och hantera 
det som inträffat. Här avses såväl psykologiska som andliga aspekter. Teolo-
gi och mänskliga erfarenheter av gränsöverskridande upplevelser kommer 
till uttryck t.ex. i symboler och psalmer. Även i den andliga litteraturen och 
själavårdande samtal bearbetas existentiella frågeställningar och kristen 
tolkning. I sorgegruppssamtal påverkar samtalsledarna dialogens djup och 
karaktär. Det är viktigt att variera en sådan påverkan då det i samtal om sorg 
kan förekomma ångestladdade reaktioner. Intervjuerna tog inte upp frågor av 
religiös karaktär, men informanternas behov av att reflektera kring denna typ 
av frågor framkom trots detta. 

Flera av informanterna besökte efter begravningen någon gudstjänst som 
officianten hade. Det var ett tillfälle att tacka prästen och att smälta minnena. 
Besök vid graven och i kyrkan gav också möjligheter att bearbeta sorgen. 
Informant N berättade att efter begravningen blev graven väldigt viktig för 
honom, det var en plats där han upplevde lugn och ro för tankarna, ”det var 
ocensurerad tid för att vårda minnet”. Vid dessa tillfällen besökte han inte 
kyrkan. Hans mor berättade däremot att hon gärna gick in och satt sig i kyr-
kan en stund, ”Tycker mig höra prästens ord, minns själva rösten – minns 
inte vad han sa”. Hon tror hon påverkas av att kyrkan är gammal, liten och 
intim. (Intervju B) 

De informanter som deltagit i sorgegrupper uppfattade att det var en hjälp 
i bearbetningen av sorgen att dela tankar och erfarenheter med andra i sam-
ma situation. I sorgegruppen var det möjligt att öppna sig på ett sätt som inte 
var möjligt att göra inför de egna barnen. Det gick att gråta och få stöd och 
hjälp. (Intervju C) Deltagarna upplevde att det är viktigt att gruppens sam-
mansättning och dynamik ”stämmer” för att man ska uppleva någon hjälp. 
En kvinna menade att de existentiella frågeställningarna fick för litet utrym-
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me och att ledarna borde ha styrt samtalen och samtalstiden mer kraftfullt. 
(Intervju D) Informant G påtalade att anhöriga som inbjuds till sorgegrupp 
kan uppleva svårigheter med att tacka ja till inbjudan, det kan finnas olika 
slags hinder: 

Jag vet inte hur många hon (kurator) hade skrivit till men hon nämnde här nu 
att hon höll på med en ny sorgegrupp nu efter nyår. Hon hade kontaktat ett 
fyrtiotal men tydligen är det på något sätt så att människor drar sig för det. De 
är rädda för att blotta sig eller yppa sig, men när man väl kommer in i en sån 
krets så förstår man att det är en väldig tur att man har kommit om man nu är 
någorlunda likartade människor. … Det beror på hur man har levt sitt liv ock-
så tror jag, om man är van att vara tillsammans med många i olika åldrar och 
tala om litet av varje så att säga. Men många kanske har ett visst slutet drag i 
sig och svårt att göra det … Man förstår inte riktigt hur lätt det är och vilken 
fin kontakt man kan få med en sådan här grupp. (Intervju G.) 

Täby församling hade också självhjälpsgrupper. Informant I som deltagit i en 
sådan berättar att det var bra att få möta andra som det också var synd om, så 
man upptäcker att man inte är ensam i sin saknad. Från församlingen deltog 
en medarbetare från diakonigruppen tre gånger och sedan träffades gruppen 
utan att någon av de församlingsanställda var med. En deltagare hoppade av 
men resten av gruppen samlades med jämna mellanrum ännu ett år efter att 
den startade. (Intervju I) 

14.3.3 Diakonala faktorer 
Diakonala aspekter på en begravning syftar på att en sörjande människa får 
ett fördjupat och mer påtagligt behov än annars av omsorg och omsorgens 
samtal. Medarbetarnas omsorg fördjupas och tar sig konkreta uttryck i dia-
konernas uppföljande sorgesamtal. Men också vissa kontakter som anhöriga 
har t.ex. med receptionen och vid gravskötsel kan ses som diakonal omsorg. 
I intervjuerna blev det tydligt att anhöriga var känsliga för församlings-
medarbetarnas uppträdande och den omsorg som de visade. Det framstår 
som om omsorgen gav anhöriga bärkraft och trygghet i en svår situation. 
Informant B berättade hur hon fyllt i ett formulär med uppgifter om graven 
som kyrkogårdsförvaltningen skickat och själv åkte och överlämnade det:  

Och för att vara riktigt säker på att det var rätt ifyllt så åkte jag upp och läm-
nade över det personligt och de var oerhört vänliga och trevliga på alla sätt 
alltså … och jag hade inte gjort fel på schemat, det var rätt infört, men de var 
glada att jag kom så snabbt för de brukar få vänta rätt länge på de där sche-
mana. (Intervju B) 

Små detaljer får betydelse, det kommer fram när informant B berättar hur 
hon uppskattade arbetet på kyrkogården: 
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Ja, när jag hade planterat gullvivor på själva gravplatsen innan stenen kom 
upp, och dom har ju stått där ett helt år och när de satte upp stenen så tog de 
vara på dem och satte dem … och jag blev så glad över att de hade varit var-
samma med det lilla som hade stått där. (Intervju B) 

När anhöriga tänker tillbaka på begravningen finns minnena av om man fått 
den hjälp som behövde för att allt ska bli så bra som möjligt. Informant H 
talade om hur viktigt det är att det blir som man önskar vid en begravning 
och att få bekräftat av omgivningen att det var vackert: 

Man måste kunna vara nöjd efteråt. Det är precis lika viktigt om inte viktiga-
re att man inte ångrar någonting efteråt, att man kan vara säker på att man har 
gjort så gott som man har kunnat. För att jag hade aldrig gissat att det där 
med begravning blir så viktigt som det blir. Och att det var viktigt att folk 
kom fram och sa att det var vackert. (Intervju H) 

Relationen till prästen beskrevs ur olika perspektiv. När omständigheterna i 
samband med dödsfallet varit särskilt svåra, bar de sörjande på en förväntan 
att prästen skulle upprätthålla en fortsatt kontakt. Det föreföll som om det 
ibland finns ett avstånd mellan präst och anhöriga som gör att det inte är 
självklart för anhöriga att återknyta kontakten i svåra stunder. Informant N 
menade att ”Församlingen bör vara mer aktiv och ta kontakt med sörjande. 
Är man i djup sorg orkar man inte ta något eget initiativ …” 

I intervju M framkom när bandspelaren var avstängd att deltagarna vid 
begravningen hade haft svårt att sjunga med i psalmerna vid begravningen 
och man hade upplevt detta som litet pinsamt. Informantens dotter bekräfta-
de detta. Informant M menade att prästen borde ha varit mer aktiv och för-
sökt att engagera deltagarna i sången. Till detta kan också tilläggas att en av 
musikerna var intresserad av att få veta om anhöriga kände till att de kunde 
ta kontakt med honom innan begravningen för att diskutera musikval. En 
sådan kontakt skulle kanske både ge anhöriga en stor behållning och stärka 
teamarbetet kring begravningen och musikernas yrkesstolthet. Gängse ord-
ning är i allmänhet att anhöriga diskuterar val av psalmer med prästen medan 
övrig musik diskuteras med begravningsbyråns representanter. 

I Täby framstod det som relativt vanligt att vaktmästaren följde med an-
höriga till graven i samband med urnnedsättningen. Informant M berättade 
hur det var planerat att prästen skulle delta men av olika anledningar blev det 
inte av. Informant M tyckte att det var lika bra, för vaktmästaren gjorde det 
fint, läste något och stängde graven. ”Det blev bra.” (Intervju M) 

Sammanfattningsvis framkom det att medarbetarnas stödjande och diako-
nala insatser uppmärksammas och värderas. Det är särskilt prästens agerande 
som fokuseras. 
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14.3.4 Sinnliga och kroppsliga faktorer 
Ovan framkom hur den sinnliga faktorn hör nära samman med den diakonala 
faktorn. Omsorgen om blommorna på kyrkogården och önskan att begrav-
ningen ska vara vacker var exempel på det. 

Anhöriga uttryckte en estetisk känslighet i uttalanden om att begravning-
en genomförts i ett sammanhang som var vackert. De sinnliga intrycken som 
påtalades var främst visuella, men griftetalet t.ex. var auditivt. Informanterna 
gav i allmänhet inte musikupplevelsen någon framträdande plats i intervju-
erna. Att Täby församlings gamla kyrka och kyrkogården uppskattades för 
den vackra miljön framkom i flera intervjuer med anhöriga. Det förefaller 
som om traditionen och sinnliga intryck hör samman. Blommornas betydelse 
betonades också. En änka, informant H, beskrev hur prästens kläder och 
utsmyckningen med blommor i kyrkan gav intryck som hon fäste sig vid: 

Väldigt trevligt att hon (prästen) hade ljusa kläder på sig, vitt och grönt hade 
hon på sig (i Finland bär prästen svart rock). Jag tyckte att det var skönt i kyr-
kan, helt underbart, den är så vacker så, och sen var det alla blommorna som 
begravningsbyrån hade lagt dit, arrangerat dem underbart längs gången och 
runtomkring, allt det där var jättefint. (Intervju H) 

Informant B berättade också hur familjen efter minnesstunden promenerade 
tillbaka till kyrkan för att titta på alla blommor som fanns utlagda på en spe-
ciell plats. Det är en stund då anhöriga kan smälta intrycken. ”Jag upplevde 
det mer som att … vad fina blommor han har fått. Han skulle ha uppskattat 
dom här blommorna, … de var fina, och de var upplagda väldigt fint också, 
på ett snyggt sätt.” (Intervju B) 

Intervjuerna med anhöriga aktualiserade åter sorgen och gjorde den påtag-
lig också i kroppsrörelser och i röst och ordval. Det var starka, emotionella 
minnen som gjorde sig påminda. Det finns, som påpekats tidigare, en paral-
lellitet mellan definitionen av begravningsrit som gjordes i avsnitt 9.1 och 
sorgereaktioner. Till detta kan också tilläggas att det även finns ett samband 
mellan sorg och hälsa. Sorgen kan t.ex. orsaka sömnproblem, aptitlöshet och 
ge koncentrationssvårigheter. Oförlöst sorg kan medföra nedsatt hälsa både 
till kropp och själ. Med andra ord hör kropp och själ ihop. Informant A tala-
de om att en timmes promenad på morgonen med väninnor är uppiggande 
och att hon finner en tröst i att åka till graven och själv ordna med blommor. 

14.3.5 Sociala faktorer 
I sorg kan det finnas behov både av ensamma stunder och stunder i gemen-
skap. I avsnitt 9.3 påtalades att samvaro med andra människor är en viktig 
faktor i sorgebearbetningen. Deltagarna i sorgegruppen och självhjälpsgrup-
pen vittnade om gemenskapens betydelse, detsamma visade skildringen av 
de diakonala faktorerna. 
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Om prästen har möjlighet att delta vid minnesstunden uppskattas det av 
de anhöriga. Informant G förklarade: ”Det är väldigt fint om prästen kan 
vara närvarande också, de är oftast upptagna, de ska på nästa begravning. 
Det var så med henne. Hon var med i början en liten stund så att man kunde 
tacka henne i alla fall.” På min fråga vad prästen tillför vid minnesstunden, 
varför prästen är viktig, svarar mannen: ”Det stora högtidliga allvaret har 
lättat något, och man kan berätta någon sak som kanske glädjer och roar 
också, … det väl så att då brukar man komma in på litet mera lättsammare 
drag och egenskaper.” (Intervju G) Prästens närvaro vid minnesstunden upp-
levdes också som ett stöd och trygghet. Det skulle kännas ”konstigt” om 
prästen inte var med. (Intervju F)  

Jag uppfattar det som att prästens närvaro vid minnesstunden ger en kon-
tinuitet till begravningsgudstjänsten. Det anknyter till traditionen och hör 
samman med de diakonala och sociala faktorerna. 

14.3.6 Kulturella faktorer 
Traditionens betydelse kom fram i flera sammanhang i samtalen med anhö-
riga. Informant B, en änka, hade rötter i ett sammanhang där begravningen i 
vanliga fall äger rum en vecka efter dödsfallet. Hon berättade hur viktigt det 
var för henne att denna tradition genomfördes och att hennes make begrav-
des inom en vecka: 

Och vi fick tag på prästen som jag gärna ville ha, han hör till en annan för-
samling och han lovade att ställa upp och … precis en vecka efter att min 
man var död så hade vi begravningen. Och för mig var det, jag vet inte, man 
kan inte förklara varför det var så viktigt, men där kom min tradition upp att 
det skulle vara så. (Intervju B) 

Informanterna uttryckte också traditionens betydelse för att inlemma be-
gravningen och skeendet i ett värdigt och vackert sammanhang. Täby gamla 
kyrka framstod som en viktig länk till kultur och tradition. 

Informant M, som hade skött om faderns begravning, förklarade sin upp-
fattning att samtidigt som en del kan moderniseras ska det vara som det alltid 
har varit för att det ger trygghet och igenkännande. Han menade att prästen 
var i en annan dimension, det fanns ett avstånd mellan prästen och anhöriga. 
Vid en begravning kan en del vara obegripligt, men allting bör inte vara det. 
Han var medveten om de dubbla förväntningarna och skrattade själv över 
dem, samtidigt som han allt tydligare uttryckte sin uppfattning och betonade 
vikten av trygghet och att denna hör samman med tradition. (Intervju M) 
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14.3.7 Materiella faktorer 
Till sist har anhöriga också behov som relaterar till att materiella aspekter på 
hur en begravning fungerar. Med materiella faktorer avser jag juridiska och 
ekonomiska villkor vid dödsfall och begravning, församlingens tekniska 
utrustning och anpassning för funktionshindrade besökare, administrativa 
funktioner och miljö/lokalvård. De materiella faktorerna är väsentliga i för-
samlingens uppdrag att handha begravningsverksamheten och begravningens 
stödprocesser. 

Följande citat är ett exempel som visar att materiella faktorer också kan 
höra nära samman med såväl de personliga faktorerna som med kultur och 
tradition. Informant B berättade att det var viktigt för henne att ställa i ord-
ning på kyrkogården, men det dröjde 14 månader innan hon tog kontakt med 
en stenhuggare. På frågan varför hon väntade med gravstenen berättade hon: 

Jag vet inte … jag avskärmade mig från att gå och välja en gravsten för jag 
var … jag ville ha något alldeles speciellt som skulle ha samband med våra 
fjällresor och det …. Gravstenar hade vi faktiskt aldrig diskuterat … begrav-
ningen och kyrkan och kremering och sånt där hade vi ju diskuterat och var 
helt överens om. Så gravsten var ju mitt val och det tog alltså ett och ett halvt 
år, eller rättare sagt 14 månader innan jag sökte upp en stenhuggare och bara 
för att prata, inte för att välja någonting. Men där hittade jag det som jag hade 
önskat mig. Jag hade gått runt på kyrkogården med mina barnbarn, vi hade 
pratat om olika, vad som var fint och vad som farfar skulle ha tyckt om. (In-
tervju B) 

När stenen var på plats var det som en milstolpe passerades, informant B 
förklarade: ”Jag fick frid i själen, det låter konstigt, på något vis när stenen 
var klar. Nu var det liksom färdigt alltså.” (Intervju B)  

14.4 Sorgen har olika nyanser 
Det finns en omfattande forskning kring sorgereaktioner vid svåra omstän-
digheter. Sorgens förlopp påverkas av om dödsfallet varit väntat eller inträf-
fat hastigt samt av om kroppen är intakt. Andra omständigheter som påver-
kar är om döden inträffade i förtid och anhöriga är minderåriga. Traumatiska 
inslag komplicerar som regel sorgen och är det flera sådana inslag ökar be-
hovet av stödinsatser för sörjande.653 Sorg förknippar vi kanske i första hand 
med förlusten av en människa. Men sorg hör också samman med andra slag 
av förluster t.ex. vid pensionering, skilsmässa och sjukdomstillstånd. I sam-
band med sorg aktualiseras tidigare separationer som påverkar sorgeförlop-
pets intensitet. 

653 Se t.ex. Lundin 1992. 
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Det kan vara problematiskt för anhöriga att uttrycka sina upplevelser för 
omgivningen när dödsfallet medför en känslomässig lättnad och befrielse 
eller när relationen till den avlidne varit präglad av osämja. Informant G som 
deltagit i en sorgegrupp menade att problem inom familjen och familjesitua-
tionen påverkar sorgen och förutsättningarna för att bearbeta den i en sorge-
grupp:  

… dom kanske är vana vid att leva och umgås på ett annat sätt alltså, och det 
kan vara personliga problem inom familjen och sådant där som gör att man är 
inte beredd att ställa upp. De kan ju vara ogifta och det händer saker och mot-
sättningar och dom kanske inte vill visa upp sådana saker, det kan mycket väl 
vara sådant. Ja, det skulle jag nog tro att det är … det kan vara sjukdom och 
annat också som gör att man inte är beredd att ställa upp. (Intervju G.) 

Det finns en rad omständigheter som påverkar sorgeprocessen. Situationen 
kan exempelvis vara att den avlidne varit sjuk under en längre tid och även 
personlighetsförändrats. Då kan sorgen bli en utdragen process som följer 
sjukdomsförloppet. När döden slutligen inträder är anhörigas dominerande 
känslor befrielse och tacksamhet över att den avlidne äntligen har kommit 
till ro. Omständigheterna kan även påverkas av oenighet och osämja inom 
familjen. Då är behovet av försoning mer påtagligt än sorgen. En tredje situ-
ation är när närmast anhöriga och den avlidne har haft en påtagligt gles kon-
takt och situationen präglas av främlingsskap och avstånd.654 I de två sista 
exemplen kan sorgen uttrycka besvikelse över något som saknades och var-
dagens existentiella villkor eller så kanske situationen överhuvudtaget går 
mer eller mindre spårlöst förbi. Som fjärde exempel kan nämnas den an-
strängning som anhöriga kan uppleva vid val av gravform och gravplats. Det 
är också en situation som kan orsaka osämja mellan närmast anhöriga. 

Denna typ av situationer skildras sällan, varken i den självbiografiska el-
ler vetenskapliga litteraturen. Men i möte med anhöriga bör man vara med-
veten om att sorgen har olika nyanser. Kunskap om detta gör det möjligt för 
medarbetarna att tydligare uppfatta sorgesituationer och komplicerande om-
ständigheter. Ju mer kunskap man har om sorgeprocesser, desto öppnare kan 
man förhålla sig till olika reaktioner hos anhöriga. Täby församling kan er-
bjuda enskilda samtal och samtal med terapeut eller familjerådgivare som 
stöd. Men det är ändå många anhöriga som församlingen inte möter i uppföl-
jande verksamheter. 

Begravningen ingår som del i ett betydligt större sammanhang, även det 
är viktigt att uppmärksamma. Ur församlingens perspektiv och kanske sär-
skilt prästens, kan det framstå som om begravningsgudstjänsten är en isole-
rad händelse som tillmäts stor betydelse. För anhöriga omfattar upplevelser-
na både tiden innan begravningen och eventuell sjukdomstid och tiden efter 
begravningen då alla praktiska, juridiska och ekonomiska frågor ska få sin 

654 Persenius, Ingrid 1991. 
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lösning. Efter begravningen kan det uppstå en rad situationer som orsakar 
anhöriga problem och oro och påverkar sorgeprocessen. Det kan exempelvis 
finnas tvister om arv eller uppstå en förändrad ekonomisk situation för anhö-
riga som tvingar fram avgörande beslut om bostadsform. Det är kanske be-
gravningsbyråerna som i första hand berörs av osämja mellan arvingar vid 
bodelning och arvsskifte. En oväntad situation kan uppstå redan inför be-
gravningen om den avlidne under sitt liv haft flera familjebildningar och 
samboförhållanden. Det kan visa sig att det finns arvingar som närmast an-
höriga inte kände till. 

Jag genomförde en mindre kvalitativ gapanalys655 utifrån anhörigas erfa-
renheter av sorgegruppen. Gapanalysen innebar att jag frågade de anhöriga 
om deras erfarenheter av att delta i sorgegruppen och jämförde svaren med 
vad Anna Nyström, diakoniansvarig för verksamheten i Täby församling, 
bedömde att deltagarna skulle svara. Gapet, dvs. diskrepansen mellan sorge-
husets uppfattning och den ansvariga personalens gissning, kan generera 
material till diskussioner och förbättringar. Anhöriga menade att det vikti-
gaste med sorgegruppen var att få träffa andra människor i en liknande situa-
tion för att samtala, det framkom ovan. Det är också vad Anna Nyström upp-
fattade som viktigt för anhöriga: 

Den största styrkan tror jag är att få träffa andra människor som är i en lik-
nande situation som jag själv. Att kunna känna igen sig i andras berättelse, 
upptäcka att jag inte är ensam om att ha det så här, även om jag är ensam med 
min sorg. Utsattheten blir inte lika stark. 

Svårigheten är att kunna möta alla individuella behov i en grupp. Anna Ny-
ström träffade alla som ville delta i grupp innan den startar för att få en upp-
fattning om individuella behov och om gruppsamtal var rätt mötesform. Hon 
kunde då även erbjuda individuella samtal och familjeterapisamtal. En annan 
svårighet var att inbjudan till gruppen gick ut två gånger om året och adres-
saterna kunde uppleva att inbjudan kom för tidigt eller för sent. Ambitionen 
var med andra ord att anpassa de uppföljande kontakterna till de sörjandes 
individuella behov.656

Sammanfattningsvis kan man säga att sorgen har många nyanser. Anhöri-
gas behov av sorgebearbetning är beroende av en rad yttre omständigheter 
och individuella behov. Omsorgen och värdigheten som varandras förutsätt-
ning ger en ingång för möten med anhörigas sorgereaktioner. 

655 Se ordlistan. 
656 Nyström 1999. 
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14.5 Anhörigas möten med begravningsbyrån 
Anhörigas intryck och erfarenheter från mötet med begravningsbyrån varie-
rade över hela skalan från mycket positivt till negativt. Genomgående upp-
fattade informanterna att en begravning är dyr, men samtidigt kräver situa-
tionen att anhöriga hanterar kostnaderna på något vis. Informant L, en son, 
berättar att han kunde pruta på priset från 8000 till 7000 kronor därför att 
han gjorde så mycket själv. Men han tyckte att begravningsbyrån hade en 
speciell taktik vid kistvalet som byggde på att ge besökarna ett dåligt samve-
te och budskapet var, enligt hans uppfattning, att om man inte satsar orden-
ligt är det samma sak som att den anhörige inte är värd mer. Mannen hade 
arbetat med marknadsföring i många år och beskriver hur han ”härsknade 
till” vid kistvalet. Men eftersom mamman hade talat om sina önskemål kän-
de familjen sig förberedd. Han förstår om sörjande människor inte har kvar 
någon styrka och menar att skräckhistorierna om begravningsbyråerna är 
sanna. (Intervju L) 

Rakt motsatt erfarenhet av kontakter med begravningsbyrån framkom 
också. Informant M berättade hur familjen tog kontakt med en begravnings-
byrå som man anlitat vid ett tidigare tillfälle och haft god erfarenhet av. Det 
var samma kundmottagare som tog hand om dem vid båda tillfällena. Infor-
manten menade att det kändes som en bra hjälp och så visste man nu litet om 
hur det går till att ordna en begravning. Det kändes bra att begravningsbyrån 
tog alla nödvändiga kontakter samtidigt som man kunde ordna en del saker 
själv. (Intervju M) 

Informant H beskriver hur hon och systerdottern ”skyltfönstershoppade” 
vilken begravningsbyrå de skulle vända sig till och hur nöjda de blev med 
den hjälp de fick: 

Jag måste säga att den här damen på X som jag hade, hon var helt underbar. 
Min systerdotter och jag tog bilen och åkte runt till alla begravningsbyråer 
som fanns i Täby och skyltfönstershoppade, jag ville se Y, jag tyckte de hade 
kistorna i garaget, jag hade aldrig kunna gå och titta i ett garage på kistor, det 
tyckte jag var ovärdigt på något vis. Sedan Z, det såg propert ut, men de hade 
stängt den dagen. Jag gick till X och den första kontakten med damen där, 
hon var helt underbar, rätt ålder för mig. Hon var inte för deltagande, ja, hon 
passade för jobbet och jag lämnade gärna allting till henne. (Intervju H) 

Kyrkoherden i Täby församling hade uttryckt önskemål om att jag också 
skulle intervjua begravningsentreprenörer. Jag besökte begravningsbyråerna 
i Täby och gjorde en penetrerande intervju med en ansvarig person vid Z.657

Han hade flera synpunkter på samarbetet med församlingen. Begravningsti-
derna var kanske det han uttryckte sig tydligast om. Han menade att på fre-
dagarna borde det inte vara begravning före 11 och helst på eftermiddagarna. 

657 1999-03-22 Intervjuer med personal vid en begravningsbyrå. 
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Det var speciellt med hänsyn till äldre som församlingen borde se över sina 
begravningstider. Han framförde också synpunkter på prästernas tillgänglig-
het, särskilt under sommarmånaderna i semestertider. Mannen menade att 
informationsutbytet med församlingen kunde vara bättre. Jag hade också ett 
samtal med en begravningsentreprenör från X i samband med deltagande 
observationer vid en begravning. Mitt överskuggande intryck var att mannen 
hade ett uttalat behov av att få tala om sin arbetssituation och informera om 
sitt arbete och arbetsvillkor. Eftersom jag kände till Davidsson Bremborgs då 
pågående undersökning om yrket begravningsentreprenör, fann jag det inte 
befogat att utveckla detta spår i min undersökning. Det pågick också kontak-
ter mellan Täby församling och begravningsbyråerna i Täby, bl.a. ett arbets-
platsbyte. 

Min uppfattning är att för frågeställningar som uppstår i samarbetet mel-
lan en församling och begravningsbyråer bör det finnas ett tydligt samtalsfo-
rum.658 Det är i en levande och rak dialog mellan församlingen och begrav-
ningsbyrån som aktuella frågor kan bearbetas och samarbetet utvecklas. Be-
gravningsbyråernas ansvar och yrkesområde har successivt utvecklas under 
senare år. När de utökar sitt ansvarsområde är det under en subtil maktkamp 
med församlingarna. Om samarbetet inte utvecklas är det sannolikt att be-
gravningsentreprenörernas ansvarsområde kommer att växa ytterligare me-
dan församlingen upplever att detta inkräktar på dess uppgift.659

Begravningsbyråerna är samarbetspartners med församlingen när begrav-
ningen utformas. De är delaktiga när tid och plats för begravningen bestäms 
och förmedlar ibland kontakten till officianten. De faktorer som behandlades 
ovan aktualiseras även i viss mån i anhörigas möten med begravningsbyrån. 

På begravningsbyrån kan anhöriga diskutera valet av präst och om anhö-
riga har anknytning till någon särskild präst. Informant H berättade om valet 
av präst på begravningsbyrån: 

Jag visste att det var en kvinnlig präst jag inte ville ha därför att hon hade så 
manhaftig röst, då frågade jag på begravningsbyrån, jag ville faktiskt ha en 
kvinnlig präst, och då sa hon (kundmottagaren) vad hon tyckte. Det var visst 
den här prästens tur den här helgen. Men annars hade man säkert kunnat byta. 
Man fick inte titta på foton eller så av prästerna. … Hon kom hem till bosta-
den och det var trevligt, men om hon hade varit några år äldre hade det inte 
skadat, hon kan ju inte ha samma livserfarenhet som jag har. Jag hade nog 
valt henne ändå och jag fick bra kontakt med henne. … Om det varit hemma 
där jag kommer ifrån hade jag vetat direkt vilken präst jag hade velat ha. (In-
tervju H) 

Annonsering i tidningen, kistdekorationer och handbuketter hjälper ofta be-
gravningsbyråerna anhöriga med att beställa. Byråns försäljare presenterar 
alternativa utformningar som anhöriga får ta ställning till och kan välja ut-

658 Persenius, Ingrid 1989.
659 Davidsson Bremborg 2002; 2004-02-02 03 Föreläsning av Anna Davidsson Bremborg- 
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ifrån. Informant I berättade hur han formulerade annonsen själv natten efter 
hustruns dödsfall. En domherre var symbolen i annonsen och på gravpryd-
naden därför att hans fru hade tyckt om domherrar. Blommorna på kistan var 
blå och vita som Finlands flagga, hon kom ju från Finland. Men hans hand-
bukett blev inte nejlikor som han tänkt och som hans fru tyckte om, istället 
blev det röda rosor. (Intervju I) I samtalet framkom dock inte att informant I 
var upprörd över detta. 

Exemplen visar hur begravningsgudstjänsten relateras både till kulturella, 
personliga och sinnliga faktorer. Det framstår som om begravningsbyrån kan 
påverka begravningens utformning särskilt i kulturellt hänseende. Samtidigt 
är begravningsbyrån ett affärsdrivande företag med intresse av att få nöjda 
kunder som återkommer och kan rekommendera byrån. 

Till sist vill jag också relatera till avsnitt 9.3 och den värdighet som be-
gravningsentreprenörer signalerar i sitt kroppsspråk vid en begravning. Be-
gravningsgudstjänsten äger rum i skärningspunkten mellan stat, näringsliv 
och civilsamhälle/kyrka. En jämförelse mellan sfärerna visar på grund-
läggande skillnader för verksamhetens motiv, ekonomiska villkor och rela-
tionsformer. Det är sannolikt att dessa grundläggande skillnader bidrar till att 
förklara några allmänna hinder i samarbetet mellan begravningsbyråerna och 
församlingarna. En annan förklaring kan vara att den stigmatisering som 
Davidsson Bremborg fann präglade anställda på begravningsbyråer också 
medför ett avstånd till församlingens medarbetare.660 Kanske blir värdighe-
ten för begravningsbyråernas medarbetare ett sätt att balansera allt detta och 
utveckla ett förhållningssätt sätt anpassat till att de i grund och botten repre-
senterar en annan sfär än den kyrkliga. Värdigheten blir sålunda ett förhåll-
ningssätt som tillåter en rörlighet mellan skilda sfärer. 

14.6 Sammanfattande diskussion 
Sorgen gjorde de anhöriga mycket känsliga för omgivningens bemötande 

och stöd. Det framstod som om omsorgen och värdigheten hörde nära sam-
man och är varandras förutsättningar: både att begravningen genomfördes 
med värdighet och att man som sörjande betedde sig på ett sätt som motsva-
rade situationens krav.

Intervjumaterialet med anhöriga visade på sju faktorer som ingick i sor-
gebearbetningen. Faktorerna benämnde jag personliga, existentiella, diako-
nala, sinnliga och kroppsliga, sociala, kulturella och materiella. Det är intres-
sant att notera hur de personliga och kulturella faktorerna kan uppfattas som 
varandras motsatser. Faktorerna kan förekomma samtidigt och relaterar till 
att sorgen är flerdimensionell. Avskedet kan ske både i det privata och det 
officiella sammanhanget och kan då fylla såväl individuella som kollekti-

660 Davidsson Bremborg 2002; 2004-02-02 03 Föreläsning av Davidsson Bremborg. 
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va/sociala funktioner. Vid en och samma begravningsgudstjänst kan det fin-
nas inslag av flera dimensioner. 

Den sörjandes situation och personlighet samt traumatiska omständigheter 
kring dödsfallet påverkar styrkan i faktorernas betydelse och sorgeförloppet. 
Traumatiska omständigheter kan komplicera sorgen och öka behovet av 
stödinsatser. I medarbetarnas möten med anhöriga kan kännedom om olika 
faktorer i sorgen och sorgens olika nyanser sannolikt bidra till att utveckla 
omsorgen i flera hänseenden.  

De sju faktorerna bekräftar att varje medarbetares arbetsinsats är viktig 
och en del i ett större sammanhang som berör den anhöriga. Eftersom för-
samlingens medarbetare har olika kompetens och självkännedom uppfattar 
jag att samarbetet dem emellan får stor betydelse. Samarbetet bör ge dem 
möjlighet till att dela kunskap, erfarenheter och närvaro vilket ger dem 
trygghet och stabilitet. Detta är väsentligt om församlingens medarbetare kan 
förmedla detta till anhöriga särskilt i situationer som är uttalat traumatiska. 
Ett gott samarbete är sannolikt också ett skydd mot att slitas ut som försam-
lingsmedarbetare.

Församlingens samarbete med begravningsbyråer är ett led i ett teamarbe-
te som berör omsorgen och värdigheten samt normerna för begravningens 
utformning. Jag efterlyste ett tydligt samtalsforum för församling och be-
gravningsbyråer där frågeställningar kan penetreras och samarbetet utveck-
las.
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KAPITEL 15 
Församlingens insatser 

En av svårigheterna med utvärdering av kyrkans verksamhet är att utveckla 
adekvata metoder. Tio gudstjänstbesökare eller hundra besökare vid en kon-
sert eller ett själavårdande samtal mellan två personer – hur utvärderar man 
det i förhållande till ekonomiska prioriteringar och mål/uppdrag? Vad är 
möjligt och rimligt att utvärdera? Vilka metoder är lämpliga och vilka är 
olämpliga därför att de kan uppfattas som stötande och kränkande? Och hur 
är det möjligt att utvärdera verksamheten vid begravningar som berör så 
djupa skikt i människors inre? 

Detta kapitel tar först upp några aspekter på utvärdering och därefter de 
områden som medarbetarna särskilt ville ha belysta i sina kontakter med 
anhöriga. Områdena är information med anknytning till begravning, tids-
aspekter i samband med en begravning, uppföljande verksamheter samt för-
samlingens hantering av klagomål och synpunkter från anhöriga och medar-
betare.

15.1 Utvärdering av församlingens 
 verksamhet vid begravningar 
Allteftersom projektet i Täby församling fortgick växte en uppfattning fram 
hos mig att det borde vara möjligt för medarbetarna i Täby församling att 
utveckla den vardagliga interna och externa dialogen för att få bättre kun-
skap om anhörigas erfarenheter och bedömningar av begravningarna.661 I de 
dagliga situationerna fanns det många tillfällen till samtal. Undersökningen 
visade att medarbetarna hade tillgång till information om sorgehusens behov 
och upplevelser som de inte alltid tog till vara därför att det saknades ett 
naturligt forum för dialog om sådant. Det blev också uppenbart att utveck-
lingssamtal, årsberättelser, verksamhetsrapporter, visitationer m.m. gav ma-
terial till utvärderingar och underlag för reflektioner. 

661 Rabo 1996 påpekar att det är viktigt att vara på det klara med vad en undersökning och 
utvärdering av verksamheten avser och syftar till. Det är också viktigt att göra klart hur en 
utvärdering relaterar till mål. Genomförandet av en utvärdering skapar lätt förväntningar på 
förbättringar, om de inte förverkligas kan det orsaka besvikelser och få negativa följdverk-
ningar. Vid utvärderingar bör det därför finnas en beredskap till förändringar. 
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Jag menar att det finns tre huvudmetoder för att samla in uppgifter till en 
utvärdering när det gäller begravningar. Metoderna kan också användas i 
annan församlingsverksamhet. De tre huvudmetoderna är för det första en 
vetenskapligt genomförd undersökning, för det andra en vardaglig uppmärk-
samhet hos församlingens medarbetare och för det tredje en kontinuerlig 
uppföljning av årsberättelser, visitationer och liknande. 

En vetenskapligt genomförd undersökning måste både uppfylla de krav 
forskningen har och de krav som den konkreta situationen i församlingen 
ställer. Det finns en uppenbar risk för att såväl de anhöriga som församling-
ens medarbetare kan uppleva en undersökning som integritetskränkande och 
oetisk. Jag menar därför att insamling av material vid möten ansikte mot 
ansikte är att föredra framför telefonintervjuer, frågeenkäter som sänds ut via 
posten och deltagande observationer. En samtalssituation kan gagna infor-
manterna och anpassas efter informantens behov. Den kan då bli lärande. 
Diskussionen gäller också ett enkätmaterial som besvaras vid ett personligt 
möte. Det finns även här en risk för att materialets utformning och mötets 
karaktär kan innehålla moment som riskerar att väcka anstöt och försvåra en 
sorgeprocess. Om det är möjligt att anpassa informationsinsamlingen i för-
hållande till sorgeprocessen kan en positiv situation uppstå. Men detta ställ-
ningstagande gör samtidigt klart vikten av att det finns öppna kanaler där 
anhöriga kan framföra både sina positiva och negativa synpunkter och reak-
tioner till församlingens medarbetare. 

Det förekommer att församlingar själva genomför mindre enkätundersök-
ningar men då gäller det främst att samla in församlingsbornas åsikter om 
t.ex. verksamhetsinnehåll och gudstjänsttider. Även om undersökningarna 
genomförs på vetenskapliga grunder finns det som regel stora svårigheter 
med att samla in korrekt och adekvat information. En undersökning genom-
förd av SKOP, Skandinavisk opinion AB, i Täby församling i november 
2004 visade att medlemmarna i församlingen är nöjda med dess insatser och 
anger andra skäl till varför de väljer att lämna församlingen.662 För mig fram-
står det som om instrumenten i undersökningen kan ha varit alltför trubbiga 
och att resultatet inte är tillräckligt uttömmande. Det kan t.ex. vara så att 
informanterna hade svårt att formulera synpunkter på den egna församlingen 
därför att deras kunskap om församlingens verksamhet är bristfällig och de 
saknar ett helhetsperspektiv. 

Den andra huvudmetoden för att samla in uppgifter till en utvärdering in-
nebär att församlingens medarbetare uppmärksammar vardagliga händelser 
och kommentarer. Receptionen och växeln förmedlar ett första intryck av 
församlingen till de människor som tar kontakt. En av medarbetarna i recep-
tionen och växeln kommenterade kontakten med anhöriga: ”Man vill hjälpa 
människor så att de är nöjda på bästa sätt. Men hur vet man att de är nöjda? 
Man får ge dem bra svar, inte släppa dem, eventuellt ringa upp, följa upp 

662 SKOP 2004. 
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ärendet på något sätt.” En annan medarbetare uttryckte sig så här: ”Man får 
inte släppa utan måste följa hela vägen, för församlingens skull. En del ring-
er eller skriver och tackar.” Uppföljning av ett ärende kan alltså ge informa-
tion som kan ligga till grund för en utvärdering. 

Ibland ger anhöriga spontana reaktioner och även det kan vara underlag 
för en utvärdering. En av församlingens musiker formulerade sin situation i 
samband med begravningar: ”Man måste vara smidig och lyhörd efter vad 
man ska spela … Ibland kommer anhöriga fram och tackar.” En kyrkogårds-
arbetare talade om att han och hans kollegor ibland får gensvar på sitt arbete: 
”När man får feedback positivt är det en bekräftelse på jobbet … människor 
berömmer kyrkogården.”  

I medarbetarnas samtal med anhöriga finns ibland även en lyhördhet där 
den som lyssnar ”läser av” personen som talar, ett aktivt lyssnande som är 
omsorgsbaserat. Följande kommentar från en präst exemplifierar detta: ”Om 
man begär att prästen ska delta vid visning gör man det. Lyssnar av om man 
ska erbjuda sig att närvara … Lyssnar av om man t. ex. vill ha blommor 
istället för mull.” Genom att ställa frågor till anhöriga och lyssna intensivt 
kan responsen bli rak och direkt. Fortlöpande kan sorgehusens svar och sam-
talets inriktning relateras till mål och mening med verksamheten. 

I omsorgen om anhöriga framstår lyhördhet, intuition och förmåga till 
egen bedömning som viktiga egenskaper. Detta ger en annan typ av informa-
tion på utvärderingsfrågor än traditionella enkäter och intervjuer. Deltagande 
observationer ersätts i en omsorgsbaserad relation med fokuserad uppmärk-
samhet och adekvat handlande. Ledtiden mellan utvärdering och en påkallad 
åtgärd förkortas. Med ledtid avses här tiden mellan två moment. 

Det är inte ovanligt att klagomål och synpunkter på begravningen fram-
förs i något annat församlingssammanhang. Telefonister och receptionsper-
sonal får ibland ta emot olika kommentarer. Följande är ett exempel på det: 

Vid klagomål får man lugna ner sig och bita ihop, det kan röra korta kjolar på 
präster eller det att prästen röker, man har blivit otrevligt bemött eller är irri-
terad över att man inte når folk, man förfärar sig över olika saker ... Klagomål 
skickas ibland med brev. 

Men också vaktmästare och kyrkogårdsarbetare är exempel på medarbetar-
kategorier som anhöriga talar med om sina upplevelser. En erfaren vaktmäs-
tare hade följande erfarenhet: ”Bara något litet som går snett kan förstöra för 
hela livet och upplevas som att det blev fel.” 

Positiva likaväl som negativa synpunkter som medarbetarna får ta emot 
från anhöriga i skilda sammanhang kan tillsammans med arbetsteamets egna 
upplevelser användas både vid uppföljande utvärdering och självutvärdering. 
De kan utgöras av alltifrån ögonblickets reflektioner över en händelse till ett 
gemensamt samtal i medarbetarlaget. Detta förutsätter att det finns en funge-
rande kommunikation mellan medarbetarna. Om t.ex. medarbetarna i växeln 
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får ta emot kritiska synpunkter på prästens klädsel eller uppträdande kan det 
upplevas som en genant situation och svårt att inleda en rak dialog med den 
aktuella prästen.663 I mina inledande kontakter med begravningsgruppen i 
Täby församling fanns det en rad frågor rörande prästernas arbete med be-
gravningar. När medarbetarna formulerade frågor till sorgehusen återkom 
denna aspekt. Jag menar att det borde vara möjligt för församlingens medar-
betare att föra en öppen dialog och att prästerna själva besvarar dessa frågor. 
Naturligtvis kan situationen i vissa fall kräva att medarbetarna vänder sig till 
närmaste arbetsledare och att kyrkoherden engageras i ärendet. Men i en 
församling med många anställda är det inte realistiskt att kyrkoherden ska 
agera samtalsledare för alla delar i det vardagliga arbetet. Det är många 
gånger när de konkreta arbetsuppgifterna ska lösas i medarbetarlaget som 
förtroende och tillit utvecklas. Risken med en rak dialog är naturligtvis att 
samtalet tar en olycklig vändning och någon part blir sårad. Samtidigt kan 
man hävda att det är mycket angeläget att medarbetarna lär sig att samtala 
öppet och konstruktivt med varandra för att anhöriga ska få en genuin om-
sorg.

Tidigare refererade jag till Sandahls teorier om utvärderingar av diakonal 
verksamhet. Hon betonade medarbetarnas lärande och en intern dialog som 
lyfter fram den tysta, implicita kunskapen. Det är också min uppfattning att 
utvärdering och lärande är nära lierade, men församlingsbor har sannolikt 
också intresse av att vara delaktiga i en dialog då de kan framföra sina syn-
punkter på församlingens insatser vid begravningar. 

Medarbetarna kan lägga sig vinn om att  

observera det som händer. 
lyssna på anhörigas kommentarer. 
lita på den egna förmågan till inlevelse med de sörjande. 
kommunicera medarbetare emellan och ge feedback direkt till var-
andra vid första tillfälle. 
göra en särskild uppföljning av en begravning om det är något som 
gått fel eller är oklart. 
låta uppföljande verksamheter, exempelvis efter en begravning, 
också ge material till utvärdering. 

Den tredje huvudmetoden innebär att regelbundet återkommande rapporte-
ringar, visitationer och pastoraler användas metodiskt för utvärdering i ett 
längre tidsperspektiv. Även kontakterna med begravningsbyråerna är ett 
viktigt forum för tankeutbyte. I mina samtal med två begravningsentreprenö-

663 Jmf. Vedung 1998:85f, 106-110 ger exempel på olika typer av utvärderingar och utvärde-
ringsmodeller bl.a. för socialt och pedagogiskt arbete. Där ingår kollegiebedömning samt 
självutvärdering och extern utvärdering.. Jmf. Nilsson, Karl-Axel  & Kells, Herb R. 1997:18ff 
om självutvärdering. 
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rer framkom både att de får ta emot synpunkter på hur församlingen genom-
för begravningar och att entreprenörerna själva har åsikter om detta.664 Nedan 
följer några punkter som ger exempel på hur församlingsarbetet ger underlag 
för sådana utvärderingar: 

Årsberättelser, budgetredogörelser, utvecklingssamtal och åter-
kommande statistikuppgifter kan få en sådan utformning att de går 
att stämma av mot mål och visioner. Här ingår också redovisningen 
av begravningsverksamheten. 
Kontraktsprost- och biskopsvisitationer innehåller återkommande, 
utvärderande moment av verksamheten då interna ärenden kan be-
lysas ur pastorala kontrakts- och stiftsperspektiv.  
Vid tiden för undersökningens genomförande var det också aktuellt 
att arbeta med begravningspastoraler i Täby församling. Därefter 
har församlingsinstruktionen blivit en ny uppgift för församlingen. 
Det pastorala programmet för församlingens grundläggande uppgift 
kan utvecklas till ett hjälpmedel för utvärdering i förhållande till 
den angivna inriktningen av verksamheten.  
Regelbundna kontakter mellan begravningsbyråerna och försam-
lingen. Täby församling hade sådana kontakter med ett utbyte av 
erfarenheter. Men det var inte på en regelbunden basis, något som 
skulle kunna ge goda tillfällen för båda parter att driva utvecklings-
frågor. Det finns också möjligheter till utbyte med andra aktörer 
som engageras vid begravningar, t.ex. blomsterdekoratörer och ca-
teringfirmor. 

Sammanfattningsvis menar jag att församlingens verksamhet ger medarbe-
tarna flera naturliga tillfällen till kontinuerliga utvärderingar av skilda slag. 
Kostnaden för dessa är arbetstid (vetenskapliga undersökningar ställer helt 
andra krav på finansiering) men samtidigt finns det en vinst i att själva ut-
värderingssituationen blir lärande och grundad i den lokala organisationen. 
Självutvärderingar kan även utvecklas i samarbete med andra församlingar 
t.ex. inom ett kontrakt. 

15.2 Riktad information och undervisning 
Medarbetarna var intresserade av att få veta hur väl informerade anhöriga 
var om begravningens innehåll, alternativa utformningar av begravningen 
och församlingens resurser för att underlätta sorgebearbetningen. Samtalen 
och intervjuerna med medarbetarna samt skrivet församlingsmaterial uppvi-
sade många informationsvägar mellan sorgehus och församling. Däremot 

664 1999-03-22 Intervju med personal vid en begravningsbyrå. 
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saknades det en tydlig gemensam informationsstrategi. Med information 
avser jag här även undervisning och kunskapsspridning. 

Samtalen med anhöriga visade att deras kunskaper om begravningar vari-
erade. När anhöriga skulle ordna med begravningen underlättade det för dem 
om de hade erfarenheter från andra begravningar. En stödjande omgivning 
bidrog också till att underlätta situationen. I många fall var det traditionen 
som var vägledande när besluten om begravningens utformning skulle fattas. 
Följande faktorer påverkade anhörigas tillgång till information och kunska-
per om begravningens genomförande och församlingens resurser: 

personlig erfarenhet av död och begravning 
om man på yrkets vägnar har utbildning och erfarenhet från död 
och begravning 
vad man hört genom andras personliga erfarenheter 
anhörigas vana vid att ta egna initiativ och själva ta fram informa-
tion
förekomsten av skriftlig och muntlig information samt undervis-
ning från församlingen  
förekomsten av skriftlig och muntlig information från begravnings-
byrån, exempelvis skriftliga broschyrer på vårdinrättningar 
information i massmedia 

Att som anhörig själv ta initiativ till och ordna med en begravning kräver 
både initiativförmåga och kraft. Informant N berättade hur han ordnade med 
faderns begravning med begränsad hjälp från begravningsbyrån. Det var 
intensiva dagar med många initiativ och samtal för att allt skulle blir klart i 
tid med kyrka, eftersamling, präst, musiker, vaktmästare, annonsering, blom-
mor, transporter, gravsättning osv. 

Det är ofta mindre laddat att ta emot information om sorg och begravning 
när sorgen inte är akut. Information och kunskapsspridning kan vara in-
sprängd i den vardagliga verksamheten. I Täby församling var den det i viss 
mån. Även i uppföljande verksamhet efter begravningar kan det finnas till-
fälle att lämna adekvat information. När sorgen inte är akut är det sannolikt 
möjligt att få till stånd mer avspända samtal som gör det lättare att ta till sig 
och bearbeta information och kunskap. 

Det går att diskutera i vilken omfattning informations- och kunskapsför-
medling till anhöriga och församlingsbor kan betecknas som marknadsfö-
ring. Varje församling arbetar med informations- och kunskapsförmedling 
men skillnaden mellan detta och marknadsföring uppfattar jag i första hand 
hör samman med den kontexten. Jag menar att det strategiska inslaget och 
valet av metoder bör skilja sig åt mellan kyrklig verksamhet och ekonomiskt 
motiverad marknadsföring. Om en församling anammar en mer genomtänkt 
linje för information tappar församlingen inte sina karaktäristika, den kyrkli-
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ga miljön står fri från kommersialism och mänsklig omsorg blir överordnad 
ekonomisk effektivitet. 

Inom ämnesområdet kvalitet är information ett ämne som återkommer. 
Marknadsföring och segmentering665 är begrepp från näringslivet som jag 
associerar till ekonomisk teoribildning i första hand. Det huvudsakliga om-
råde inom vilket ett begrepp eller en term används innebär en laddning med 
värderingar – associationer. Utifrån definitionen om den kyrkliga miljön 
manar det till uppmärksamhet över vad kyrkan blir associerad med genom 
sin språkanvändning. Begreppet målgrupp väcker inte samma associationer. 
Jag uppfattar sålunda att församlingarna har ett ansvar för att informera och 
undervisa olika målgrupper om sorg och begravning. Avsikten med att sär-
skilja målgrupper är att utforma adekvat information och undervisning och 
befrämja en god kommunikation. 

15.3 Tidsförloppet 
När tar prästen kontakt med sorgehuset? Hur lång tid kan det gå mellan 
dödsfall och begravning? Vilka tidpunkter är lämpliga för begravning och 
gravsättning? Dessa frågor ställde medarbetarna i församlingen upprepade 
gånger. Det var påfallande att bland medarbetarnas frågor till sorgehusen 
utgjorde prästernas tidsplanering och kontakter med sorgehusen ett viktigt 
tema. Jag uppfattade att frågorna var arbetsplatsrelaterade. 

Figur 7 visar tidsförloppet vid en begravning med hjälp av en tidsaxel. 
Den visar begravningens olika moment som är bokning av lokaler och 
medarbetare, utskick till dem som berörs, prästens kontakter med anhöriga, 
begravning och gravsättning. Tidpunkten för tacksägelsen är beroende av 
lokala traditioner och omständigheter. Den kan äga rum innan eller efter att 
prästen kontaktat anhöriga. I vanliga fall äger den rum innan begravningen, 
men det förekommer även att den genomförs efter begravningen. Som 
nämndes tidigare framförde några medarbetare synpunkter på ledtiden och 

665 Sörqvist 1998:19 menar att utgångspunkten i marknadssegmentering är att alla kunder 
visserligen är lika, men att det finns vissa skillnader som bör uppmärksammas och systemati-
seras. Kunderna ordnas i homogena grupper efter exempelvis geografiska områden eller 
beteendeparametrar. Axelsson 1996:120ff. beskriver marknadssegmentering på en massmark-
nad beskrivs som ”den process under vilken företaget grupperar sin marknad” utifrån hur 
företaget använder olika konkurrensmedel och förväntar att kunderna ska reagera. Som indel-
ningsgrunder i en segmentering nämner han främst a) beteenden och köpvanor – kunder beter 
sig olika när de köper och konsumerar en viss sorts vara eller tjänst och faktiskt beteende 
skiljer sig ofta från konsumentens egna påståenden och attityder, b) attityder och fördelar – 
indelningen sker efter vilken grad av nytta kunden har av varan eller tjänsten, c) intresse – 
segmenteringen utgår från konsumenternas skilda intresseområden och d) livsstil – s.k. livs-
stilsklassificering innebär en kombination av ett antal segmenteringsvariabler som samman-
tagna visar en persons livsmönster. Följande exempel visar tre livsstilar som ofta återkommer: 
Andersson – perfektionisten och individualisten, Svensson – den sociala hejsan-svejsan-typen 
och Hanzon – först med allt det nya, pratar mycket och har många idéer. 
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menade att de under vissa omständigheter hade mycket kort tid till förbere-
delser. Med ledtid avses tiden mellan momenten, t.ex. tiden det tar för ut-
skicket om begravningen att nå prästen, musikern och kyrkogårdspersonalen. 

Tidsaxel
Tidpunkten för tacksägelse varierar.

_________________________________________________________
                                                                                                                 

Dödsfall   Bokning   Utskick  Ledtid    Anhörigkontakter     Begravning     Gravsättning 

Figur 7. Tidsaxel över begravningens genomförande.  

Det framstod som om anhöriga upplevde att begravningsgudstjänsten var en 
tidsmarkör, tiden före var koncentrerad på förberedelser och tiden efter fyll-
des av praktiska uppgifter i samband med bouppteckning och juridiska for-
maliteter. Väntan i olika sammanhang kunde vara påfrestande för dem. Ti-
den innan begravningen var fylld av anspänning och kunde upplevas som 
ansträngande. Tre veckor mellan dödsfallet och begravningen uppfattades i 
regel som acceptabelt. Informant M menade att det var ingen anmärknings-
värt lång tid att vänta och att den gav familjen tid att smälta och förbereda 
sig. Men fyra veckor upplevdes som en lång väntetid, vilket bl.a. informant 
A framhöll.666

En annan problematik, som också hade med tid att göra men även med 
rum, var anhörigas allmänna önskemål om att begravningen ska äga rum en 
fredag kl. 11 i Täby kyrkby, i den gamla kyrkan. Eftersom antalet begrav-
ningar beräknas öka i Täby församling kommer problemet inte att lösas av 
sig självt. Det är många praktiska faktorer att ta hänsyn till när tidpunkterna 
för begravning och gravsättning ska bestämmas förutom hänsynen till anhö-
rigas behov. I ljuset av hela undersökningen framstod det dock som om det 
var viktigast för anhöriga hur församlingen bemötte anhörigas önskemål och 
om det gick smidigt att samtala sig fram till en lösning. Anhöriga diskuterar 
tiden för begravningen vanligtvis med begravningsentreprenören och därför 
uppfattar jag detta som ett viktigt ämne för församlingen och begravningsby-
råerna att ventilera tillsammans. Under min tid i församlingen visade det sig 
att begravningarna kunde styras över till någon av församlingens andra kyr-
kor genom begravningsbyråerna. 

666 I ett annat sammanhang har jag därefter fått frågan varför det dröjer flera veckor mellan 
dödsfall och begravning i Sverige medan det t.ex. i våra nordiska grannländer går mycket 
fortare. Det finns sannolikt flera svar på det. Praktiska omständigheter som t.ex. krav på ob-
duktion och tillgång till lokaler för begravningsgudstjänst påverkar skeendet. Men kanske 
även den omständigheten att Sverige inte var direkt indraget i världskrigen påverkade utveck-
lingen. Döden kom inte lika nära som i våra grannländer utan har istället ”separerats” från att 
vara en del av livet. 
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Ett tredje ämne som aktualiserades i samband med tider var lördagsbe-
gravningar. Flera anhöriga uttryckte önskemål om det. Vissa församlingar i 
glesbygd kan erbjuda lördagsbegravningar och förr var både lördag och sön-
dag vanliga begravningsdagar. När olika arbetstidsavtal träffades mellan 
fackföreningar och arbetsgivare ändrades förutsättningarna. Teoretiskt sett 
skulle ett initiativ från Täby församling att tillmötesgå önskemål om lör-
dagsbegravningar innebära att omsorgen om anhöriga påverkar förbättrings-
arbetets inriktning. 

15.4 Uppföljning 
Uppföljning av begravningar var ett annat ämne som aktualiserades i samta-
len med församlingens medarbetare. I församlingen finns flera former av 
kontakter med anhöriga efter en begravning. I vilken utsträckning som mö-
ten fördjupas från en ytlig kontakt till en verklig uppföljning av hur sörjande 
mår varierar naturligtvis. Man kan skilja mellan planerad uppföljning, dvs. 
kontakter som församlingen eller den sörjande tar initiativ till och oplanerad 
uppföljning, möten som uppstår mer slumpartat t.ex. när man möts i affären. 
Man kan också skilja mellan individuella kontakter och möten som sker i 
grupp. I samtalen med prästerna och diakonerna var frågan om behovet av en 
planerad uppföljning aktuell. De hade en medvetenhet om att uppföljande 
kontakter både behövdes och efterfrågades. Kyrkoherden betonade emeller-
tid att den då rådande arbetsbelastningen inte medgav regelbunden uppfölj-
ning.

När Täby församlings kontakter med anhöriga listades framkom att det 
fanns många erbjudanden om sådana kontakter efter begravningen. Den bre-
daste inbjudan var den som varje år görs i samband med Allhelgonahelgen. I 
samtalen med anhöriga framkom att denna samling var uppskattad. 

I uppräkningen nedan av församlingsmedarbetarnas möjligheter till upp-
följande kontakter med sörjande gör jag ingen åtskillnad beroende på vem av 
parterna som är initiativtagare till kontakten. Församlingens inbjudningar 
eller erbjudanden till anhöriga är angivna, men inte vilken målgrupp verk-
samheten riktar sig till. Som exempel kan nämnas att inbjudan till en diako-
nal grupp eller en utflyktsresa vänder sig till flera målgrupper varav anhöriga 
är en. De uppföljande kontakterna som räknas upp nedan är inte rangordnade 
utan kontakterna tas utifrån den situation som de anhöriga står i och försam-
lingsarbetets förutsättningar: 

En skriven hälsning  
Telefonsamtal  
Hembesök av församlingen 
Inbjudan till diakonal grupp 
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Inbjudan till samling vid Allhelgonahelgen 
Inbjudan till samtal i sorgegrupp 
Inbjudan till självhjälpsgrupp  
Inbjudan till utflyktsresor med buss 
I samband med gravsättning 
I samband med anhörigas kyrkogårdsbesök 
I samband med anhörigas gudstjänstbesök 
I samband med anhörigas konsertbesök 
I samband med anhörigas övriga församlingsbesök, t.ex. samtal 
med jourhavande präst eller kurator 

När jag har kontaktat sorgehusen ca ett år efter att begravningen ägt rum, har 
det varit slående att sorgen fortfarande sitter djupt och att vårt samtal av flera 
uppfattades som en möjlighet till bearbetning av sorgen. När anhöriga berät-
tade om sina minnen var det mycket tydligt att detta berörde djupa känslor 
och att det fanns viktiga detaljminnen av olika karaktär. Efter en begravning 
finns det behov av pastorala stödinsatser och uppföljande verksamhet. Sor-
gen fanns i kroppshållningen, rösten, ansiktsmimiken och i ett pregnant ord-
val. Det framstod tydligt att de informanter som deltagit i sorgegrupp eller 
självhjälpsgrupp som regel hade haft en god behållning av det. Grupperna 
formerades efter individuella samtal med gruppansvarig. Sammansättningen 
av gruppernas medlemmar framstod som ett betydelsefullt led. Det var också 
tydligt att anhöriga vid olika tillfällen sökte sig till den kyrkliga miljön för 
reflektion och eftertanke. Överlag uppskattade anhöriga uppföljande kontak-
ter. Verksamhet som t.ex. bussresor eller diakonal grupp gav anhöriga möj-
lighet till informella samtal med präst eller diakonala medarbetare. 

Min slutsats var att den uppföljande verksamheten är viktig och fyller ett 
behov hos många anhöriga. Uppföljande kontakter ger möjligheter till ett 
emotionellt avslut då minnena lägger sig tillrätta. Eftersom det redan fanns 
så mycket verksamhet i Täby församling som anhöriga kunde ta del av skul-
le det sannolikt inte vara så krävande att systematisera de uppföljande kon-
takterna. Det var också uppenbart att medarbetarnas samarbete runt uppfölj-
ning av begravningar kunde fördjupas. 

För prästerna är uppföljning av begravning en fråga om prioritering mel-
lan uppgifter. Teoretiskt sett tar ett uppföljande telefonsamtal eller brevkon-
takt inte särskilt lång tid. Eventuellt kan det vara så att prästernas kraftiga 
engagemang vid begravningen innebär en form av mental urladdning. En 
fortsatt kontakt kräver en förnyad uppladdning. 

I detta sammanhang är det också på sin plats att lyfta fram kyrkogårdsper-
sonalens direkta kontakter med anhöriga om de ska välja en gravplats och 
när gravplatsen ställs i ordning. Det är viktiga beslut att fatta för anhöriga 
och det är många gånger laddade tillfällen då döden blir konkret för dem. 
Vid dessa möten kan kyrkogårdspersonalens medmänskliga omsorg vara till 
hjälp för anhöriga. Mötena kan sträcka sig över både år och generationer. 
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Vid vissa tillfällen blir det tydligt att omsorgen bör inbegripa församling-
ens egna medarbetare. När begravningarna varit särskilt ansträngande upp-
står det behov av ett utökat samspel mellan medarbetarna och ibland även av 
samtalsbearbetning. Följande kommentarer från medarbetare i församlingen 
vittnar om det: 

Debriefing behövs ibland – tid för att stanna upp – särskilt när det är svåra 
begravningar så påverkas medarbetarna, t. ex. vaktmästaren och bärarna. Man 
kan stanna upp och titta på varandra. 

Ibland händer det att man behöver tala med någon för det har varit en särskilt 
ansträngande stund. Det kan t.ex. ha varit en barnbegravning med många 
djupt ledsna människor.  

Man lagrar – det borde vara en eftersits då präst, musiker och vaktmästare 
pratar och bearbetar reaktioner tillsammans. Man behöver prata av sig så det 
inte blir risk för rutin. 

Sammanfattningsvis uppfattade jag att det i intervjuerna med närmast anhö-
riga visade sig tydliga behov av sorgebearbetning och tillgång till den kyrk-
liga miljön. Naturligtvis kan detta resultat diskuteras utifrån urvalet av in-
formanter. Prästerna kan ha valt bort de informanter där kontakten mellan 
församling och anhöriga inte fungerat. Det är självklart så att formen för 
församlingens uppföljande kontakter är viktig att reflektera kring och anpas-
sa efter varje situation. Det finns stora variationer i hur tron formuleras och, 
uppfattar jag, en allmän ovana att diskutera existentiella frågor och erfaren-
heter. Inte desto mindre har de anhöriga som jag har intervjuat uttryckt tydli-
ga behov av sorgebearbetning och tillgång till den kyrkliga miljön. 

Inbjudningar till sorgegrupper och samlingar kring sorg kan skrämma där-
för att döden upplevs som ett svårt och tungt ämne. Kanske en inbjudan till 
seminarium och samtal om sorgens väsen och sorgebearbetning till anhörig-
familjer med närstående i direkt anslutning till begravningen skulle öppna 
nya möjligheter. I detta skede är sorgen ofta akut och tröskeln för att delta i 
en samling sannolikt inte så hög. En bred inbjudan skulle kunna ge anhörig-
familjer med närstående en gemensam plattform för sorgebearbetningen och 
kanske även leda till att deltagarna återsamlas. 

Men även församlingens egna anställa kan behöva uppföljning vid an-
strängande situationer. Ibland räcker det med en blick av samförstånd mellan 
medarbetarna, ibland finns det behov av en mer organiserad uppföljning med 
samtal. 

Sorgebearbetning kan alltså utformas till en lärande situation både för sör-
jande och dem som arbetar med begravningar. 
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15.5 Hantering av synpunkter från 
 anhöriga och medarbetare 
Både klagomål och beröm från anhöriga kan med fördel användas i en ut-
värdering och ett förbättringsarbete. Men det fanns inga former för att hante-
ra sådana synpunkter från de anhöriga i Täby församling. 

Vid mina samtal med anhöriga framkom inte många klagomål. Flertalet 
var nöjda med hur de blivit bemötta. Enligt Davidsson Bremborg är bristan-
de tillgänglighet den vanligaste kritiken mot församlingar och präster som 
begravningsbyråerna får ta emot. Det är svårt att komma i kontakt.667 Telefo-
nisterna i Täby församling har fått ta emot denna typ av synpunkter och de 
har också själva erfarit att det kan vara svårt att förmedla kontakter med en 
präst i akuta situationer. I Täby församling inrättade man därför dagens präst 
som finns tillgänglig i Tibble kyrka mellan kl. 09.00 och 12.00. Därefter ska 
dagens präst kunna infinna sig inom en timmes tid.668 Det framkom också i 
flera intervjuer med sorgehusen att man inte ville besvära prästen i onödan 
därför att det är en yrkesgrupp som har så mycket att göra. Däremot fram-
kom det en förväntan på att prästen ska finnas tillgänglig vid traumatiska 
omständigheter och i svåra situationer. 

För att kunna tolka och diskutera undersökningsmaterialet är det befogat 
att relatera till avsnitt 3.2 som tog upp kundvård, marknadsundersökningar 
och kundmätning. De erfarenheter som visar att synpunkter från både kun-
derna och medabetarna är viktiga att ta vara på och att relationen mellan 
kund och producent utvecklas i en dialog gäller sannolikt också i kyrkliga 
sammanhang. Sammanfattningsvis uppfattar jag att informationsvägar för 
såväl beröm som klagomål har en avgörande betydelse vid utvärderingar. 
Men lika viktigt är hanteringen av informationen och de åtgärder som even-
tuellt vidtas. 

Vid intervjuer och i samband med deltagande observationer i församling-
en framförde medarbetarna en rad synpunkter och förbättringsförslag som 
gällde den egna arbetssituationen och arbetet med begravningar. Även vid 
samlingen i oktober 2000 framkom förslag och synpunkter. I januari 2001 
samlades medarbetarna till ett seminarium. Temat för samlingen var förbätt-
ringsförslag och problemlösande åtgärder avseende begravningar. 

Den slutsats som jag dragit på grundval av intervjuer och deltagande ob-
servationer var att församlingen redan hade ett omfattande uppföljningsarbe-
te och att steget till regelbundna uppföljningar inte var långt. Det krävdes att 
medarbetarna hittade en struktur och ansvarsfördelning för sådant arbete. 
Egentligen tror jag att anhörigas behov av uppföljande kontakter efter en 
begravning var en latent kunskap hos medarbetarna som jag bara bekräftade 

667 2004-02-02 03 Föreläsning av Anna Davidsson Bremborg. 
668 1999-01-11 Intervjuer med telefonister och kanslipersonal. 
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för dem. Det hade framkommit tydligt i samtalen med dem att de var lyhörda 
för anhörigas behov. 

Deltagarna arbetade med förbättringsförslag i sju tvärgrupper med perso-
ner från olika yrkeskategorier. De förbättringsförslag som samlades in vid 
samlingens slut kunde kategoriseras i tre ämnen. Ett ämne behandlar försam-
lingens information till anhöriga och allmänheten. Ett andra ämne innehåller 
förslag och synpunkter som berör omsorg om anhöriga. Det tredje ämnet tar 
upp medarbetarnas arbetsförhållanden. 

Nedan återges några exempel på vad de sju grupperna listade. Texten är 
lätt språkligt bearbetad. Sammanfattningsvis kan man säga att många syn-
punkter handlar om att förbättra grundläggande rutiner. Förbättrade rutiner 
innebär att kvalitetsbristkostnader åtgärdas. 

Förslag och synpunkter som tar upp informationen om begravningar till 
anhöriga och allmänheten: 

Det borde finnas information om ”vita arkivet” (önskemål om den egna be-
gravningen) på församlingens hemsida. 

Det skulle vara användbart med ett vykort som visar en karta över försam-
lingen och beskriver vägen till de olika kyrkorna, Det händer att besökare till 
en begravning blandar ihop lokalerna och man hittar inte geografiskt. 

Bättre information till anhöriga om vad minneslund innebär. Många anhöriga 
ångrar minneslund. 

Exemplen visar att informationen aktualiseras under olika tidsskeden: före 
begravningen, i samband med begravningen och i begravningens slutskede. 
En begravning är ofta påfrestande för anhöriga och det är många beslut som 
ska fattas i samband med den. I en sådan situation kan det vara svårt att ta till 
sig information och hinna smälta den. Det är därför en viktig fråga för för-
samlingen att undersöka hur information om sorg och begravning också kan 
ges vid andra tillfällen och under mindre ansträngande omständigheter. 

Förslag och synpunkter som berör omsorg om anhöriga: 

När frikyrkor eller andra kyrkor har begravning är det viktigt att vaktmästar-
na har vetskap om att traditionerna mellan olika samfund och kyrkor varierar 
kraftigt. 

Hur långt i förväg innan en begravning börjar kan organisten öva? Det är bra 
om det är musik innan begravningen börjar, det ger respekt för kyrkorummet 
och möjlighet till enskild andakt. 

Efter begravningen läggs blommorna på terrassen och det är anhöriga inte 
nöjda med riktigt, blommorna misshandlas i kylan. Det finns ett förslag sedan 
tidigare om en hylla för blommor istället. Den skulle t.ex. kunna vara vid 
södra sidan utanför porten. 
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Egentligen kan alla dessa förslag tolkas som omsorg om anhöriga. Omsorgs-
aspekten är tydligt uttalad. Ovanstående tre exempel är dock koncentrerade 
på förslag som i sin nuvarande utformning relaterar till församlingens interna 
dialog och utbildning samt dialogen med frikyrkan. Förslagen aktualiserar 
också frågan om ansvarsfördelning, vem som har ansvar för förändringar och 
förbättringar.

Synpunkter och idéer som tar upp medarbetarnas arbetsförhållanden och 
teamarbete:

Vi (diakonin) har inte, utom i undantagsfall, några uppgifter vid en begrav-
ning. Det kan i undantagsfallen handla om någon vi känner eller att förrätt-
ningsprästen speciellt bett om hjälp från diakonin. Vi har sagt att vi finns om 
man behöver oss, men det händer ytterst sällan. 

Bokningen, växeln och övrig personal som har kontakt med människor borde 
ha tillgång till handledning – helst utifrån. I akuta situationer finns dagens 
präst, men ibland behöver även prästerna handledning. 

Vid ett tillfälle fanns det ingen präst som kunde ta en utläsning. Förbättring: 
Lär ut, öva t.ex. utläsning för vår personal och kanske också med personal på 
sjukhem och åldringsvård. 

Dessa exempel tar upp ämnen som handlar om samarbete, dialog och läran-
de. Det är faktorer som kan hänföras till medarbetarskap och lärandet i för-
samlingen. I nästa kapitel utvecklas detta vidare. 

Personalgrupperna som ingår i arbetet med begravningar är starkt fokuse-
rade på anhörigas behov, en centrering fylld med omsorg som kan jämföras 
med klientcentreringen i själavården. Det framstod som om omsorgen om 
anhöriga i samband med begravningar enade medarbetarlagen mer än verk-
samhetsidén. 

Merparten av de förbättringsförslag som lämnades i skilda sammanhang 
tog upp församlingens grundläggande rutiner. Användningen av processer 
och relationer för att strukturera materialet var med andra ord fruktbar och 
relateringen till kvalitetsbristkostnader påtaglig. Enligt min uppfattning visar 
detta att utvecklingen av den interna dialogen och dialogen med försam-
lingsbor och involverade parter är en springande punkt i ett förbättringsarbe-
te.

15.6 Sammanfattande diskussion 
Detta kapitel har tagit upp ett antal områden som församlingens medarbetare 
ville få belysta och som berörde deras kontakter med anhöriga. 

I det första avsnittet diskuterades metoder för att samla in uppgifter till 
utvärdering om begravningar. Kanske utvärdering och förbättring likaväl kan 
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kallas för lärande eftersom det handlar om att lära sig tolka och arbeta före-
byggande och att se förbättringsmöjligheter. 

Det andra avsnittet tog upp om anhöriga fick tillräcklig med information 
om begravningen. Informationsspridning och undervisning om sorg och 
begravning kan bedrivas utifrån olika målgruppsperspektiv. Jag fann att be-
nämningen målgrupp är adekvat i kyrkans sammanhang medan marknads-
segmentering framstår som ett mindre lämpligt begrepp. 

Det tredje avsnittet handlade om olika tidsaspekter i samband med be-
gravningar. Flera frågor var av en sådan karaktär att jag ansåg det befogat att 
söka stimulera en rak intern dialog kring för att medarbetarna själva skulle 
kunna diskutera denna typ av frågor. 

Det fjärde avsnittet behandlade uppföljning av begravningar. Min slutsats 
var att den uppföljande verksamheten är viktig och för många anhöriga fyller 
ett behov av sorgebearbetning. Även församlingens personal har behov av 
samtal om begravningen varit särskilt ansträngande. 

Det femte avsnittet tog upp församlingens hantering av synpunkter från 
anhöriga och medarbetare. I Täby församling fanns det inga rutiner för han-
teringen av sådana. Vid ett seminarium som hade förbättringsförslag och 
problemlösande åtgärder som tema framfördes tre typer av förslag. De gällde 
församlingens information till anhöriga och allmänheten, förslag och syn-
punkter som berör omsorg om anhöriga samt medarbetarnas arbetsförhållan-
den. Omsorgen om anhöriga verkade ena medarbetarlaget mer än verksam-
hetsidén.

Tabell 20. Församlingens verksamhet relaterat till ett tidsperspektiv på sorg och 
begravning.
Tidsperspektiv Församlingsverksamhet  

Församlingens verksamhet innan sorg och 
begravning är aktuell. 

Utveckling av den kyrkliga miljön. Utvärde-
ringar och förbättrande insatser. Riktad infor-
mation och undervisning. 

Församlingens verksamhet under en sjuk-
domstid

Stöd till den drabbade, anhöriga och vårdper-
sonal.

Församlingens verksamhet i anslutning till 
begravningen 

Medarbetarnas samlade kompetens och den 
kyrkliga miljön möter anhöriga. 

Församlingens verksamhet efter begrav-
ningen

Uppföljande verksamheter, utvärderingar och 
förbättringar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att församlingens insatser för att bistå 
anhöriga kan delas in i tre eller fyra tidsperioder som tabell 20 visar. Det är 
för det första innan en personlig sorg är aktuell då verksamhet, rutiner och 
miljö kan utvecklas och kompetenshöjande insatser görs. Nästa tidsperiod 
inträffar om det finns en sjukdomstid då församlingen kan förmedla stöd till 
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anhöriga i en påbörjad sorgeprocess. Den tredje tidsperioden innehåller för-
samlingens verksamhet och den kyrkliga miljön i samband med begravning-
en. Den fjärde perioden är verksamheten efter en begravning och omfattar 
församlingens uppföljande kontakter med anhöriga och intern uppföljning, 
utvärdering och förbättringar.  

Sörjande kan ha behov av att knyta an till församlingens dagliga gemen-
skapsformer och önska etablera nya sociala kontakter. Hur de relaterar till 
församlingen i detta senare skede beror också på om det fanns en kontakt 
sedan tidigare. De erfarenheter som de anhöriga gör i mötet med den kyrkli-
ga miljön kommer att finnas kvar i deras minnen och aktualiseras i framtida 
sorgesituationer.

Flertalet förbättringsförslag berörde församlingens rutiner och använd-
ningen av process- och relationsperspektiven framstod som fruktbar. Relate-
ringen till kvalitetsbristkostnader var påtaglig. Det framstod som om utveck-
lingen av dialogen internt och med församlingsbor och alla parter som är 
involverade i en begravning är en springande punkt i ett önskvärt förbätt-
ringsarbete. Om erfarenheterna från kundvård inom andra sammanhang 
stämmer in på kyrkans situation, då är alla förbättringar viktiga åtgärder och 
kan få till följd att anhöriga i ökad utsträckning stannar kvar i kyrkan och 
söker sig till församlingens övriga verksamheter. 
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KAPITEL 16 
Församlingens kultur 

Erfarenheterna från Täby församlings tidigare kompetensutvecklingsprojekt 
visade att teamarbete, intern kommunikation och församlingens kultur var 
centrala inslag i församlingens arbete med kompetensutveckling. Motsva-
rande slutsatser drog också de företagsekonomiska studenterna i sin under-
sökning. Studenterna menade att Täby församling borde ”bibehålla och vär-
na om kyrkans kultur, filosofi och värderingar” eftersom det är ett historiskt 
värdefullt arv som man bör vara stolt över. I handlingsprogrammet pekade 
studenterna på vikten av personalens goda kompetens och den noggranna 
rekryteringsprocessen. Utifrån sin undersökning menade de att det var mest 
angeläget att arbeta med församlingens image i betydelsen ”en mental bild 
som beskriver våra uppfattningar om en viss verklig företeelse”, ett informa-
tionsverktyg, som personal, kunder och andra resursbärare kan påverkas 
av.669

Mitt samlade intryck av kompetensarbetet i Täby församling visade på två 
utvecklingsområden som var beroende av varandra. Det ena området gällde 
att utveckla en gemensam bas för förbättringsarbetet som samtliga medarbe-
tare och verksamheter i församlingen kunde relatera till. I basen skulle olika 
aspekter på församlingens kultur ingå. Men där skulle också församlingens 
grundstruktur samt process- och relationsperspektiv kunna ingå och samban-
den mellan församlingens verksamhet och Svenska kyrkan tydliggöras. Ge-
nom att förtydliga kultur och samband skulle det vara möjligt att visa på 
betydelsen av och det meningsfulla i varje enskild församlingsmedarbetares 
arbetsinsats i församlingen och Svenska kyrkan.670 Det andra utvecklingsom-
rådet var verksamheten i samband med begravningar. Den enskilde medar-
betarens uppgifter vid begravningar skulle ingå i ett lokalt teamarbete som 
utgjorde en del i ett större sammanhang. 

Vid en storsamling i oktober 2000 med alla kategorier av medarbetare be-
svarade dessa skriftligt fem frågor som jag hade formulerat i anslutning till 
mitt projekt. Frågorna relaterade till tre aspekter på församlingskultur och 
tog upp ”det goda arbetet”, förmedling av en församlingsbild och försam-
lingen som en lärande organisation. Den övergripande avsikten med stor-

669 Bronner m.fl. 1997:31ff. Se avsnitt 10.6. Församlingens tidigare kompetensutvecklings-
projekt behandlades i avsnitt 10.4. 
670 Jmf. Geyer avsnitt 7.1 samt Hansson, Per avsnitt 8.6. 
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samlingen var att stimulera utvecklingen av en gemensam bas för förbätt-
ringsarbete i församlingen. Innehållet i frågorna hade en tydlig kontinuitet 
med församlingens tidigare kompetensutvecklingsprojekt. 

Detta kapitel beskriver först vad som avses med ”det goda arbetet” och 
därefter återges medarbetarnas syn på detta. Efter samma struktur redovisas 
sedan de två övriga aspekterna på församlingskulturen. Sist följer en sam-
manfattande diskussion. 

16.1 Det goda arbetet 
Analyserna av Svenska kyrkans och Täby församlings situation föranledde 
mig att reflektera över den del av församlingens kultur som handlar om ett 
gott medarbetarskap inom församlingen. För att ge perspektiv på detta kan 
begreppet ”det goda arbetet” vara relevant. Det innehåller moment som kan 
betecknas som adekvata i ett projekt om förbättringsarbete och det markerar 
en distans gentemot arbetstagaren uppfattad som en producentenhet. De be-
skrivningar av ”det goda arbetet” som är väsentliga för den enskilda indivi-
dens arbetsförhållanden betonar vikten av att: 

uppleva säkerhet, trygghet och respekt, både fysiskt och psykiskt. 
utföra arbetsuppgifter som varierar och ger omväxling. 
kunna påverka sin arbetssituation och uppleva självständighet. 
uppleva sammanhang och ha en helhetssyn på verksamheten.  
få respons på sitt arbete. 
utväxla sociala kontakter och ha möjligheter till samarbete i vän-
skapsrelationer i arbetet. 
utveckla sin kompetens och en förhoppningsfull hållning samt att 
växa både i arbetet och som människa.671

Om de uppräknade punkterna ska kunna realiseras krävs det, som jag förstår, 
att arbetstagaren har möjlighet att kommunicera med omgivningen om sin 
arbetssituation och att situationen är mer eller mindre dynamisk och kan 
förändras. Det svåra är måhända att besvara frågan hur arbetsgivare och ar-
betstagare konkret ska göra för att skapa en situation som uppfyller alla kri-
terier på det goda arbetet. Anmärkas kan att kriterier för lönesättning inte 
nämns bland de punkter som räknas upp. Det är inte heller självklart att ar-
betstagaren önskar bli involverad i sin arbetsplats på så sätt som de olika 
momenten i uppräkningen ovan utgår från. Arbetet kan för vissa främst vara 
en inkomstkälla. 

Punkterna ovan förefaller ligga väl i linje med det personalpolitiska pro-
grammet i Täby församling som togs upp i avsnitt 9.2. I programmet står det 

671 Bruzelius & Skärvad 1995:304. 
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bl.a. om lagutveckling, att varje individ har behov av bekräftelse och delak-
tighet i medarbetarlaget. Medarbetarinflytande och samarbete anses också 
påverka lagarbetet. I kapitel 4 påpekade jag att sambandet mellan ledarskap 
och medarbetarskap är viktigt att uppmärksamma i den komplexa miljö som 
en församling utgör med skilda sfärer. 

Jag tolkar det som att ”det goda arbetet” innefattar olika delar i en arbets-
situation som sammantagna ger arbetstagaren en upplevelse av att arbetet är 
meningsfullt. Det finns fyra i det närmaste klassiska metoder för att göra 
arbetet meningsfullt utan att försämra effektiviteten. Det är för det första 
arbetsväxling som innebär att de anställda byter arbetsuppgifter. Det är 
främst i situationer när arbetsväxling varit en naturlig åtgärd till följd av en 
situation som det blivit berikande för individerna. Det är för det andra ar-
betsvidgning som innebär att arbetstagaren får fler arbetsuppgifter och större 
ansvar i en process. Arbetsberikning är den tredje metoden och innebär att ta 
ansvar från processplanering till färdigt resultat. Den fjärde metoden slutli-
gen är självstyrande eller målstyrande grupper.672 I Täby församling hade 
medarbetarna ett påtagligt intresse för arbetsbyte för att vidga sin helhetssyn 
på församlingsverksamheten.673 De fyra metoderna utgår sålunda från att det 
finns ett samband mellan kompetensutveckling, ökat ansvarstagande och 
upplevelsen av ett meningsfullt arbete. Poängen är att finna en adekvat kor-
relation mellan arbetstagarens förutsättningar och arbetsuppgifterna. Men 
återigen, jag menar att man bör vara observant på att arbetsmotivationen hos 
anställda kan variera. Man bör sannolikt inte ta för givet att alla anställda 
prioriterar ansvarstagande, det kan finnas andra värden, t.ex. fritid, som är 
mer angelägna. Detta förhållande behöver dock inte motsäga det personalpo-
litiska programmet i Täby som slår fast att arbetsledning utgår från ”männi-
skors inneboende vilja att göra ett bra arbete”.674

I Täby församling fann jag flera exempel på stressrelaterade arbetssitua-
tioner som knappast bidrar till det goda arbetet.675 Det framkom exempelvis i 
en intervju med kyrkoherden att det var p.g.a. tidsbrist som församlingens 
präster inte följde upp begravningar regelbundet.676 Församlingens tidigare 
kompetensutvecklingsprojekt visade att medarbetarna upplevde stress och 
tidsbrist.677 I rapporter om arbetsplatsen Svenska kyrkan framkommer också 
problem med stress.678 Om den kyrkliga miljön vill framstå som stressfri – 

672 A.a. sid 305f. 
673 Söderström, Britt Slutrapport 95-04-03 fråga 20 sid 13. 
674 Personalpolitiskt program. Täby församling, fastställt 1999-11-03 § 92, sid 4-5. 
675 Långtidssjukskrivningar p.g.a. omöjliga arbetssituationer framstår som en motsats till det 
goda arbetet. I Riksförsäkringsverket Analyserar 2002:4 redovisas att sedan 1997 och fram till 
mitten av år 2003 ökade långtidssjukskrivningarna kraftigt och främst bland kvinnor. Se även 
a.a. sid 24. Riksförsäkringsverkets utredningar visade att det sannolikt finns ett starkt sam-
band mellan psykosociala faktorer i arbetsmiljön och långtidssjukskrivningarna. 
676 2000-05-25 Intervju med kyrkoherde Blix. 
677 Söderström, Britt Slutrapport 95-04-03 fråga 25 och 26 sid 14. 
678 Se avsnitt 8.5. 
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genuina religiösa upplevelser kan inte forceras fram – är det viktigt att kyr-
kans medarbetare har möjlighet att förmedla det lugn och den trygghet som 
krävs. I annat fall uppstår det som Per Hansson kallar för kyrkans Janusan-
sikte där den kyrkliga miljön förmedlar en polerad yta utåt medan baksidan 
är krackelerad.679 Ett förbättringsarbete inom Svenska kyrkan uppfattar jag 
vidare bör genomföras med hänsyn till sådana faktorer som påverkar trivseln 
på arbetsplatsen. Det goda arbetet förutsätter att det finns tid för anställda att 
vara mentalt närvarande i sina arbetsuppgifter och att det finns tillräcklig tid 
att genomföra dem. Tidsförhållandena ska m.a.o. inte vara sådana att de 
upplevs som destruktiva utan de ska istället bidra till att ge och stärka yrkes-
stolthet.

Samtidigt är det relevant att ställa frågan vad en arbetstagare kan ställa för 
krav på arbetsplatsen, om privatliv och arbetsliv inverkar menligt på var-
andra. I Täby församling fanns det inte uttryckligen omnämnt i tidigare 
kompetens- och utvecklingsprogram att privat- och arbetsliv påverkade var-
andra. Någon fråga om rollkonflikter var inte ställd i enkätformuläret från 
1994. Vid mina deltagande observationer i församlingen och i samtal med 
medarbetare framkom dock exempel på rollkonflikter, men de uppfattades 
vara av så känslig natur att det var omöjligt att föra en öppen diskussion. 

Problem med rollkonflikter, på grund av att privatliv och yrkesroll blan-
das samman, omnämndes i beskrivningen av Svenska kyrkan som arbets-
plats. Det kan karaktäriseras som en allmän erfarenhet inom Svenska kyrkan 
att relationen mellan yrkesroll och privatliv är viktig att reda ut eftersom 
kyrkans verksamhet kan beröra djupgående personliga värderingar och erfa-
renheter. Med tanke på den komplexitet som råder i en församling med flera 
sfärer, är det dessutom möjligt att medarbetarna delvis har olika roller bero-
ende på i vilken sfär man agerar. Alla dessa omständigheter ställer krav på 
att medarbetarna är medvetna om var rågången mellan yrkesroll och privat-
liv går, att yrkesrelaterad omsorg och privat engagemang kan överlappa var-
andra men inte är identiska. I Täby församling där arbetsbelastningen är tung 
är det oundvikligt att det i vissa situationer kan uppstå ett dilemma i fråga 
om privat engagemang och yrkesroll. 

Ovanstående diskussion visar att ”det goda arbetet” är en viktig del av 
församlingens kultur och i linje med den tentativa kvalitetsdefinitionen om 
ett meningsfullt tilltal. 

16.2 Medarbetarna om det goda arbetet 
Detta avsnitt handlar om ledarskap och medarbetarskap samt relationen där-
emellan. Först behandlas frågor om önskvärda värderingar hos medarbetare 
och ledning, därefter följer ett avsnitt om hur medarbetarna uppfattar att 

679 Hansson, Per 2001. 
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ledningen uttrycker tack och uppskattning för arbetsinsatser samt hur medar-
betarna kan påverka sin trivsel på arbetsplatsen. 

16.2.1 Önskvärda värderingar hos medarbetare och ledning 
I avsnitt 8.5 framkom att olikheter i teologiska ställningstaganden och värde-
ringar är ett område som kan orsaka arbetsplatsproblem. När Claes Trolles-
tad analyserar värderingars betydelse i företag betonar han ledningens ansvar 
att ge tid och rum för att synliggöra och medvetandegöra företagskulturens 
kärna och innehåll. Det är ledaren som ska ”inspirera grupper och individer 
till att reflektera över och medvetandegöra den etik och de värderingar som 
finns i organisationen.”680 Med inspiration från ett välkänt svenskt företag 
och dess arbete med att utveckla gemensamma värderingar frågade jag vid 
storsamlingen efter medarbetarnas värderingar i fyra sammanhang. De om-
bads ange tre värderingar (ingen rangordning) som de ansåg var viktiga för 
den egna yrkesrollen samt tre värderingar som borde genomsyra kyrkoher-
dens ledarskap, kyrkorådets arbete respektive närmaste chefens arbete. In-
formanterna fick ta ställning till 24 värderingar enligt figur 8 och de kunde 
även lägga till egna värderingar. I instruktionerna fanns uppmaningen att de 
gärna skulle förklara sitt ställningstagande närmare. Denna fråga besvarades 
av 62 personer och hade högst antal svar. Det kan jämföras med att försam-
lingen hade 96 anställda och att 64 medarbetare hade intervjuats. 

1. Ärlig 2. Noggrann 3. Positiv 4. Tålmodig 
5. Förstående 6. Tydlig 7. Närvarande 8. Rak  
       kommunikation 
9. Respekt 10. Tillit 11. Humoristisk 12. Smidig förhandlare 
13. Målmedveten 14. Professionell 15. Lyssnande 16. Ödmjuk 
17. Rättvis 18. Samarbete 19. Idérik 20. Trygghet  
21. From 22. Karismatisk 23. Dubbla kärleks- 24. Allt vad ni vill att 
        budet: Du skall       människorna skall 
        älska       göra för er, det  

         skall ni också göra 
         för dem. 

25. …………  26. ………… 27. ………... 28. ………… 

Förklara gärna närmare hur du tänker. 

Figur 8. Instrument för att undersöka värderingar i församlingens kultur. 

680 Trollestad 1998:7; 2000; 1999-03-02 Föreläsning av Claes Trollestad. 
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Flertalet av de värderingar som anges kan även uppfattas som värdering av 
egenskaper. Men det finns en poäng med att fokusera värderingar och inte 
egenskaper, nämligen att värderingar är något man tillägnar sig och därför 
kan delas kollektivt på en annan basis än egenskaper som kan vara både 
tillägnade och medfödda. Jag uppfattar därför att värderingar är mer odrama-
tiskt att diskutera än egenskaper. Diskussioner om förändring löper därmed 
mindre risk att uppfattas som personangrepp. 

Den värdering som medarbetarna ansåg var viktig i den egna yrkesrollen 
var främst professionell, 42 % av informanterna nämnde det. Därefter följde 
samarbete som fick 32 % svar. Utöver de föreslagna värderingarna nämndes 
bl.a. trovärdighet och lyhördhet för församlingsbornas önskemål. Det enda 
alternativ som ingen nämnde var rättvis. 

De värderingar som medarbetarna ansåg ska genomsyra kyrkoherdens le-
darskap var tydlig och närvarande enlig 48 % respektive 35 % av informan-
terna. Det sammanlagda resultatet visade att detta var värderingar som 
medarbetarna ansåg att kyrkoherden borde öka uppmärksamheten på. Värde-
ringar som svarspersonerna nämnde utöver de uppräknade var bl.a. visionär 
och handlingskraftig. Det alternativ som ingen nämnde var det dubbla kär-
leksbudskapet.

I kyrkorådets arbete betonade 40 % av informanterna vikten av samarbete
och därnäst kom respekt som 34 % nämnde. Tillagda värderingar var bl.a. 
strategisk och medvetenhet om vad genuin kristen tro är. Humoristisk och 
karismatisk nämndes inte av någon informant. De värderingar som medarbe-
tarna önskade ska genomsyra den närmaste chefens arbete var i första hand 
rak kommunikation. Det nämnde 34 % av informanterna. Därefter kom lyss-
nande som 23 % nämnde. Inkluderas de som uppgav att kyrkoherden var 
närmaste chefen var det 40 % respektive 24 % som nämnde båda alternati-
ven. Trovärdig och förutseende är exempel på tillfogade värderingar. Alter-
nativen tålmodig, from, karismatisk samt den gyllene regeln ”Allt vad ni vill 
…” framhölls inte av någon. 

Värderingarna 23 och 24 refererar till Bibeln och ett religiöst förhåll-
ningssätt.681 Även värdering 21, from, uttrycker uttalat religiösa värderingar. 
Sammanlagt tio personer nämnde en eller flera uttalat religiösa värderingar. 
Det var fem präster, tre från andra yrkeskategorier och 2 anonyma svar. Sex 
av dem refererade till A den egna yrkesrollen . Kyrkorådets arbete C relate-
rades till av sju informanter. En anonym informant hänvisade till alla fyra 
sammanhangen, dvs. A, B, C och D, annars var det ingen som relaterade till 
kyrkoherden eller närmaste chefen. 

Hur den låga uppslutningen kring uttalat religiösa svarsalternativ ska tol-
kas är osäkert. När det gäller värderingar som är viktiga för den egna yrkes-
rollen kan man diskutera om professionalisering också innebär en privatise-
ring av tron i betydelsen att tron tillhör privatlivet. Eller innebär professiona-

681 Bibeln. Värdering 23 Matteusevangeliet 22:37-39. Värdering 24 Matteusevangeliet 7:12. 



273

lisering yrkestro och går det att skilja mellan tro i yrket och tro privat? Eller 
signalerar informanterna en sekularisering inifrån kyrkan? Det kan även vara 
så att informanten tolkar värderingar som grundade i kristen tro, t.ex. respekt 
och sanning. Ytterligare en aspekt är att informanterna kanske inte är vana 
att se utvecklingsarbete i relation till uttalat religiösa värderingar. Det kan 
även vara så att man inte delar sådana värderingar. Det framstår som om 
förhållandet mellan yrkesroll och privatliv och tro kan diskuteras ur många 
perspektiv. Hur det än förhåller sig är det intressant att de explicit religiösa 
värderingarna fick så begränsad uppslutning. 

Värderingar återspeglas i målarbete och verksamhet. Även i målfrågan 
var de uttalat kristna synpunkterna få, men istället framkom kyrkoherdens 
kristna värderingar tydligt. Kanske kan svaren tolkas som att medarbetarna 
rör sig i och mellan olika sfärer och att sfärerna relaterar till olika värdering-
ar. Det skulle kunna innebära att den professionella sfären, den byråkratiska 
sfären, den ideella sfären och den kyrkopolitiska sfären inte relaterar på 
samma sätt till uttalat kristna värderingar och församlingens ideologiska 
grund samt att kompetensutvecklingsprogrammen generellt sett har placerats 
inom den byråkratiska sfären. 

Samarbete är den värdering som totalt fått flest röster trots att det för kyr-
koherdens del bara är tre informanter som nämner detta alternativ. Betoning-
en på samarbete tolkar jag är i linje med den inriktning man satt i försam-
lingen för sitt kompetensutvecklingsprogram. I en sammanfattning över 
kompetensutvecklingsprojekten i Täby församling 1994-1995 och 1998-
1999 kan man läsa att det ”övergripande målet, som vi ser det, är att alla 
medarbetare känner sig delaktiga i helheten, och att allas bidrag är viktiga 
för att nå målet att erbjuda våra församlingsbor en bra kvalitet i vårt arbete.” 
Den fortsatta kompetensutvecklingen skulle bl.a. inrikta sig på att förbättra 
”temperaturen i organisationen”.682 Med detta avsågs att främja relationer 
mellan medarbetare samt att förbättra stämningen och trivseln på arbetsplat-
sen.683

Kyrkoherden själv anger att de tre viktigaste värderingarna i hans yrkes-
roll är karismatisk, närvarande och smidig förhandlare. En jämförelse mellan 
kyrkoherdens svar och medarbetarnas uppfattning om värderingar som ska 
genomsyra hans ledarskap antyder att parterna har divergerande åsikter om 
kyrkoherdens ledarskapsstil. Medarbetarna betonar i likhet med kyrkoherden 
värderingen närvarande och nämner värderingar som kanske kan uppfattas 
ingå i ett professionellt och rationellt legalt ledarskap.684 Däremot nämner 
medarbetarna inte det karismatiska. Det är också intressant att så få betonar 
värderingen samarbete i kyrkoherdens ledarskap. Det kanske inte är så van-
ligt att i relationen mellan kyrkoherde och medarbetare betona detta. Tolv 

682 Kompetensutvecklingsprojektet 1998-1999 sid 5. 
683 Börjesson: Verktyg 48 och 49. 
684 Gustafsson, Göran 1997b:212ff. 
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personer nämner dock samarbete när det gäller den närmaste chefens arbete 
(ingen av dem anger att kyrkoherden är närmaste chefen). 

När Farsta församling genomförde ett systematiskt utvecklingsarbete drog 
man följande slutsats: ”Vi måste vara tydliga i vårt kristna budskap och vi 
måste leva som vi lär. En anställd i Svenska kyrkan måste kunna svara för 
sin egen tro och stå för sin religion. Vi måste alla stödja varandra i ett sådant 
arbetssätt.”685 En jämförelse mellan dessa slutsatser och svaren från Täby 
församling, som betonar professionalisering och har en jämförelsevis vag 
uttalat religiös anknytning, indikerar att tron kan vara svår att hantera för 
dem som är anställda i församlingen. För några medarbetare kanske det 
handlar om sökande efter en helgjuten livsstil. 

Kyrkogårdschefen menade att frågorna borde vara mer raka och föreslog 
följande två frågor om chefens egenskaper: Vilka egenskaper tycker du att 
en bra chef ska ha? Vilka egenskaper tycker du att din chef har? Dessa frå-
gor uppfattar jag riskerar att leda till öppen konfrontation och personan-
grepp. Mjukare formuleringar som betonar utvecklingsmöjligheter kan för-
modligen ge samtalet en mer positiv utgångspunkt: Vilka egenskaper hos din 
chef uppskattar du? Vilka egenskaper tycker du att din chef ska utveckla 
vidare?

16.2.2 Ledningens tack till medarbetarna 
 och medarbetarnas trivsel 
Ledningens och närmaste chefens engagemang och uttryck av tack och upp-
skattning till medarbetare har stor betydelse för arbetsklimatet. Ett uppriktigt 
engagemang från arbetsledningens sida kan bidra till att arbetet upplevs som 
meningsfullt för alla inblandade. I församlingens tidigare arbete med kompe-
tensutveckling framkom att det fanns en brist på uppskattning från chefer 
och medarbetare.686

Medarbetarna uppmanades i fråga två att skriva ner hur de tycker att för-
samlingens ledning och närmaste chefen ska uttrycka sitt tack och sin upp-
skattning över arbetet. Frågan besvarades av 58 medarbetare medan fyra 
avstod från att svara. Nästan samtliga uttryckte på olika sätt att allra viktigast 
är social belöning som feedback, bekräftelse och konstruktiv kritik. Av de 
som besvarade frågan nämnde 30 % lönesättning och högre lön. Det tysta 
arbetet och medarbetare som inte brukar uppmärksammas nämndes också. 
När tack och uppskattning ska uttryckas fanns det varierande uppfattningar 
om: vid en storsamling eller mellan fyra ögon, fortlöpande eller vid speciella 
prestationer. En person menade att inget tack behövs för att man gör det 
arbete som man är anställd för att utföra. En allmän önskan var dock att det 
ska ske ”naturligt” och i en positiv anda. Informanternas svar visade att de 

685 Att förändra det oföränderliga – Projekt 2000.
686 Söderström, Britt Slutrapport 95-04-03 fråga 3. 



275

hade skilda erfarenheter av ledningens och närmaste chefens tack och upp-
skattning. Hur arbetssituationen kan utvecklas så att alla församlingens 
medarbetare kan få uppskattning från ledningen och närmaste chefen är en 
uppgift för församlingen att arbeta vidare med. 

Fråga tre tog upp trivseln på arbetsplatsen. I Täby församling hade man 
dragit slutsatsen från tidigare kompetensutvecklingsprogram och uppföljan-
de frågeenkäter att man borde förbättra ”temperaturen i organisationen”.687 I 
avsnitt 8.5 som behandlade Svenska kyrkan som arbetsplats framkom att 
trivseln är en viktig och återkommande faktor i undersökningar om kyrkans 
arbetsmiljö. 

Frågan ville inspirera till konkreta lösningar som kunde förbättra den då-
varande situationen: Hur kan du öka din trivsel på arbetet? 

Uppgiften besvarades av 61 personer. Ett flertal gav uttryck för olika åsik-
ter om arbetsplatsen och kom med förslag på förbättringar. Det framstod 
som om informanterna inte tagit till sig att frågan handlade om det personli-
ga ansvaret för att påverka den egna trivseln. Som delar i en helhet påverkar 
medarbetarens trivsel också den gemensamma trivseln. Sammanfattningsvis 
gick det att urskilja både de som trivdes och de som vantrivdes, och att triv-
seln varierar över tid. Orättvisor, gnäll, skvaller, ignorering, otydlig kommu-
nikation och stress är några faktorer som orsakar vantrivsel. Men flertalet 
besvarade inte frågan hur de själva kunde öka trivseln på arbetet. Eventuellt 
kan svarens inriktning höra samman med att det fanns ett uppdämt behov av 
att först beskriva den aktuella situationen. En annan förklaring är att det 
fanns ett psykologiskt försvar som innebar ett behov av ”syndabock”. Där-
med projiceras det personliga ansvaret för en situation på omgivningen. 

Det framstår som om det saknades ett klargörande av vad trivsel innebär 
och en konkretisering av vilka handlingar som medarbetarna kan göra för att 
öka både den egna och den gemensamma trivseln på arbetsplatsen. 

16.3 Förmedling av en församlingsbild 
Image, profil, identitet, och positionering är begrepp som används för att 
beskriva den bild en organisation förmedlar av sig själv och hur omvärlden i 
sin tur uppfattar organisationen. För Svenska kyrkan handlar det om vilken 
bild som kyrkan kommunicerar genom församlingarna och den lokala verk-
samheten och vilken bild som Svenska kyrkan kommunicerar som helhet. 
Den kyrkliga miljön som fri från ekonomiskt vinstintresse och den tentativa 
kvalitetsdefinitionen att den kyrkliga miljön förmedlar ett meningsfullt tilltal 
samt omsorgen som en grundläggande hållning i möte med människor anger 
både identitet och positionering. Det är något karaktäristiskt för kyrkan i 

687 Kompetensutvecklingsprojektet 1998-1999 sid 5. 
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jämförelse med andra miljöer.688 Ragnar Persenius framhöll i samband med 
relationsförändringen mellan kyrkan och staten att folkkyrkans identitet be-
varas genom både förnyelse och kontinuitet.689

Identitet är inget statiskt men innebär att vara densamma i skiftande förhål-
landen. Det teologiskt bärande är avgörande för identiteten. Det paradoxala är 
också att identiteten bevaras bäst om kyrkans former förnyas. Anledningen är 
ju helt enkelt att den sociala verkligheten förändras. Organisationsidealen 
skiftar. Talets och handlingens språk förnyas. Allt detta påverkar kyrkan och 
tvingar henne till förnyelse för att kunna bevara identiteten. Men det är inte 
den rättsliga formen i sig som avgör om identiteten bevaras. Den formen kan 
mer eller mindre bra uttrycka kyrkans identitet, som bestäms av att Gud 
handlar genom nådemedlen och församlar människor. Nådemedlen är ju kyr-
kans konstitutiva element.690

Men hur uppfattas kyrkan av omvärlden, vilken image och profil har kyr-
kan? Det finns olika undersökningsresultat som visar att bilden av Svenska 
kyrkan och den lokala kontakten med församlingen och prästen inte stämmer 
överens. Människor uttrycker en mer positiv relation till Svenska kyrkan än 
till den lokala församlingen. Det är när människor får en personlig kontakt 
och relation med församlingen som de positiva omdömena om församlingen 
slår igenom.691 Studier om medlemskapet i Svenska kyrkan visar som regel 
att kyrkan är starkt förankrad hos kvinnor och äldre, medan det finns mer 
negativa attityder mot kyrkans verksamhet hos män och yngre. Därför har 
synpunkten framförts att Svenska kyrkan bör arbeta med sin positionering.692

Här kan dock tilläggas att SKOP:s undersökning i Täby församling visade att 
medlemmarna hade en större tilltro till församlingen än till Svenska kyr-
kan.693

Det är intressant att relatera Grönroos diskussion om image till Svenska 
kyrkan och Täby församling. Grönroos beskriver image som ”någon sorts 
allmän uppfattning av organisationen”, se avsnitt 3.2. Han menar att ett före-
tag har en övergripande företagsimage medan den lokala verksamheten, som 
möter kunderna ansikte mot ansikte, kan bygga upp en egen image genom 

688 Axelsson 1996:177ff. I marknadsföring innebär positionering att en produkt relateras till 
andra produkter, målgrupper eller symbolvärden och därigenom positioneras i människors 
medvetande. Det är ofta svårt att förändra en positionering och den påverkar produktens eller 
företagets möjligheter att utvecklas. Ett företags identitet representerar vad företaget är och 
hur det vill bli uppfattat. Ett ”gott” renommé är en mycket viktig ekonomisk tillgång medan 
motsatsen, ett ”dåligt” rykte kan vara svårt att komma tillrätta med. Med profil åsyftas hur 
företaget uppfattas av marknaden. Utgångspunkten i profilering är att tydliggöra mål och 
affärsidé för personal och kunder. Det är också viktigt att klargöra relationerna till olika aktö-
rer och bedriva marknadsföring. 
689 Persenius, Ragnar 2000:103-121. 
690 A.a. sid 106f. 
691 Bäckström & Bromander 1995. 
692 Ärkebiskopen i media 1993-1996; Bronner m.fl. 1997. 
693 SKOP 2004 
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sina kundrelationer. Den lokala verksamheten färgas ofta av företagets ima-
ge och påverkar kontakten med kunder som kanske inte alltid är så lokalt 
förankrade. Enligt Grönroos bör skillnaderna mellan företagsimage och lokal 
image inte vara så påfallande att budskapen blir motsägelsefulla, men samti-
digt gagnar det vanligtvis inte att likforma dem.694 En positiv image är värde-
full för företaget ”därför att imagen i många avseenden påverkar kundens 
uppfattning om företagets kommunikation och verksamhet”. Den är också 
lättare att förstärka än en negativ image.695 Imagen kommunicerar och på-
verkar förväntningar. Den påverkar även medarbetarna i företaget och deras 
attityd till organisationen och arbetsgivaren. 

Eftersom bilderna av Svenska kyrkan och hennes församlingar kontinuer-
ligt påverkas genom både media och personliga kontakter verkar det rimligt 
att det inom kyrkan och i församlingarna finns en allmän medvetenhet om 
vilken bild eller vilka bilder som bör kommuniceras. Jag uppfattar sålunda 
att även det teologiska budskapet och medarbetarnas religiösa uppfattning 
kommuniceras genom församlingens kultur. Hur ord och handling överens-
stämmer kan sålunda också uppmärksammas. 

Grönroos framhåller att image inte är en kosmetisk yta som skapas med 
hjälp av en reklamkampanj.696 I enlighet med Grönroos syn på image bör 
kyrkans specifika kvalitet, den kyrkliga miljön, kommunicera sig själv och 
inte vara någon påklistrad yta. Detta är i linje med Per Hanssons diskussion 
om kyrkans Janus-ansikte och de praktiska erfarenheter av systematiskt ut-
vecklingsarbete som Farsta församling gjorde. 

16.4 Medarbetarna om att 
 förmedla en församlingsbild 
Fråga fyra tog upp vilken bild och församlingskultur som medarbetarna vill 
förmedla i möten med människor: Vilket intryck vill du att Täby församling 
ska ge människor? Frågan besvarades av 51 personer, 11 avstod från att sva-
ra. Sammanfattningsvis betonade medarbetarnas svar att de ville att försam-
lingen skulle ge människor intryck av: 

En öppen, utgivande kristen gemenskap 
En församling som finns till för alla och som engagerar 
En församling som kan förmedla det som situationen kräver och 
som inger förtroende 
En församling som är tydlig, trovärdig och glädjefylld 
En levande mötesplats där verksamhetsidén är verklighet. 

694 Grönroos 1997:179f. 
695 A.a. sid 181. 
696 A.a. sid 181ff. 
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Svaren styrker min uppfattning att medarbetarna har ambitionen att visa 
omsorg i möten med allmänheten och att omsorgen utgör deras grundhåll-
ning. Men det finns naturligtvis en stor osäkerhet i denna tolkning eftersom 
det bara är drygt hälften av de anställda som har förmedlat denna bild. Det är 
inte heller alla medarbetare som har direktkontakt med allmänheten. 

Medarbetarnas svar på frågan ligger väl i linje med församlingens verk-
samhetsidé. I kompetensutvecklingsprogrammet åren 1994-1995 framkom 
att verksamhetsidén inte var förankrad bland medarbetarna. Men det är inte 
omöjligt att verksamhetsidén blivit bättre förankrad sedan dess genom att 
den på olika sätt synliggjorts i det vardagliga arbetet. 

Det framstår som att medarbetarna vill kommunicera en församlingsbild 
med utgångspunkter dels i församlingens verksamhetsidé, dels i relationen 
mellan församlingsbor och den kyrkliga miljön. Jag uppfattar också att sva-
ren är i linje med den tentativa kvalitetsdefintionen. 

Det är kanske inte helt enkelt för församlingsmedarbetare att tyda hur för-
samlingens kultur uppfattas av omgivningen och att se vilken bild försam-
lingen kommunicerar. Det förefaller dock som om när bilden medarbetarna 
påstår sig vilja förmedla relateras till deras trivsel så finns det ett visst glapp 
som kan tyda på ett ”janusansikte”, man visar ett ansikte utåt och samtidigt 
förekommer inre slitningar på arbetsplatsen. Intervjuerna med anhöriga pe-
kar i samma riktning. Däremot finns det en överensstämmelse mellan den 
önskade församlingsbilden som tecknas och synen på mål i samband med 
begravningar. Det framstår därför som viktigt att klargöra om bilden medar-
betarna påstår sig vilja förmedla är korrekt. Det krävs också ett klargörande 
av vad som krävs av medarbetare och ledning för att kunna förmedla en viss 
bild och hur förmedlingen av denna bild kan ske. 

16.5 En lärande församling 
Förbättringsarbete innebär ett lärande. Till detta vill jag foga att dialog, efter-
tanke och reflektion är viktiga delar i lärandet. Det kreativa momentet i för-
bättringsarbetet som ska resultera i en förändring är en process. Tid och 
kreativitet diskuterades i anslutning till min tveksamhet till Shewhartcykeln 
och dess betoning på ”ständiga förbättringar”, se kapitel 2. Det framstod 
istället som relevant att relatera till en lärande församlingskultur och begrep-
pet lärande organisation. Detta tillämpas bl.a. inom SeSam, Se lärande orga-
nisationer i samverkan, vars syfte är att utveckla ett gemensamt lärande med 
hänsyn till människors behov och resurser och omfattar ett nätverk av orga-
nisationer som Uppsala kommun, Kommunförbundet Uppsala län, Uppsala 
läns landsting, i bred samverkan med brukarorganisationer som handikapp-
organisationer, Röda korset, Svenska kyrkan, Diakonistiftelsen Samariter-
hemmet m.fl. SeSam startade år 1992 med Turid Apelgårdh som en av initia-



279

tivtagarna. Hennes uppfattning är inspirerad av Senges analyser av lärande 
organisation697 och Tom Andersens syn på medarbetarskap.698

En lärande organisation kännetecknas enligt Turid Apelgårdh av att led-
ningen har ambitionen både att ta till vara medarbetarnas yrkeskompetens 
och att ge var och en möjligheter att utvecklas vidare inom sitt yrkesområde. 
Medarbetarna kan växla mellan att dela med sig av sin yrkeskompetens och 
att vara öppna för fortsatt lärande av andra samt att forskning och praktiskt 
arbete samverkar.699 Hon anser att en lärande organisation lyfter fram medar-
betarnas kompetens, yrkesstolthet, engagemang och lärande i det dagliga 
arbetet. Lärandet sker i mötet med individ, grupp och samhälle. Det är så-
lunda ett förhållningssätt och ett vardagligt förbättringsarbete. ”I en sådan 
organisation hålls visionerna och målen alltid levande, samtidigt som forsk-
ning och inlärning ständigt hålls aktuell. Dokumentation och utvärdering är 
navet som allt cirklar runt. Dessutom är respekten för individen en självklar-
het i en sådan organisation.”700

Jag uppfattar att lärande i en omsorgssituation innehåller både givande 
och tagande och att lärande kommer till stånd genom interaktion. En hjälp-
sökande och en anställd person är i sitt möte många gånger både givande och 
mottagande av förtroenden, kunskaper och omsorg. Det är också viktigt att 
framhålla möjligheten till kunskapsdelning. Ett exempel på det är internut-
bildning där församlingsmedarbetare utbyter kunskaper och erfarenheter 
med varandra. Lärande är m.a.o. kompetensförvaltning. Jag anser också att 
en förbättrad dialog till stor del handlar om att förtydliga och nyansera en 
situation. Genom att förtydliga kan förståelsen öka och situationens innebo-
ende kraft inriktas på förändring och förbättring.701

16.6 Medarbetarna om en lärande församling 
I Täby församling hade flera kategorier av medarbetare i samband med in-
tervjuer och samtal framfört önskemål om utbildning för att kunna göra en 
bra insats när sörjande i olika situationer vänder sig till dem. Den sista av de 
fem frågorna om församlingens kultur handlade därför om medarbetarnas 

697 Senge 2001:25: ”Att förstå innebörden av ’metanoia’ är att förstå vad det innebär ’att lära’, 
då ’att lära’ också omfattar en avgörande sinnesförändring.” Senge gör en hänvisning till 
kristen tradition och termens betydelse som ”en insikt i gudomligheten”. I Bibeln finns skild-
rat hur Johannes Döparen vid floden Jordan döper människor och även Jesus. I den svenska 
översättningen lyder bibeltexten: ”Jag döper er med vatten för omvändelsens skull.” Texten 
kommenteras i en fotnot: ” för att det skall bli en allmän omvändelse. Målet för Johannes 
verksamhet var enligt NT en sinnesändring bland folket som skulle göra det berett att ta emot 
Messias”. Bibeln. 1981. Matteus 3:1-12. Kommentaren gäller Matteus 3:11. 
698 Andersen 2003. 
699 www.sesam.uppsala.se/vanster.htm; Sjöberg 1995:71-74; Åren 2000-2005 Intervjuer (och 
samtal) med Turid Apelgårdh; Apelgårdh, Turid 1994. 
700 Apelgårdh, Turid 2005. 
701 Their 1998; Sandberg & Targama 1998. 
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yrkeskompetens och lärande. Frågan var sammansatt av två delfrågor: Hur 
får din yrkeskompetens utrymme i församlingsarbetet? Hur kan du dela med 
dig av din yrkeskompetens till arbetskollegor? Den första delfrågan besvara-
des av 44 personer och 18 avstod från att svara, den andra delfrågan besva-
rades av 50 personer och 12 avstod från att svara. Frågan om yrkeskompe-
tens och lärande hade störst bortfall av de fem frågorna och det kan finnas 
flera anledningar till detta. Frågan kom sist av fem och tiden hade kanske 
inte räckt till för att besvara den. Men bortfallet kan även bero på blyghet 
eller tolkas som att det finns medarbetare som inte upplever att de besitter en 
specifik yrkeskompetens. I så fall kan bortfallet bero på en situation som 
delar medarbetarlaget i grupperingar vi/de. Åtta personer ansåg att deras 
kompetens inte alls eller bara delvis gavs utrymme. Jag tolkade svaren som 
att det hos många medarbetare fanns en medveten yrkesstolthet men som 
inte alltid togs till vara. Svaren tydde på att medarbetarna ansåg sig besitta 
en hög kompetens vilket var i linje med tidigare kompetensutvecklingspro-
gram.702 Mitt allmänna intryck från deltagande observationer var även att 
församlingens medarbetare hade en betydande yrkeskompetens. Eftersom 
det finns många olika yrkeskategorier och personer involverade i försam-
lingsarbetet antog jag att internutbildning skulle kunna var ett möjligt och 
ekonomiskt alternativ för att utveckla en lärande kultur. 

I församlingens arbete med begravningar framkom fördelar med intern 
kunskapsdelning. Fördelarna var dels att medarbetare som efterfrågat utbild-
ning inom sorg och begravning fick en sådan, dels att teamarbetet stärktes 
eftersom det skapades delade referensramar. Sannolikt skulle intern kun-
skapsdelning också bidra till att stärka den interna dialogen. Även hantering-
en av medarbetarnas och anhörigas synpunkter och förbättringsförslag rela-
terar till lärande i det dagliga. Om målen för verksamheten med begravning-
ar tydliggörs får lärandet också en inriktning. Dokumentation och utvärde-
ring kan göras i traditionella verksamhetsberättelser och andra 
återkommande rapporteringar så inte medarbetarna åläggs en betungande 
extrauppgift. Men formen för dokumentation och utvärdering kan givetvis 
varieras och förändras. Att inte utveckla intern kunskapsdelning uppfattar 
jag som en uppenbar kvalitetsbristkostnad. Även kunskapsdelning inom 
kontraktet torde vara rimligt i utvecklingen av en lärande församlingskultur. 

I avhandlingens empiriska studie framkom att det i församlingens vardag-
liga arbete fanns material som kunde användas i utvärderingar. Regelbundet 
återkommande rapporter och visitationer är exempel på denna typ av materi-
al som kan användas metodiskt i längre tidsperspektiv. Det framkom också 
att kommentarer som anhöriga fällde och medarbetarnas observationer i 
samband med begravningar var viktiga kunskapskällor. Det fanns t.ex. en 
rad förbättringsförslag som gällde begravningar. Dessa erfarenhet gäller 
sannolikt även andra typer verksamheter inom församlingen. 

702 Söderström, Britt 1995-04-03. 
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Jag uppfattade att församlingen hade många förutsättningar för att utveck-
la en lärande kultur, det fanns ett embryo. Församlingen har även tillgång till 
internet, stiftens konsulentverksamhet och den nationella kyrkans resurser 
där den forskning som bedrivs kan bidra till att utveckla en lärande försam-
lingskultur. 

Samtalen om en lärande församling gav inspiration till ett lärande mini-
projekt. Medarbetare i bokningen, växeln och på kansliet i Tibble kyrka hade 
vid intervjuerna diskuterat arbetsbelastningen och stressen de kunde upple-
va.703 De menade att det emellanåt uppstod situationer då det var svårt för 
dem att avgöra vilken grad av service de skulle ge: 

Det blir stressigt ibland när människor ska komma fram till växeln, receptio-
nen och bokningen. Människor som är ledsna kan man inte bryta av, en del 
vill berätta hela sitt liv. Det är ett dagligt dilemma, man vill inte snoppa av 
människor och samtidigt får kontakterna inte ta för lång tid. Det är en kom-
promiss och balansgång att hantera situationen.  

Syftet med miniprojektet var att göra en faktabaserad beskrivning av arbets-
situationen för medarbetarna i växeln och receptionen, dels för att förtydliga 
situationen för dem själva, dels för att få underlag till en diskussion om si-
tuationen. Bemanningen var en person med avbytare vid pauser och arbetsti-
den var totalt 7,5 timmar/dag. Medarbetarnas huvudfokus låg på interna och 
externa telefonsamtal. Efter några provförsök insamlades materialet under 
nio veckor i januari och februari år 2001. 

Den dag då det var flest samtal tog växeln emot sammanlagt 127 samtal. 
Lägst antal telefonsamtal på en dag var 23. I genomsnitt tog växeln emot 73 
telefonsamtal per dag. Antalet telefonsamtal med anknytning till begrav-
ningar upplevde receptionisterna var lägre än i vanliga fall. Det är ett bekant 
fenomen att dödsfall många gånger kommer i skov och att väderleken är en 
faktor som tydligt påverkar antalet dödsfall. Utöver telefonväxeln handhar 
receptionen också frågor både från allmänheten och internt i huset, lämnar ut 
nycklar, sköter vykortsförsäljning m.m. Mitt intryck var att Tibble kyrkas 
reception, som är placerad vid huvudentrén, dagligen hade en mycket stor 
genomströmning av människor. Ofta pågick samtal vid receptionsdisken. De 
som stannade till var både medarbetare och besökare med skilda ärenden. 
Uppskattningsvis 50 samtal vid receptionsdisken utöver de som nämndes 
ovan ger det totala medelvärdet på 2,5 minuter per ärende/samtal. Om vi 
antar att det var 100 samtal vid receptionsdisken blir det totala medelvärdet 2 
minuter per ärende/samtal. Efter en kartläggning av arbetsbelastningen och 
en noggrann specifikation av vilka uppgifter som ingår i arbetet kan diskus-
sionen tas om mål och mening med receptionisternas arbete, församlingens 
verksamhetsidé, budget, kompetens och arbetsvillkor. Men även frågor om 

703 1998-11-24 Intervjuer med kyrkoherdens sekreterare och bokningspersonal. 1999-01-11 
Intervjuer med telefonister och kanslipersonal. 
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vilken bild församlingen vill förmedla och medarbetarnas trivsel kan aktuali-
seras i en sådan diskussion. 

Detta miniprojekt uppfattar jag var lärande för deltagarna. De initierade 
och drev projektet med engagemang och fick sin arbetssituation förtydligad. 
Just då skedde inga konkreta förändringar i deras arbetssituation men senare 
moderniserades växeln. Om miniprojektet bidrog till detta är dock oklart. 
För att växelns och receptionens arbete ska kunna genomföras tillfredsstäl-
lande krävs det att medarbetarna i församlingen ger relevant information 
t.ex. om ledigheter och närvaro. Detta görs inte alltid vilket kan ge telefo-
nisten en besvärlig arbetssituation. Så på denna punkt har den tekniska ut-
vecklingen i församlingen inte minskat betydelsen av medarbetarskap och 
medvetet teamarbete. 

Det viktigaste som framkom i denna fråga var medarbetarnas inställning 
till lärande. Jag fann den generellt sett vara positiv, som en hållning med 
både givande och tagande och nära sammanlänkad med yrkesstolthet. 

16.7 Sammanfattande diskussion 
Detta kapitel har tagit upp församlingens kultur utifrån tre aspekter, nämli-
gen ”Det goda arbetet”, den församlingsbild som förmedlas i möten med 
människor samt lärande församling och vikten av en lärande församlingskul-
tur.

När medarbetarna skriftligt besvarade fem frågor om församlingens kultur 
engagerade de sig särskilt i frågan om vilka värderingar som de ansåg skulle 
genomsyra det egna arbetet, kyrkoherdens ledarskap samt kyrkorådets och 
närmaste chefens arbete. Uttalat kristna värderingar betonades överlag inte 
vilket föranledde en diskussion om detta eventuellt kunde tyda på en sekula-
risering inifrån församlingen eller om det kanske handlade om ett sökande 
efter en livsstil som kan förena yrkesroll och privatliv. 

En jämförelse mellan svaren om medarbetarnas trivsel och vilket intryck 
de ville att Täby församling ska ge människor antyder att det finns motstri-
diga uppfattningar och jämförelsen bekräftar att medarbetarskapet behöver 
utvecklas. Svaren på målet med verksamheten i samband med begravningar 
är mer i linje med den församlingsbild man vill förmedla. 

I inledningen till kapitlet påtalades att församlingen hade två utvecklings-
områden. Det ena utvecklingsområdet var en gemensam bas för förbättrings-
arbetet som samtliga medarbetare och verksamheter i församlingen kunde 
relatera till. Här ingår olika aspekter på församlingens kultur. Det andra ut-
vecklingsområdet var verksamheten i samband med begravningar. För att 
utveckla församlingens kultur krävs både ledarskap och medarbetarskap och 
en fungerande relation däremellan. Har organisationen en grundstruktur som 
talar om vad man vill med verksamheten och hur man ska nå mål och visio-
ner och kan relatera verksamheten till Svenska kyrkan underlättas sannolikt 
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en kulturutveckling. Men för att medarbetarna ska uppleva sammanhang och 
delaktighet och kunna påverka sin arbetssituation krävs det även kännedom 
om församlingens organisation, beslutsvägar och samhörighet som en del i 
Svenska kyrkan. 
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KAPITEL 17 
Sammanfattande resultatredovisning 
och reflektioner 

I enlighet med avhandlingens syften har jag dels teoretiskt granskat Svenska 
kyrkan i relation till nutida kvalitetsteorier och systematiskt förbättringsarbe-
te, dels utvecklat metoder och modeller för förbättringsarbete (med en sys-
tematisk ansats) inom Svenska kyrkan med fokus på en församlings verk-
samhet vid begravningar. Resultaten från de teoretiska analyserna utgjorde 
en grund för den empiriska studien. 

Avhandlingsarbetet teoretiska del relaterades till tre övergripande fråge-
ställningar: Vad är kvalitetsarbete? Hur relaterar Svenska kyrkan till ämnes-
området kvalitet? Hur ser Svenska kyrkans omvärld och situation ut i ett 
kvalitetsperspektiv? Dessa frågeställningar specificerades i ett antal delom-
råden. Med formuleringen ämnesområdet kvalitet åsyftades såväl ämnet 
kvalitet som ämnena ledarskap, medarbetarskap och organisation. Dessa fyra 
ämnen fann jag höra nära samman och vara beroende av varandra i ett för-
bättringsarbete.

Avhandlingsarbetets empiriska del tog upp följande två övergripande frå-
geställningar: Hur kan ett förbättringsarbete med en systematisk ansats be-
drivas i en församling och hur kan ett sådant arbete kring begravningar 
genomföras? Den empiriska studien genomfördes i Täby församling. 

Både i den teoretiska och empiriska delen diskuterades utvecklingen av 
metoder och modeller. Diskussionerna utgick från den kyrkliga miljöns egna 
förutsättningar och en kristet humanistisk människosyn. Begreppen proces-
ser och relationer lyftes fram och omsorgen som grundhållning bland för-
samlingens medarbetare betonades som en mycket viktig aspekt. Ofta relate-
ras kvalitetsarbete till ekonomiska förhållanden. Jag valde istället att relatera 
förbättringar av processer och relationer på en grundläggande nivå till kvali-
tetsbristkostnader. Förbättringar av verksamheten innebär alltså att hushålla 
med resurser och är inte detsamma som att minska kostnader genom att dra 
ner på verksamheten. Som exempel på kvalitetsbristkostnader kan nämnas 
brist på samarbete och undermålig klagomålshantering. Några finansiella 
analyser har däremot inte genomförts. 

I detta avslutande kapitel sammanfattar jag först hur jag har besvarat av-
handlingens övergripande frågeställningar. I redovisningen framkommer att 
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församlingen behöver en gemensam och grundläggande bas i sitt förbätt-
ringsarbete. Därefter är det möjligt att fokusera förbättringsarbete i samband 
med begravningar. Efter en diskussion om problematiken med att omsätta 
teoretiska resultat i ett konkret förbättringsarbete relateras sedan forsknings-
resultaten till ett antal studieområden. Sammanfattningen mynnar ut i en 
diskussion om innebörden av avhandlingens titel Omsorg och mänsklig vär-
dighet. De sista avsnitten i detta kapitel tar upp avhandlingsresultatens till-
förlitlighet, giltighet och generaliserbarhet, några avslutande reflektioner om 
nutidens krav på människan att härbärgera tillvarons komplexitet samt äm-
nen för fortsatt forskning. 

17.1 Vad är kvalitetsarbete? 
Avhandlingens första frågeställning om kvalitetsarbete tog upp fyra delom-
råden.704 Först behandlades definitionen av begreppet kvalitet och därefter 
kvalitetsbegreppets framväxt. Uppmärksamheten vändes sedan mot systema-
tiskt kvalitets- och förbättringsarbete i Sverige. Här var det intressant att ta 
del av de kritiska synpunkter som framförts mot svenskt kvalitetsarbete. 
Diskussionen kring avhandlingens första frågeställning gav en överblick och 
analys av begreppet kvalitet och systematiskt kvalitets- och förbättringsarbe-
te. Detta utgjorde en introducerande bakgrund till den empiriska studien. 

Kvalitetsbegreppet uppfattas och definieras på olika sätt beroende på vem 
eller vad som är normgivande. Varans beskaffenhet, kundens erfarenheter av 
en tjänsts utförande, prissättning och tidsaspekter är exempel på sådana 
normgivande aspekter. Enligt the transcendent approach är kvalitet en inne-
boende dimension med inre värden som inte går att definiera. Kvalitetssäk-
ring innebär att det är en viss nivå eller standard på kvalitet som är fastsla-
gen. Denna syn på kvalitet har blivit ifrågasatt och istället har det hävdats att 
kvalitetsarbete bör beskrivas i termer av ständiga förbättringar i enlighet med 
Shewhartcykeln eller PDCA (plan, do, check och act). 

Kvalitetsbegreppets framväxt under 1900-talet visar hur innebörden har 
förändrats. Till en början låg tyngdpunkten på kontroll och inspektion. Sedan 
utvecklades statistiska modeller med standarder och kvalitetssäkring. Under 
1980-talet kom ledarskapsfrågor i fokus och därefter har det växt fram ett 
helhetsperspektiv på kvalitetsarbete, TQM, Total Quality Management. Be-
toningen på skillnaden mellan varor och tjänster har successivt tagits bort. 
Tjänsteperspektivet som framhåller kundens synpunkter och relationen mel-
lan kund och producent har kommit att uppmärksammas alltmer. Det har 
inneburit att marknadskrafterna kan användas som styrmedel. 

Nutida kvalitetsarbete växte fram i Sverige under slutet av 1960-talet 
inom industrin och har därefter successivt anammats inom produktion av 

704 Kapitel 2 behandlade de två första delområdena och kapitel 3 de två följande delområdena. 
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varor och tjänster samt i offentlig förvaltning. Nationalkommittén för Svensk 
Kvalitet bildades år 1986. Fem år senare tillkom på statens initiativ SIQ, 
Institutet för Kvalitetsutveckling. SIQ ansvarar för USK, Utmärkelsen 
Svensk Kvalitet. Det är ett instrument för utvärdering av en organisation 
enligt TQM. Både USK och det internationella standardiseringssystemet ISO 
som används vid kvalitetssäkring har haft ett stort genomslag. ISO handhas 
av SIS, Standardiseringskommissionen för Sverige. 

Gemensamt för olika definitioner av TQM är betoningen på ledarskap, 
kundfokus, processer och ständiga förbättringar för att skapa kundtillfreds-
ställelse. Följande två exempel på TQM visar hur kvalitetsarbete hör sam-
man med vad jag kallar för ämnesområdet kvalitet. Sandholm hänvisar till 
värderingarna i USK. Han framhäver fyra komponenter som är 1) ledningens 
engagemang, 2) kulturförändring, 3) förbättringar och 4) systematik i verk-
samheten. Kulturförändringar menar han kräver ledningens engagemang och 
utbildning. Fokus ligger på att tillfredsställa behov hos externa och interna 
kunder. Tjänsteforskarna Edvardsson och Thomasson anser att förväntningar 
hos kunder, medarbetare och ägare är kvalitetsutvecklingens bas och de 
framhåller vikten av personalens motivation och kompetens. När Edvardsson 
utvecklar sina synpunkter på tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling betonar 
han bl.a. kundfokus och medarbetaransvar som bl.a. innebär att gå i dialog 
med kunderna om kvalitetsfrågor. Han menar också att det bör skapas en 
kvalitetskultur i företaget. Sammanfattningsvis kan man säga att TQM inne-
bär att man lägger skilda perspektiv på kvalitet. Perspektiven är övergripan-
de och samtidigt inbördes beroende av varandra. Diskussionen nedan och 
den empiriska studiens design visar att jag i den meningen har tagit intryck 
av TQM. 

Bland de tendenser som framträtt märks att det publiceras många böcker 
och tidskrifter i ämnet kvalitet och att nya metoder och modeller ständigt 
växer fram. Ofta betonas olika utvecklingsmöjligheter kraftigt. Kritiken mot 
denna typ av litteratur gäller främst att komplicerade skeenden blir alltför 
kraftigt förenklade och att kvalitetsteorierna skildras som universalmedel 
mot allehanda problem. En annan kritisk punkt gäller implementering av 
värderingar som berör människors djupskikt och livsstil. Den bakomliggande 
människosynen i ämnet kvalitet kan framstå som både teknisk och företrä-
desvis ekonomiskt rationell där basala mänskliga behov förbises. Mina ana-
lyser av kvalitetsarbete i Sverige visade att det finns en risk för att en teknisk 
”tradition” slår igenom när kvalitetsdimensionerna för vara och tjänst förts 
samman till en gemensam tjänstekvalitet. Det kan medföra en objektivering 
av människan och att grundläggande mänskliga behov som t.ex. av social 
bekräftelse och rekreation åsidosätts. Det innebär en risk för att människan 
behandlas efter samma tekniska och ekonomiska normer som mekanisk pro-
duktion. Som illustration till detta kan nämnas Shewhartcykeln. En ”funda-
mentalistisk” tillämpning av modellen kan bidra till att skapa en överkravssi-
tuation. I arbetslivet finns det mänskliga behov som kräver tid. Det kan t.ex. 
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vara i samband med sjukdom och vid kreativa processer. Jag fann det därför 
angeläget att relatera avhandlingsarbetet till en kristet humanistisk männi-
skosyn för att markera ett mer nyanserat förhållningssätt. 

Producentens fokusering på kunden medför att utvärdering av kundens er-
farenheter av en vara eller en tjänst blivit alltmer central. Enligt detta synsätt 
är det viktigt att uppmärksamma både kundens klagomål och positiva syn-
punkter och att etablera en dialog som kan leda till förbättringar av varan 
eller tjänsten. Även personalens synpunkter och erfarenheter är viktiga in-
formationskällor. Rutiner som tar vara på denna typ av information kan leda 
till konstruktiva förbättringsåtgärder medan positiv respons kan stärka per-
sonalens yrkesstolthet. Men det kan vara svårt att finna metoder som ger 
rättvisande information om kunden. I vissa fall, t.ex. inom sjukvården, kan 
analyserna genomföras både på ”görandenivå” och ”varandenivå”. 

Under rubriken ”Kvalitetsarbete i civilsamhället” återgavs några erfaren-
heter från kvalitetsarbete vid Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms 
Stadsmission. Det framkom bl.a. att det hos personalen vid Stiftelsen Stora 
Sköndal hade funnits ett internt omsorgsbehov som vårdchefen uppfattade 
som problematiskt. Detta problem löstes när uppdraget formulerades och 
fokus flyttades över på patienter och gäster. Vid Stockholms stadsmission 
visade det sig att personalen inte ville bli utvärderad och att man upplevde en 
speciell frihet i förhållande till organisationen. 

Jag fann det därför viktigt att i den empiriska studien tillvarata medarbe-
tarnas och sorgehusens synpunkter av både positiv och negativ karaktär. I 
samband med intervjuer av församlingsanställda kunde jag även observera 
att när fokus förflyttades från den interna gruppens diskussioner och skilda 
synpunkter till anhörigas situation så enades gruppen i omsorgen om anhöri-
ga. Vad angår medarbetarnas syn på utvärdering framkom en viss rädsla för 
att forskningsresultaten skulle användas på ett för dem negativt sätt av ar-
betsgivaren. Men medarbetarna visade också en tydlig vilja att förbättra och 
utveckla arbetet med begravningar. 

NPM, New Public Management, betecknar kvalitetsarbete inom den stat-
liga sfären. Jag uppfattade det som att näringslivets modeller av relations-
kvalitet inte fångar den komplexitet som råder i medborgarnas förhållande 
till offentlig verksamhet. Kritiken av svenskt kvalitetsarbete visar att en or-
ganisation bör värna och utveckla sin egen kultur och tradition och inte ta till 
sig kvalitetsmodeller med löften om snabba lösningar på olika problem. Ris-
ken är annars att den egna organisationen urholkas. Det är också viktigt att 
uppmärksamma de erfarenheter som visar hur kvalitetsarbete som utgår från 
faktiska förhållanden i personalens situation kan stärka medarbetarskap och 
vara kompetenshöjande. 

Den empiriska studiens design borgade för att medarbetarna var delaktiga 
i studien och att den genomfördes utifrån församlingens förutsättningar. Jag 
fann att betoningen på utvecklingsmöjligheter och erfarenheterna från ja-
panskt kvalitetsarbete som visade hur en kreativ process kan stimulera för-
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bättringsarbetet var viktiga utgångspunkter i den empiriska studien. Det var 
också givet att anhöriga var viktiga informanter i ett förbättringsarbete kring 
begravningar. Sammanfattningsvis framstod det som om organisationens 
kultur (informella regler, normer, värderingar etc.), den anda som visar sig i 
relationer och verksamhetsprocesser, var en övergripande och viktig faktor i 
ett förbättringsarbete. Genomgången visade även att det är viktigt att tydlig-
göra vad man vill åstadkomma med ett systematiskt kvalitets- och förbätt-
ringsarbete. Detta anser jag till viss del sker både genom min kvalitetsdefini-
tion och i avhandlingsarbetets empiriska del. Men naturligtvis kunde jag 
varit mer precis när det gäller målet med förbättringsarbetet. 

Ledarskap betonas kraftigt inom kvalitetslitteraturen. Då kyrkligt ledar-
skap har utpekats som problematiskt ägnades ledarskap ett eget kapitel i 
avhandlingens teoretiska del. Det var en viss utmaning för mig att lyfta fram 
både ledarskap och medarbetarskap och relationen där emellan i den empi-
riska studien. Medarbetarskap är nämligen långt ifrån lika ingående behand-
lat i litteraturen som ledarskap. Inom ämnesområdet kvalitet och som en del i 
ledarskapet framhålls också vikten av målarbete. Därför uppmärksammas 
målarbete både i avhandlingens teoretiska och empiriska delar. För Svenska 
kyrkan och en församling gäller att det finns ett uppdrag som bör ligga till 
grund för ett målarbete. 

17.2 Hur relaterar Svenska kyrkan 
 till ämnesområdet kvalitet? 
I likhet med avhandlingens första frågeställning behandlade även den andra 
frågeställningen fyra delområden.705 Det var för det första kyrkoherdens le-
darskap relaterat till ledarskaps- och managementstudier inom sekulära om-
råden. Det var för det andra människosyn och en jämförelse mellan närings-
liv, stat, civilsamhälle och Svenska kyrkan när det gäller verksamhetens 
motiv, ekonomiska villkor och relationer. Det var för det tredje hur kvali-
tetsbegreppet kan sammanföras med Svenska kyrkans tradition och kultur 
och för det fjärde några skilda synsätt på kvalitet inom Svenska kyrkan. Av-
sikten med den andra frågan var att klargöra om det fanns några avgörande 
skillnader mellan näringslivssfären, den statliga sfären, civilsamhällssfären 
och Svenska kyrkan när det gäller ett systematiskt kvalitets- och förbätt-
ringsarbete. Genom att profilera Svenska kyrkan i relation till de tre sfärerna 
och diskutera vad kvalitet innebär inom kyrkan, fördjupades analyserna och 
jag kunde uppmärksamma faktorer av betydelse för den empiriska studien. I 
anknytning till framställningen av skilda synsätt på kvalitet inom Svenska 

705 De fyra delområdena behandlades i respektive kapitel 4, 5, 6 och 7. 
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kyrkan utvecklade jag en egen tentativ kvalitetsdefinition som låg till grund 
för studien i Täby församling. 

Genomgången av några olika aspekter på ledarskaps- och managementlit-
teratur avseende sekulära områden visade bl.a. hur krav och förväntningar på 
ledarskap kan vara motsägelsefulla. Detta åskådliggjordes i ledarskapets 
paradoxer och ”fyra ledarskapsdilemman”. Det transaktionella ledarskapet i 
hierarkiskt utformade organisationer har successivt övergivits och i nutiden 
betonas istället det transformativa ledarskapet och nätverksmodeller. Leda-
rens egenskaper och moraliska grund har därigenom kommit i fokus. Som 
exempel kan nämnas hur Siv Their framhåller pedagogiska aspekter och 
lärande i ledarskapet. 

De kritiska röster och varnande signaler som hörts mot lättare manage-
mentlitteratur är främst inriktad på människosynen, likriktningen och de 
förförande andliga övertonerna. De andliga övertonerna inom området ma-
nagement kan uppfattas som uttryck för att det finns ett generellt mänskligt 
behov av ledning och stöd i olika situationer. Genom att religionen blivit 
nischad och kunskapen om kristen tro som livstolkning minskat har det upp-
stått ett tomrum som nu fylls av aktörer ”med budskap om frälsning”. Jag 
uppfattade att om denna litteratur tillämpas inom kyrkligt ledarskap finns det 
en risk för en sekularisering inifrån bland kyrkans egna anställda. Det är 
samma risk när näringslivskonsulter erbjuder församlingarna sina tjänster. 

Mot denna bakgrund var det uppenbart att Svenska kyrkan i ett systema-
tiskt förbättringsarbete behöver tydliggöra sitt budskap och sina värderingar 
för att bemöta ideologiska anspråk från managementlitteraturen och närings-
livet. Det är ur kyrkans perspektiv angeläget att vara kritisk till religiösa 
övertoner och standardiserade budskap och att skilja mellan teologisk tradi-
tion och företagsekonomisk teoribildning. 

Stålhammar menar att det finns likheter mellan de olika ledaregenskaper 
som betonas inom sekulära områden och det ledarskap kyrkoherden utövar. 
Han sammanfattar dessa egenskaper i orden vision, mission (känna till vad 
uppdraget innebär och ha vetskap om sina personliga förutsättningar) och 
passion (uthållighet) och menar att ledaren framställs främst som inspiratör 
och med personliga egenskaper. Kyrkoherden kan också hänvisa till en tran-
scendent dimension vilket är särskiljande för detta ledarskap. Det är främst 
Jesus som förebild och tjänandet som framhålls inom kristen ledarskapslitte-
ratur menar Stålhammar. Samtidigt uppstår en spänning mellan tjänandet 
och ledarskapet som inspirerande och aktivt. Jag anser att detta också kan 
tolkas i ljuset av de motsägelsefulla krav och förväntningar som finns på 
ledarskap. Dessutom kan även församlingsmedarbetare ställas inför likartade 
spänningar och avvägningar mellan olika lojaliteter både genom att ledar-
skapet riktar sig mot medarbetare i en interaktion och genom att medarbetare 
kan ha egna ledande uppgifter i sin verksamhet. Enligt Stålhammar är det 
även oklart var den legitima basen finns i ett kristet ledarskap visavi personal 
som inte är lojal med kristna värderingar. 
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Stålhammar uppmärksammar också det komplexa och kravfyllda sam-
manhang som kyrkoherden är delaktig i. Kyrkoherden rör sig mellan försam-
lingens tre sfärer, nämligen den professionella sfären, den byråkratiska sfä-
ren och den ideella sfären och där varje sfär har sin egen organisation. Enligt 
min uppfattning är det också möjligt att urskilja en fjärde sfär som utgör den 
kyrkopolitiska med förtroendevalda. Det förefaller som om det råder en pa-
rallell situation mellan sjukvården och kyrkan med en komplex organisation 
som ställer särskilda krav på ledarskap/chefskap och att interaktionen mellan 
de olika sfärerna måste överbrygga sfärernas skilda normsystem. 

Stålhammars analyser av kyrkoherdens och församlingens komplexa ar-
betsmiljö är viktiga att uppmärksamma i ett förbättringsarbete menar jag. 
Sfärerna kan kommunicera med varandra genom samarbete och dialog och 
den kyrkliga miljön kan då utvecklas som en helhet. Det ingår i kyrkoher-
dens ledarskap att ge utrymme för samarbete och dialog. I den empiriska 
studien framkom emellertid församlingens svårigheter med att diskutera 
kvalitets- och utvecklingsfrågor och samtidigt hinna med de dagliga sysslor-
na. Det var en anledning till varför jag fann det väl motiverat att framarbeta 
ett studiehäfte med studieuppgifter som kunde stimulera en dialog både in-
ternt och externt och i sin användning anpassas till den aktuella situationen. 

Människosyn, verksamhetsmotiv och ekonomiska villkor samt relationer 
framstod som några nyckelfaktorer i ett kvalitetsarbete. Jag redogjorde för 
den människosyn avhandlingsarbetet utgår från och jämförde de övriga fak-
torerna för respektive samhällssfär översiktligt. Det framkom ett antal skill-
nader som ger varje sfär dess profil. 

Kristen människosyn kan beskrivas på många olika sätt. Den kristna och 
humanistiska människosyn Stiftelsen Stora Sköndal utarbetat har en beto-
ning på människans positiva egenskaper. Den människosyn Sven-Erik Sjö-
strand utvecklar kallar han för ”homo complexicus”. Sammansattheten mot-
svaras av tre olika kvaliteter som Sjöstrand benämner kalkylbenägenhet 
(homo oeconomicus, rationalitet som är egen nyttomaximerande), idealbä-
rande (rationalitet baserad på gemensamma värden) och genuinitet (rationali-
tet utifrån genuina, nära och icke utbytbara relationer). Jag tolkar hans män-
niskosyn som humanistisk. 

I avhandlingsarbetet utgår jag från människors lika värde och jämställdhet 
mellan könen. Det är en helhetssyn utifrån människans kroppsliga, psykiska, 
andliga och sociala grundbehov.706 Jag ansluter mig till uppfattningen att 
människan kan beskrivas som ”homo complexicus”. Detta kan sägas vara en 
allmänt formulerad kristet-humanistisk människosyn. 

Verksamheterna inom näringsliv, stat, civilsamhälle och Svenska kyrkan 
bedrivs med skilda motiv, ekonomiska villkor och förutsättningar och har 
olika relationsformer till allmänheten. 

706 Se Persson 1989. S:t Lukasstiftelsen har alltsedan starten hävdat en helhetssyn, nämligen 
att människans sociala, kroppsliga, psykologiska och andliga behov griper in i varandra. 
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I näringslivssfären är det ekonomiska perspektiv som är verksamhetens 
motiv. Kundfokuseringen ”att vara till för andra” bottnar alltså i ekonomiska 
intressen. Som teolog kan jag undra varför kund-service-tänkande anammats 
på vissa håll i kyrkan och om det kristna budskapet om omsorg och kärlek 
till nästan verkligen har funnit rätt uttrycksformer. Kanske skillnaden mellan 
managementlitteraturens beskrivningar av relationen till kunden och teolo-
gins beskrivningar av relationen till nästan blir tydligast i respektive språk-
användning och legitimering av ståndpunkter. Begrepp som ”tjäna” och ”se 
sin medmänniska” finns inom teologisk tradition. Inom företagsekonomisk 
teoribildning har samma ord en ekonomisk innebörd. 

Det finns sannolikt flera anledningar till att modeller och metoder för kva-
litets- och förbättringsarbete från näringslivssfären anammas inom kyrkan. 
Det saknas inomkyrklig litteratur om dessa ämnen och därför sneglar man 
efter hur andra gör. Det finns också många problem inom kyrkan som behö-
ver lösas och därför finns det en mottaglighet för att pröva nya grepp och en 
tacksam grogrund för färdiga och tydliga svar. 

I linje med Sjöstrands betoning att värna om den egna organisationens 
speciella särmärken och Wijkströms påpekande att inte trubba av organisa-
tionens genuina identitet genom att applicera näringslivssfärens metoder och 
modeller inom civilsamhällssfären, tog jag avstånd från användningen av 
begreppet kund inom kyrklig verksamhet. Istället betonade jag vikten av 
rätta kontextuella benämningar. Det innebar att jag i den empiriska studien 
talade om församlingsbor, sorgehus, anhöriga osv. Vid något enstaka tillfälle 
används benämningen brukare. 

Uppställningen i tabell 21 ger en övergripande sammanfattning av sfärer-
nas och Svenska kyrkans skilda motiv till verksamheten, ekonomiska villkor, 
samt vilka intressenter som är involverade i verksamheten. Svenska kyrkan 
har en likhet med den statliga sfären vad gäller nationella intressenter och 
likheten med civilsamhällssfären är tydligast. Jag har beskrivit Svenska kyr-
kan som en egen sfär med anknytning till civilsamhällssfären och den statli-
ga sfären och i ringa omfattning även till näringslivssfären. Andra religiösa 
organisationer än Svenska kyrkan har jag inte uppmärksammat här. 

Inom den ideella sektorn kan man skilja mellan intresseproduktion och 
service som båda kan bedrivas gentemot medlem, stat och samhälle. Enligt 
detta synsätt bedriver Svenska kyrkan intresseproduktion i samhället och har 
uppgiften att producera mening. Mina analyser visade dock att kyrkans upp-
gifter även kan tolkas både som intresseproduktion och service visavi med-
lemmar/kyrkotillhöriga, staten och samhället. 

Tre olika modeller/metoder som förekommer allmänt inom ämnesområdet 
kvalitet kan relateras till Svenska kyrkans verksamhet. Det är för det första  
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Tabell 21. Sammanfattande jämförelse mellan de tre sfärerna och Svenska kyrkan. 
Näringslivssfär Statlig sfär Civilsamhällssfär Svenska 

kyrkan 

Motiv till 
verksam-
heten 

Affärsidé som 
genererar pengar 

Politisk mål-
formulering

Verksamhetsidé, 
intressegemenskap 

Uppdrag enligt 
den kristna 
trostraditionen  

Ekonomi Vinstdrivande Kostnadsef-
fektiv

Sammansatt Sammansatt 

Finansier-
ing
huvudsak-
lig

Marknadskrafter Samhällskrav, 
alla betalar 
skatt

Egengenererade 
medel, idéellt 
arbete

Kyrkoavgifter 
Idéellt arbete 

Nationella
intressen-
ter707

Affärsidkare,
personal, kunder 
och aktieinneha-
vare

Svenska 
medborgare
och boende i 
landet 

Medlemmar, 
bidragsgivare och 
mottagare 

Kyrkotillhöri-
ga, Svenska 
medborgare
och boende i 
landet 

    

en generell grundstruktur för organisationer som anger vad man vill med 
verksamheten och hur man ska göra för att nå mål och visioner. Grundstruk-
turen kan utformas med olika begrepp/termer och kan användas för att samla 
personal och driva utvecklingsarbete. Det framstod som mycket viktigt att en 
organisation har en tydlig grundstruktur. Arbetet med en sådan kan göras på 
alla plan i en organisation och en innehållslig samstämmighet bidrar till ökad 
sammanhållning och effektivitet. Betoningen på målarbete inom olika orga-
nisationsnivåer var mycket kraftig. Rombach ifrågasatte lämpligheten med 
målstyrning inom offentlig sektor eftersom han anser att målen blir otydliga 
och motsägelsefulla och det är svårt att mäta måluppfyllelse. Hur organisa-
tionen ska nå målen bearbetas i strategiutveckling, värderings- och policyar-
bete. Trollestad varnade dock för situationer då företagsvärderingar påverkar 
individens psykologiska djupstrukturer och används som ett manipulativt 
styrmedel. Den bakomliggande problematiken ligger i människosyn och 
företagsetiken och det hör till ledningens uppgifter att tydliggöra företags-
kulturen. Stålhammar framhöll att inför framtiden är det viktigt att kyrkans 
medarbetare får en gemensam värdegrund. 

Svenska kyrkan har sin innehållsliga förankring i Bibeln och kyrkans 
trostradition och är en del av den världsvida kyrkan. I Kyrkooordningen 
finns Svenska kyrkans och församlingarnas uppdrag angivna. Lokalt kan 
församlingen utforma en verksamhetsidé. Där utarbetas också församlingsin-
struktionerna med ett pastoralt program. Jag anser att det kan vara en styrka 

707 Alla sfärer liksom Svenska kyrkan har även internationell representation. 
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med en dynamisk vision vilket betyder att kyrkans uppdrag kan bearbetas 
och nytolkas. Det är också viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan kva-
litativa och kvantitativa mål och att det inte är självklart hur en kyrklig verk-
samhet ska utvärderas. Det framstod som angeläget att i samtal om organisa-
tionens mål och syfte även uppmärksamma att församlingar har flera olika 
sfärer och att vara observant på vilken sfär som aktualiseras. Strategisk pla-
nering förekommer i kyrkan genom t.ex. omvärlds- och situationsanalyser. 
Det pastorala programmet i församlingen kan också utformas som en strate-
gisk planering.

I den empiriska studien ingick att arbeta med en grundstruktur. Det visade 
sig dock att vissa medarbetare kände en ambivalens för strategisk planering i 
kyrkans sammanhang. Man tyckte att det var en risk för att det kunde leda 
tankarna till manipulation och ekonomiskt vinstsyfte. Det skulle vara att 
svika kyrkans uppdrag och att inte vara öppen för Guds vägledning. Min 
uppfattning är att förbättringar av processer och relationer kan uppfattas som 
strategiska. Så fort man klargör vad en handling innebär och syftar till ges 
den en strategisk innebörd. I tolkningen av värderingsfrågorna aktualiserades 
frågan om kyrkans sfärer kanske relaterar på olika sätt till uttalat kristna 
värderingar och församlingens ideologiska grund. 

Den andra aspekten som återkommer inom ämnesområdet kvalitet är be-
greppet processer. Processperspektivet kan anläggas på alla nivåer i organi-
sationen, från makro- till mikronivå. Beskrivningen av processer visade ock-
så hur en kartläggning av dem kan bidra till att synliggöra förbättringsområ-
den. Processperspektivet relaterades till Svenska kyrkan med hjälp av en 
modell över kärnprocesser och stödprocesser enligt figur 1. 

Verksamheten i en församling kan betraktas som ett förlopp eller en pro-
cess som följer en människa från dop till begravning. Ordningsföljden i för-
samlingens verksamheter är schematisk. Det är exempelvis fullt möjligt att 
delta i kyrkans verksamhet utan att vara döpt och det egna dopet kan ske i 
vuxen ålder. 

Processbilden är övergripande men kan göras detaljerad för varje verk-
samhet. De nio verksamhetsområdena kan betecknas som kärnprocesser. Till 
s.k. stödprocesser hör exempelvis personalens arbetsförhållanden och utbild-
ning samt tekniskt underhållsarbete. Figuren ger även en inblick i hur för-
samlingarnas lokala verksamhet är delar i ett nationellt och globalt samman-
hang som följer församlingsbor när de förflyttar sig geografiskt. Församling-
ar står sålunda i ett beroendeförhållande till varandra när det gäller deras 
pastorala ansvar och de processer som utspelas inom dem. 

Kyrkans uppdrag, verksamhet och vision kan betraktas som en horisontell 
process på olika organisationsnivåer. Begravningen, som fokuseras i den 
empiriska studien, ingår sålunda som del i ett mycket större sammanhang. 
Begravningen utgör en kärnprocess som omfattar ett antal delprocesser som 
figur 1 visade. 
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Den tredje aspekten på ämnesområdet kvalitet som behandlades i sam-
band med Svenska kyrkan var relationer och omsorg. Jag utgick från att 
församlingens medarbetare generellt sett har ambitionen att visa omsorg och 
konstaterade att omsorgen kan omfatta människor oavsett religiös uppfatt-
ning. Omsorgen som en hållning mellan medarbetarna och medarbetarens 
omsorg om sig själv föreföll också relevanta. 

Organisationens grundstruktur, processer och relationer med omsorg kan 
sammanfattningsvis sägas vara viktiga faktorer i en församlings förbättrings-
arbete.

Karl Geyers analyser av kvalitet i konfirmandarbete ledde fram till en be-
toning på det meningsfulla i denna verksamhet. Graden av meningsfullhet 
relaterade han till verksamhetens mål och intressenternas behov. Målen skul-
le vara relevanta, realistiska och realiserbara. Intressenterna var huvudman-
nen Svenska kyrkan, verksamhetens målgrupp, dvs. konfirmanderna, och 
samhället. Geyer menade att ”kvalitet följer från ett samspel mellan innehål-
let i målsättningen och instrumenten för målrealiseringen”. Det meningsful-
la i en verksamhet kan vara en subjektiv utsaga eller objektiva utvärderingar. 
Man kan också observera att konfirmandlärarna i församlingen inte nämns 
bland intressenterna och att konfirmandundervisningen kanske blir menings-
full för konfirmanden först många år efter konfirmationen. 

Per Pettersson å sin sida anlade ett tjänsteteoretiskt perspektiv på Svenska 
kyrkans verksamhet och menade att kyrkan bör utveckla ett kundorienterat 
kvalitetstänkande. Med hjälp av begreppen kund, producent, relation, tjänst 
och kvalitet analyserade han s.k. kritiska händelser i livsperspektivanalyser. 
Han skilde mellan kollektivt orienterad relationstyp som ger individen en 
transcenderande kulturell identitet och individens subjektiva förhållningssätt 
till kyrkan som är upplevelsenormerad och betonar nyttoaspekten. Han iden-
tifierade elva övergripande kvalitetsfaktorer som han delade upp i transcen-
dent kvalitet som hör samman med en personlig inre upplevelse och imma-
nent kvalitet som beror på egenskaper relaterade till kyrkans organisation. 
Han urskilde också sex domäner relaterade till tre dimensioner. En kvalitets-
dimension var kyrkans image och den relaterade han till två kvalitetsdomä-
ner, nämligen tradition/trygghet och trovärdighet. Symbolfunktioner var en 
annan kvalitetsdimension som relateras till kvalitetsdomänerna kyrkobygg-
naden och prästen. 

Christina Sandahl bearbetade frågan om kvalitetssäkring inom diakonalt 
arbete. Hon använde sig av SIQ:s modell som hon anpassade till Svenska 
kyrkan. SIQ:s frågor om verksamhetsresultat och kundtillfredsställelse tyck-
te hon inte var adekvata i diakonalt arbete och valde att istället betona läran-
det och måluppfyllelsen. Måluppfyllelse relaterades till Sven-Erik Brodds 
definition av diakoni som människors upprättelse och befrielse till frälsning. 
Sandahl menade att man kontinuerligt borde bearbeta frågan ”Varför gör vi 
det vi gör?” för att utveckla ett lärande och ett brukarperspektiv inom diako-
nal verksamhet. 
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Q-projektet som drivs av Svenska kyrkans Församlingsförbund använder 
sig också av material från SIQ i sin modell för kvalitetssäkring. Enligt Q-
projektets material innebär kvalitetssäkring ”Att lägga ribban på en viss höjd 
och garantera att alltid komma över den”. Kvalitetsutveckling innebär stän-
diga förbättringar och att stegvis höja ribban. Sammanfattningsvis kan man 
säga att det är ett utvärderingsmaterial som har stora likheter med Utmärkel-
sen Svensk Kvalitet. 

Den tentativa definition jag bygger mitt arbete på har hämtat inspiration 
från Karl Geyer och Per Pettersson. Definitionen tar fasta på att kyrkans 
miljö är specifik och skiljer sig från andra miljöer genom att stå utanför 
kommersiella sammanhang och genom ett symboliskt språk som uttrycker 
metafysiska dimensioner och en kristen tolkning av livet: Kvalitet i kyrklig 
verksamhet innebär att den specifika kyrkliga miljön förmedlar ett menings-
fullt tilltal och sammanhang som relaterar (mer eller mindre tydligt) till 
kyrkans uppdrag och mål. Den specifika kyrkliga miljön består av 1) för-
samlingsverksamhet med anställda och ideellt engagerade, 2) fysisk miljö 
med kyrkor och samlingslokaler, kyrkogårdar m.m. och 3) församlingskultur 
med gemensamma normer, värderingar, verklighetsuppfattningar, informella 
regler, vanor, miljö, handlingsmönster osv. Den kyrkliga miljön relaterar till 
Svenska kyrkans uppdrag och församlingens verksamhetsidé samt till kyr-
kans och församlingens mål och visioner. Den avspeglar den teologiska 
grundsynen och kan ses i ljuset av historia, nutid och framtid. Den kyrkliga 
miljön gränsar till samhället med samhällskrav och samhällsförändringar. 
Församlingsbor och allmänhet kan söka sig till den kyrkliga miljön av olika 
anledningar och ett meningsfullt tilltal och sammanhang kan förmedlas på 
flera sätt. 

Vad innebär det då att tilltalet och sammanhanget är meningsfullt? Geyer 
menar att meningsfullhet är sammanlänkat med verksamhetens mål och mål-
realisering. I diskussionen kring kyrklig kvalitet nämner jag att människor 
söker sig till den kyrkliga miljön av många olika orsaker. Kanske kan man 
säga att det meningsfulla innebär att tilltalet i sig är en meningsskapande 
kommunikation som når fram till människan där hon befinner sig med tankar 
och känslor, och att tilltalet har en existentiell klangbotten som är transparent 
för det kristna budskapet. Det är ett tilltal öppet för kommunikation och mer 
eller mindre tydligt i samklang med målarbetet. Intressenterna är huvudman-
nen Svenska kyrkan, Svenska kyrkans/församlingens målgrupper, försam-
lingsmedarbetarna och frivilliga samt samhället – det allmänna. 

Det finns ingen enhetlig metod för att undersöka brukarnas synpunkter på 
och erfarenheter av kyrkans verksamhet. Men då anställda och ideellt enga-
gerade i kyrkan rör sig både i den kyrkliga miljön och utanför denna miljö är 
deras synpunkter på den specifika kyrkliga miljön viktiga att uppmärksamma 
i ett förbättringsarbete. 

Kvalitet kan vara objektivt mätbar och subjektivt upplevd. Även subjek-
tivt upplevd kvalitet kan vara mätbar i den meningen att erfarenheter kan 
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uttryckas i ord. Men det finns vissa erfarenheter som inte kan formuleras i 
adekvata ord. I vilken mån som kyrkans medarbetare bidrar till människors 
frälsning torde höra till denna typ av erfarenheter. 

Sammanfattningsvis framstod det som viktigt att i den empiriska studien 
väga in analyserna om kyrkans komplexa miljö liksom arbetet med en 
grundstruktur och ett dynamiskt målarbete. Stålhammar framhöll att kyrkan 
behöver en gemensam värdegrund. Sannolikt kan också en gemensam syn på 
organisationen som t.ex. processperspektivet skapa sammanhang och delak-
tighet i en stor organisation. Analyser om processer, relationer och kvalitet 
uppfattade jag därför var lämpliga ingredienser i en studie som ska utveckla 
metoder och modeller för ett kyrkligt förbättringsarbete. 

17.3 Hur ser Svenska kyrkans omvärld 
 och situation ut i ett kvalitetsperspektiv? 
Den tredje frågan tog upp Svenska kyrkans omvärld och situation.708 Fråge-
ställningen relaterades till tre områden. Först presenterades några skilda 
aspekter på sekulariseringen som visade att detta är ett mångtydigt begrepp. 
Här uppmärksammades särskilt sekulariseringen inifrån kyrkan. Sedan följde 
en nutidsanalys som beskrev relationen mellan befolkningen och kyrkan. 
Slutligen var det intressant att flytta uppmärksamheten till kyrkans arbets-
platsrelaterade problemområden och aktuellt utvecklingsarbete som syftar 
till att lösa problemen. Avsikten med denna fråga var att belysa den föränd-
ringsprocess Svenska kyrkan genomgår för att klargöra förbättringsarbetets 
sammanhang och förutsättningar. Därigenom kunde Täby församling betrak-
tas i ett vidare perspektiv. 

Från 1800-talet mitt har en rad beslut fattats som lett fram till lagstadgad 
religionsfrihet. Engagemanget för en religiöst motiverad folkkyrka aktualise-
rades under början av 1900-talet. Årsskiftet 1999/2000 ersattes det formella 
sambandet mellan Svenska kyrkan och staten med en ny lagstiftning och 
kyrkan fick ställning som registrerat trossamfund. Förändringarna har med-
fört nya krav på kyrkans förkunnelse och undervisning samt information om 
pågående verksamheter. Församlingarna är sålunda indragna i en föränd-
ringsprocess som de kan påverka genom ett aktivt utvecklingsarbete. 

Religionsfriheten har kommit att betyda att den enskilda människan själv 
tar ställning i religiösa frågor och väljer de beståndsdelar som passar hennes 
aktuella, personliga behov. Det är intressant att notera hur kyrkans och reli-
gionens nischning i samhället kan leda till att utvecklingen på samhälls-, 
organisations- och individnivå går i skilda riktningar. Även om kyrkan mar-

708 Frågan behandlades i kapitel 8. 
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ginaliseras i samhället kan ett lokalt förbättringsarbete innebära att en för-
samling vitaliseras. Forskningsresultat som visar att sociala nerdragningar i 
samhället skapar en ökad efterfrågan på kyrkans diakonala och sociala insat-
ser är också intressanta. När sekulariseringen mäts utifrån antal gudstjänst-
besök, bönevanor och bibelläsning framstår Sverige som kraftigt sekularise-
rat. Men uppgifter om t.ex. diakonala gärningar saknas ofta i sådana analy-
ser. Hur sekulariseringen kvantifieras går sålunda att diskutera. 

I diskussionen om sekularisering lyfte jag särskilt fram processer som i 
första hand kan härledas inifrån kyrkan. Owe Wikström menar att sådana 
processer uppstår när kyrkan tappar sin religiösa tradition och definierar sig i 
”kurativa funktioner”. Jag drog paralleller mellan ämnesområdet kvalitet 
med betoning på kundfokusering, terapeutisk klientcentrering och den själa-
vårdande situationen. Frågan ställdes om problematiken ligger i att utveckla 
det teologiska budskapet om nästan-kärleken utan att imitera relationsmodel-
ler från t.ex. psykologi och kvalitetsarbete. För att det inte ska bli en sekula-
risering inifrån kyrkan är det viktigt att kyrkan kontrasterar sig själv i förhål-
lande till sådana kvalitetsteorier som annars tenderar att assimileras in i den 
kyrkliga verksamheten. I Täby församling hade man i tidigare program för 
kompetensutveckling arbetat med kundbegreppet och service som en viktig 
del i medarbetarnas kompetens. I den empiriska studien valde jag att istället 
lyfta fram omsorgen i relationer och att relatera det lokala arbetet med be-
gravningar i församlingen till Svenska kyrkans uppdrag. Detta är i linje med 
avhandlingens inledning och de diskussioner och analyser som visar vikten 
av att driva ett förbättringsarbete utifrån kyrkans egna förutsättningar. 

En stor majoritet av Sveriges befolkning tillhör Svenska kyrkan. Det kan 
tolkas på olika sätt. I detta sammanhang är det meningsfullt att granska vad 
som avses med religion. Jag uppfattar att det finns ett spänningsfält som 
omfattar Svenska kyrkans substantiella (grundläggande) trosföreställningar, 
Svenska kyrkans funktioner för befolkningen och i samhället samt den en-
skilde individens egna trosföreställningar och religiösa utövande. Utifrån 
kyrkans funktioner som stabiliserande, kulturbärande och integrerande bör 
ett förbättringsarbete inte splittra detta spänningsfält utan tvärtom utveckla 
redskap för att förhindra att de glider isär. Den tentativa kvalitetsdefinitionen 
uppfattar jag som ett sådant redskap. För att förstå kyrkans relationer till 
befolkningen diskuterades betydelsen av s.k. ”sovande relationer” som en 
aspekt av tradition. Denna typ av latenta relationer kan ”ärvas” och aktuali-
seras t.ex. vid krissituationer och begravningar. Hur en sådan relation ut-
vecklas beror på många olika faktorer. 

Analyser av människors förhållande till Svenska kyrkan visar att begrav-
ningar i jämförelse med andra verksamheter har en särställning. Det fram-
kommer också att kyrkorummet och öppna kyrkor värderas positivt. Omsorg 
om de svaga i samhället anses vara den mest angelägna av kyrkans uppgifter 
och i samband med kriser och katastrofer finns en förväntan på kyrkans en-
gagemang. Fördjupade analyser visade att människors syn på kyrkan och 
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deras bedömning av kyrkans resursfördelning hörde samman med hur nära 
och frekvent deras relation var med kyrkan. 

Kyrkan är en stor arbetsplats med både anställda och frivilliga medarbeta-
re. Analyser av kyrkan som arbetsplats ger en komplex bild av trivsel och 
vantrivsel. Det är främst fem områden som brukar uppmärksammas. De är 
organisation, ledning, psykosocial arbetsmiljö och arbetsplatsförhållanden, 
teologiska ställningstaganden och värderingar, värdegrunden samt kyrkans 
ställning i samhället. Jonas Alwall och Per Hansson har uppmärksammat hur 
det kan råda en yttre yta av enighet medan konflikterna gror under ytan. Det-
ta kallar Per Hansson för kyrkans Janusansikte. Ann-Sophie Hansson påvi-
sade att det råder en komplex situation i kyrkan och menar att det saknas 
adekvata redskap för att hantera konflikter. Hon uppmärksammar flera pro-
blemhärdar. De utgörs bl.a. av skilda teologiska värderingar och rolltolk-
ningar samt otydligheter när det gäller gränsen mellan yrkesroll och privat-
liv. En lösning ser hon i att utveckla positiva modifierande faktorer och 
nämner bl.a. vikten av en utvecklad dialog. Hon menar att kyrkans kristna 
värdebas kan vara en grundbult för det ”goda arbetet”. 

Utbrändhet bland kyrkans medarbetare är ett annat problem som under-
sökts. Vissa analyser visar att orsaken ligger i kyrkans marginalisering och 
svårigheterna med att nå ut till människor. Andra analyser lyfter fram kraven 
som anställda kan uppleva inför samhällets förväntningar på att kyrkan ska 
vara tillgänglig och gå före med radikala idéer. I förlängningen kan det leda 
till rollkonflikter mellan privatliv och yrkesroll. De två orsakerna till utbrän-
ning kan uppfattas som motsatta, men det kan kanske förklaras med att ar-
betsplatsförhållandena skiljer sig kraftigt åt och att församlingarna är nischa-
de lokalt. Prästers utbrändhet har Lennart Belfrage tolkat som att det egentli-
gen berör prästens egen yrkesroll, teologi och själavård. 

Ämbetsfrågan – om man och kvinna i kyrkans vigningstjänst – har varit 
anledning till många konflikter inom kyrkan. Enligt Bo Westergaard före-
kommer det att präster har en privat teologisk ämbetssyn som inte är i över-
ensstämmelse med kyrkans officiella linje. Detta medför grundläggande 
otydligheter. Westergaard menar att arbetsmiljöproblemen leder till en sub-
optimering av resurser och verksamheter som gör det svårt att samla resur-
serna till en gemensam kraft. 

Jag menar att teologiska ståndpunkter och personlig tro utgör värderingar 
som engagerar människans djupskikt. Konflikter upplevs därför som hotan-
de. Det är en komplex arbetssituation som ställer speciella krav på försam-
lingens hantering av interna spänningar och interna kommunikation. Att 
interna arbetsplatsproblem kan dränera medarbetarna på energi framstår som 
troligt. I ett förbättringsarbete bör olika slag av problemfaktorer uppmärk-
sammas eftersom de tycks påverka varandra inbördes. Det lokala arbetet 
med församlingsinstruktioner framstår som viktigt i detta hänseende. 

Kyrkans organisation med nationell nivå, stift, församlingar och kyrkliga 
samfälligheter bedriver var och en olika kompetenshöjande instanser. Jag 
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uppfattar att kyrkans organisation avser att stödja utvecklingsarbete och att 
det investeras ekonomiskt i denna typ av arbete. Samtidigt är organisationen 
så komplex att den skapar problem. Det kan diskuteras om utvecklingsarbe-
tets resultat motsvarar allmänhetens förväntningar på kyrklig verksamhet 
och behoven i fråga om personalens arbetsmiljö. Liksom Westergaard anser 
jag att Svenska kyrkan har problem med att samla sina resurser och att det 
”läcker” energi. 

Per Hansson påvisar att kyrkan har en låg förändringsbenägenhet och att 
bl.a. en öppen organisationskultur samt kyrkoherdens och prästernas stöd är 
viktiga faktorer i ett förändringsarbete. Hansson menar att individualismen 
bör bearbetas men utan att förstöra den enskildes individualitet. Han anser 
också att i ett förändringsarbete bör värderingar på församlingsnivå diskute-
ras. Detta är i linje med min uppfattning att organisationens kultur i relatio-
ner och verksamhet är en övergripande, viktig faktor i ett förbättringsarbete. 

Svenska kyrkans problem kan studeras ur a) organisations- och lednings-
perspektiv, b) medarbetarperspektiv och c) brukarperpspektiv. Det är tre 
perspektiv som kompletterar varandra. Problemens skilda karaktär gör det 
rimligt att kombinera ett långsiktigt arbete med människosyn och grund-
läggande värderingar med mer kortsiktiga problembearbetningar. De tre 
perspektiven och uppmärksamheten på kyrkans kultur associerar till TQM 
och ett helhetsperspektiv. De faktorer och studieområden som jag uppmärk-
sammar är väsentliga i ett förbättringsarbete och ger olika perspektiv – men 
jag har inga anspråk på att detta utgör ett helhetsperspektiv då en församling 
och Svenska kyrkan som helhet är så komplexa organisationer. 

17.4 Hur kan ett förbättringsarbete med en 
 systematisk ansats bedrivas i en församling och 
 hur kan ett sådant arbete kring begravningar 
 genomföras? 
De fjärde och femte frågeställningarna bearbetades i avhandlingens empiris-
ka studie.709 Den genomfördes med Täby församling som en fallstudie och 
med en ansats till aktionsforskning. Det var en cyklisk process med ana-
lys/utvärdering följt av strategisk planering och åtgärder och med kritisk 
reflexion som ett kontinuerligt inslag. Med inspiration från Richard Nor-
mann utformade jag forskarrollen till ett psykodynamiskt, lärande förhåll-
ningssätt. Forskningsprocessen var lärande både för deltagarna och mig 
själv.

709 Den teoretiska grunden till arbetet med de två empiriska frågorna behandlades i kapitlen 9-
12, redovisning av resultat i kapitel 13-16. 
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Materialet bestod av skriftliga källor, intervjuer och deltagande observa-
tioner. Intervjuer genomfördes med församlingens medarbetare, kyrkoherde 
och kyrkorådsordförande samt med anhöriga. Ett par intervjuer genomfördes 
också med representanter för begravningsbyråerna. Forskningsprocessen 
innebar att uppgifter redovisades och utvecklades vid olika konstellationer 
av personalsamlingar. Det insamlade materialet resulterade i ett studiehäfte 
med femton utvecklingsområden. 

Församlingen har utformat en verksamhetsidé med ledorden glädje, ge-
menskap och framtidstro. Alla anställda förväntas vara lojala med verksam-
hetsidén. Kyrkoherden ansåg att detta var i överensstämmelse med 
Kyrkoordningens intentioner att de som företräder kyrkan delar kristen tro 
och kristet liv. Församlingens tidigare program för kompetensutveckling 
visade att utvecklingen av samarbete och dialog var centralt. I utvärderingen 
av dessa visade det sig att några medarbetare saknade kännedom om försam-
lingens beslutsvägar och organisation. Här framkom också att ett förbätt-
ringsarbete i församlingen borde beakta ett antal faktorer som t.ex. kostnader 
och tidsåtgång för att bli praktiskt hanterbart i det vardagliga arbetet. Ur ett 
övergripande perspektiv framstod det för mig som om förbättringsarbetet 
berörde församlingens kultur. 

Begravningsriten kan beskrivas som flerdimensionell. Den kan äga rum 
både i det privata och det officiella sammanhanget och fylla såväl individuel-
la som kollektiva/sociala funktioner. Begravningen är utsträckt i tid från 
dödsbädden till avskedet vid graven. Olika former av minnesstunder och 
avsked är sålunda delar i begravningen. Med inspiration från Davidsson 
Bremborg definierade jag begravningen som en kommunikativ handling och 
utifrån att människans grundbehov är kroppsliga, själsliga, andliga och so-
ciala:

Begravningsriten är en kommunikativ handling som är uttryck för männi-
skors tolkning av gränsöverskridande upplevelser och social ordning. Den 
består av medvetna och symboliska handlingar. Begravningsriten har som re-
gel ett repetitivt, kulturellt inslag. 

Forskning kring begravningens funktioner har tagit upp begravningsritens 
sociala och kulturella betydelse, begravningen som en övergångs- och livs-
cykelrit och ritens läkande och identitetsstärkande funktioner för individen. 
Människor uppfattar i allmänhet begravningens betydelse som en kollektiv 
kulturbärande handling och en emotionellt individrelaterad handling. Jag 
menade att riten kan ha många olika funktioner i sorgebearbetningen och i 
avhandlingsarbetet var både den läkande och identitetsstärkande funktionen 
för individen och den kulturella kollektiva betydelsen intressanta. Forskning 
inom psykiatrin visar att människor upplever rotlöshet och meningslöshet 
därför att det finns det en överbetoning på det materiella och en existentiell 
nöd i dagens samhälle. Begravningen och kyrkan har därför en viktig funk-
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tion att förmedla en existentiell grundtrygghet med respekt för individuella 
religiösa ställningstaganden. Detta är i linje med den tentativa kvalitetsdefi-
nitionen.

Sorgens förlopp och styrka är relaterad till faktorer som hör samman med 
den sörjandes situation som t.ex. hälsa, personlighet och sociala nätverk samt 
faktorer vid dödsfallet som t.ex. den avlidnes ålder och hälsa och förekoms-
ten av traumatiska omständigheter. Män och kvinnor sörjer på olika sätt vil-
ket bl.a. hör samman med traditionella mans- och kvinnoroller. Med öppen 
sorg avser jag känslomässiga reaktioner som omgivningen får ta del av, 
kommunicerad sorg. Med frusen eller inkapslad sorg avses de situationer då 
sorgen hålls dold trots att det finns ett påtagligt behov av att sörja. Jag anslu-
ter mig inte till någon särskild teori om sorg utan anser att sorg är så indivi-
duellt och komplext att det behövs många beskrivningar som kompletterar 
varandra. I den empiriska studien var det viktigt att vara öppen för att sorgen 
är mångfacetterad. 

Begravningsseder förändras över tid och Sveriges utveckling i mångkul-
turell riktning återverkar självklart på begravningssederna. Göran Gustafsson 
har visat att det sker en social likriktning av begravningar i Svenska kyrkans 
ordning. Samtidigt har Kyrkohandboken i jämförelse med den föregående 
handboken en ökad öppenhet för alternativa utformningar av begravningsri-
ten. På så vis kan begravningen till viss del utformas efter anhörigas person-
liga önskemål. 

Förändringar av begravningsseder påverkas också av begravningsbyråer-
na och deras samarbete med församlingarna. Entreprenörerna betonar vikten 
av en personligt utformad och genomförd begravning. På sikt kan det inne-
bära att entreprenörerna driver en linje som exkluderar Svenska kyrkan om 
samarbetet mellan parterna sviktar. Jag anser därför att Svenska kyrkan har 
ett intresse av ett fördjupat samarbete med begravningsbyråerna till gagn för 
de anhöriga. 

Svenska kyrkans församlingar har i samband med begravningar relationer 
till både kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga och andra trosbekännare. 
Det är ett mycket stort antal människor som medarbetare inom Svenska kyr-
kan får en tillfällig eller mer långvarig relation till. Det är därför viktigt att 
kyrkan har kompetens att ge sörjande adekvat stöd och hjälp. 

Intervjuerna med anhöriga visade påtagligt deras känslighet för omgiv-
ningens bemötande och stöd. Omsorgen och värdigheten framstod i analy-
serna som varandras förutsättningar. För anhöriga var det viktigt både att 
begravningen genomfördes med värdighet och att som sörjande bete sig på 
ett sätt som var korrekt i situationen. Värdigheten ger sålunda begravningen 
en kulturell ordning. I intervjuerna med församlingens medarbetare och kyr-
koherde om målet med begravningar var omsorgen påtaglig men också vär-
digheten nämndes. Mitt intryck var att omsorgen och värdigheten berör basa-
la mänskliga behov och kan relateras till ett meningsfullt tilltal och den ten-
tativa kvalitetsdefinitionen. 
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Intervjumaterialet med anhöriga visade på sju faktorer som ingick i sor-
gebearbetningen. Faktorerna kan förekomma samtidigt och relaterar till att 
sorgen är flerdimensionell. Deras styrka i sorgebearbetningen påverkas av 
den sörjandes situation och personlighet samt omständigheter runt dödsfallet. 

Faktorerna benämnde jag personliga, existentiella, diakonala, sinnliga och 
kroppsliga, sociala, kulturella och materiella. Med personliga faktorer avses 
att begravningen utformas utifrån den avlidnes och familjens preferenser och 
kan på olika sätt tolka den avlidnes vilja och liv. Vid annonsens utformning 
och val av blommor och kyrka kan detta bli tydligt. Särskilt viktigt framstod 
griftetalets beskrivning av den avlidne och det fanns också önskemål om att 
få det utskrivet. Med existentiella faktorer avses psykologiska och andliga 
behov hos anhöriga. Det kan vara behov att reflektera över det inträffade. I 
en sorgegrupp finns det möjligheter att samtalsvis bearbeta sin situation. 
Flera informanter hade sökt upp officianten efter begravningen i samband 
med en gudstjänst som ett led i sin bearbetning. Också deras besök i kyrko-
rummet och på kyrkogården gav möjligheter till bearbetning av sorgen. Som 
diakonala faktorer benämns anhörigas ökade behov av omsorg i vissa situa-
tioner. Sådana faktorer visar sig t.ex. i sorgegruppsamtal och i kontakter med 
receptionen, vaktmästarna och kyrkogårdspersonalen. Det framstod som om 
fördjupad omsorg gav anhöriga bärkraft och stöd i sorgen. Små detaljer kun-
de få en stor betydelse. Det fanns anhöriga som uppfattade att prästen var så 
hårt arbetsbelastad att de inte ville besvära. Det framkom även att anhöriga 
kunde känna ett avstånd till prästen och att det därför inte var självklart att ta 
kontakt i svåra situationer. Samtidigt fanns det en förväntan att prästen skul-
le engagera sig vid traumatiska omständigheter. En informant ansåg att för-
samlingen mer aktivt borde kontakta sörjande. En annan informant menade 
att prästen borde stimulera psalmsången. En av musikerna var också intres-
serad av att få veta om anhöriga kände till möjligheten att diskutera musikval 
med organisten eller kantorn. 

Sinnliga och kroppsliga faktorer hänvisar till att människan reagerar även 
kroppsligt i sorgen och tar till sig estetiska intryck. Anhörigas estetiska upp-
levelser av blomsterarrangemang och miljön var tydliga. I intervjuerna kom 
sorgen också till uttryck i kroppsrörelser, röst och ordval. Det är känt att sorg 
kan påverka hälsan fysiskt och t.ex. ge sömnproblem, aptitlöshet och kon-
centrationssvårigheter. Sociala faktorer avser sörjandes behov både av en-
samhet och gemenskap och betydelsen av social samvaro i sorgebearbetning. 
Prästens närvaro vid minnesstunden uppskattades av de anhöriga. Stämning-
en var lättare efter begravningsgudstjänsten och prästen kunde förmedla stöd 
och trygghet i denna situation. Prästens deltagande i minnesstunden ger för-
modligen hela begravningen en kontinuitet som svarar mot anhörigas behov 
av ett kulturellt sammanhang. För sörjande uppfattar jag att det kan vara 
värdefullt om församlingen har möjligheter att erbjuda uppföljande kontakter 
och ett socialt sammanhang i ett längre tidsperspektiv. Kulturella faktorer 
inbegriper traditionens betydelse. I intervjuerna med anhöriga framkom tyd-
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ligt att tradition var viktigt i samband med begravningen. Traditioner har 
ibland en lokal anknytning som kan ställa särskilda krav på omgivningens 
flexibilitet. Kulturella och personliga faktorer framstår som om de kan vara 
varandras motsats och ändå kan de förekomma samtidigt. Materiella faktorer 
slutligen relaterar till juridiska och ekonomiska villkor vid dödsfall och be-
gravning samt församlingens tekniska utrustning och anpassning för funk-
tionshindrade besökare, administrativa funktioner och miljö/lokalvård. 

Sorgens förlopp är beroende av den aktuella situationen. Traumatiska om-
ständigheter komplicerar ofta sorgen och ökar behovet av stödinsatser. Men 
sorgen kan se väldigt olika ut. I vissa fall dominerar anhörigas lättnad och 
tacksamhet över att en svår tid med sjukdom är till ända. Vid andra tillfällen 
kan situationen präglas av främlingskap eller ovänskap och ett behov av 
försoning. Arvsskifte kan också vara problematiskt av olika anledningar. 
Flera familjebindningar och okända arvingar kan innebära att situationen blir 
uppslitande för de inblandade. Den litteratur som beskriver sorg och sorge-
bearbetning behandlar i allmänhet sorg som domineras av saknad medan 
känslomässigt annorlunda förhållanden inte omnämns. Medarbetarnas kun-
skaper om sorgens nyanser kan bidra till att fördjupa deras lyhördhet och 
omsorg om anhöriga. Varje medarbetare har sin kompetens och deras arbets-
insatser är delar i ett större sammanhang som berör anhöriga. Medarbetarnas 
självkännedom och samarbete uppfattar jag har stor betydelse. Samarbetet 
bör ge dem möjligheter att dela kunskap, erfarenheter och närvaro vilket i sin 
tur ger dem trygghet och stabilitet i sin yrkesutövning. Det är värdefullt om 
medarbetare kan förmedla detta till anhöriga särskilt vid traumatiska situa-
tioner. Ett gott samarbete skyddar sannolikt också medarbetarna mot att sli-
tas ner. 

Anhörigas intryck av begravningsbyråernas arbete varierade från positivt 
till negativt. Församlingens samarbete med begravningsbyrån ser jag också 
som ett led i ett teamarbete. Det berör både omsorgen och värdigheten samt 
normerna för begravningens utformning. Begravningsbyråerna får också ta 
emot synpunkter på församlingens arbete i samband med begravningar. Som 
exempel kan nämnas klagomål på prästernas tillgänglighet. För att kunna 
bearbeta frågeställningar och utveckla samarbetet menade jag att det behövs 
ett tydligt samtalsforum. Slutligen diskuterades om begravningsentreprenö-
rernas kroppsspråk är uttryck för en värdighet som relaterar till deras stigma-
tisering. Begravningen sker i skärningspunkten mellan stat, näringsliv och 
civilsamhälle/kyrka och värdigheten kan vara ett förhållningssätt som under-
lättar entreprenörernas kontakter med samhällets olika sfärer. 

I intervjuerna med medarbetarna fick de beskriva sin syn på mål och me-
ning i samband med begravningar samt sina arbetsuppgifter. Jag styrde inte 
måldiskussionen genom att särskilja mellan olika typer av mål, däremot 
nämndes ordet mening som en synonym till mål. Beskrivningarna kategori-
serades i sju typsvar som betonade olika faktorer. Medarbetarnas önskan att 
förmedla trygghet, uppmärksamhet och omsorg till anhöriga fick 33 % typ-
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svar vilket var högst andel. Begravningen som en rit med andliga dimensio-
ner betonades enbart i 3 % av typsvaren. (Detta kan jämföras med värde-
ringsfrågan som också hade en uttalat svag religiös anknytning.) Övriga 
typsvar gällde begravningen som en integrerad helhet; begravningen som 
värdig och vacker; önskan att ge anhöriga administrativ, teknisk och materi-
ell service; förhoppningar om att anhöriga ska återkomma och ta del i för-
samlingens verksamheter samt medarbetarnas olika personliga mål. Mitt 
intryck var att församlingens medarbetare prioriterade omsorgen om anhöri-
ga och att denna utgjorde en naturlig hållning medan församlingens verk-
samhetsidé och andliga dimensioner inte var lika klart uttalade. Tolkningen 
av detta resultat kan diskuteras. Är det uttryck för sekularisering inifrån och 
ovant för medarbetarna att samtala om andliga dimensioner? Har kundtän-
kandet som man fått lära om i tidigare kompetensutveckling slagit igenom 
därför att ordet kund är smidigare att använda? Flera medarbetare menade att 
ordet kund uttryckte just ett servicetänkande som man tyckte beskrev deras 
arbetsuppgifter. Eller var betoningen på omsorg i sig kanske ett uttryck för 
den andliga dimensionen och verksamhetsidén medan existentiella samtal 
hade ett mindre utrymme därför att de var alltför tidskrävande? Det framstod 
som om medarbetarnas fokusering på anhöriga var ett samlande motiv, ett 
styrmedel, som kunde jämföras med näringslivets kundcentrering. Traditio-
nella teologiska formuleringar framstod inte som självklara när det gällde att 
uttrycka ett servicetänkande. När kyrkoherden vid ett senare tillfälle formu-
lerade sin målbeskrivning betonade han främst att begravningen ska ske på 
ett värdigt sätt och det kristna sammanhanget. Målarbete kan betecknas som 
en mötesplats mellan arbetsledare och medarbetare. Det är samtidigt en pro-
cess som kan utveckla medarbetarskapet. 

Medarbetarnas skilda uppgifter i samband med en begravning kunde läg-
gas till grund för ett processperspektiv på begravningar som visade hur alla 
personalkategorierna utgjorde ett team som anhöriga mötte i olika samman-
hang. Processperspektivet gjorde det också möjligt att belysa olika moment 
som underlag för förbättringsmöjligheter. Flertalet av medarbetarna hade 
haft djupare samtalskontakter med anhöriga. Särskilt iögonfallande var kyr-
kogårdspersonalens kontakter med anhöriga vid gravköp då viktiga samtal 
om begravning och sorg kunde komma till stånd. En kyrkogårdsarbetare 
menade att i samtalen med anhöriga var 99 % av dem nöjda med begrav-
ningen. Men också medarbetare vid informationen och bokningen hade dju-
pare samtalskontakter med anhöriga. 

För att medarbetarna ska kunna förmedla församlingens mål med begrav-
ningarna är det viktigt att de har kännedom både om organisationen Svenska 
kyrkan och den lokala arbetsplatsen. Sådan kunskap kan stärka upplevelser 
av sammanhang och tillhörighet och underlätta möjligheten att påverka ar-
betsförhållandena.

Vid intervjuer och samtal var det fem förbättringsområden som medarbe-
tarna särskilt framhöll. Det var för det första utvärdering av församlingens 
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verksamhet i samband med begravningar. I stort sett finns tre huvudmetoder 
för att samla in uppgifter till utvärdering om begravningar. Det är för det 
första vetenskapligt genomförda undersökningar. Sådana ställer särskilda 
krav både på kompetens och på etisk hänsyn. Om materialinsamlingen kan 
anpassas till sorgeprocessen kanske det kan skapas en positiv och lärande 
situation. Den andra huvudmetoden som diskuterades var medarbetarnas 
vardagliga uppmärksamhet och samtal med anhöriga. Deras lyhördhet, intui-
tion och förmåga till egen bedömning framstod som viktiga egenskaper vid 
insamlingen av information för utvärdering och direkta förbättringar. Både 
positiva och negativa synpunkter kan användas i en uppföljande utvärdering 
och i självutvärdering. Det kräver dock en rak och lärande dialog som omfat-
tar både medarbetare och anhöriga. Den tredje huvudmetoden avser bearbet-
ning av rapporteringar som t.ex. årsberättelser, visitationer. Även begrav-
ningsbyråerna kan involveras i sådan uppföljning. Kanske skulle det även 
vara möjligt att utveckla kollegial utvärdering i samarbete mellan försam-
lingar.

Det andra området gällde om anhöriga fick tillräcklig med information 
om begravningen. Intervjuerna visade att anhörigas kännedom om begrav-
ningar var avhängig deras personliga och yrkesmässiga erfarenheter av död 
och begravning, deras initiativförmåga att själva inhämta upplysningar och 
förekomsten av information i olika sammanhang. Det är sannolikt mindre 
laddat för församlingsborna att ta emot församlingens information och un-
dervisning om sorg och begravning när situationen inte är akut i samband 
med en begravning. Men även tiden efter begravningen kan det finnas tillfäl-
len då församlingen kan förmedla adekvat information. 

Det tredje området handlade om olika tidsaspekter i samband med be-
gravningar och särskilt prästernas tidsplanering var i fokus. Jag förespråkade 
en rak, intern diskussion som kunde ta upp medarbetarnas frågor till präster-
na. Vad gällde anhörigas väntan på begravningen framkom att tre veckor var 
en acceptabel tid medan fyra veckor upplevdes som en lång väntan. Flera 
anhöriga menade också att det borde finnas lördagsbegravning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att församlingens insatser för att bistå 
anhöriga kan delas in i tre eller fyra tidsperioder. Det är tiden innan en per-
sonlig sorg är aktuell. Då kan verksamhet, rutiner och miljö utvecklas och 
kompetenshöjande insatser genomföras. Nästa skede inträffar om det finns 
en sjukdomstid då anhöriga befinner sig i början av en sorgeprocess och 
församlingen kan ha en stödjande funktion. Den tredje tidsperioden inträffar 
i samband i samband med begravningen. Då fokuseras den kyrkliga miljön. 
Den fjärde perioden är tiden efter begravningen med olika uppföljande verk-
samheter, utvärderingar och förbättringar. 

Det fjärde området tog upp uppföljning av begravningar. Täby församling 
hade flera verksamheter som involverade uppföljande kontakter med anhöri-
ga. I samtalen med anhöriga var det tydligt att sorgen berörde djupa skikt 
och flera informanter såg samtalen som en möjlighet till sorgebearbetning. 
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De som deltagit i sorgegrupp eller självhjälpsgrupp var i allmänhet mycket 
nöjda. Min slutsats var att den uppföljande verksamheten är viktig och att 
den för många anhöriga fyller ett behov av sorgebearbetning. Församlingen 
hade så många uppföljande verksamheter att det sannolikt skulle vara ganska 
lätt att systematisera uppföljningen av begravningar. Medarbetarna påtalade 
att när det var en särskilt ansträngande begravning kunde även de ha behov 
av uppföljande samtal. 

Det femte området tog upp församlingens hantering av synpunkter från 
anhöriga och medarbetare. Både negativa och positiva synpunkter är viktiga 
i ett förbättringsarbete. I Täby församling fanns det inga rutiner för hanter-
ingen av sådana. Vid ett seminarium som särskilt tog upp förbättringsförslag 
och problemlösande åtgärder framfördes tre typer av åtgärder. Dessa tog upp 
församlingens information till anhöriga och allmänhet, omsorgen om anhöri-
ga samt medarbetarnas arbetsförhållanden. Förslagen visade en uttalad om-
sorg om anhöriga och deras behov och detta tycktes ena medarbetarlaget mer 
än verksamhetsidén. Majoriteten av förbättringsförslagen gällde församling-
ens rutiner vilket gjorde att process- och relationsperspektiven framstod som 
fruktbara och relateringen till kvalitetsbristkostnader tydlig. Det framstod 
vidare som om utvecklingen av dialogen internt och externt var en springan-
de punkt i förbättringsarbetet. Detta tycker jag är litet märkligt eftersom dia-
log och lyssnande är uttryck för omsorg och tillhör kyrkans specialområde. 

När kyrkans monopolställning förändras kan det innebära att åsikterna om 
kyrkan polariseras. Begravningar är en verksamhet med en mycket stor kon-
taktyta och förbättringar som genomförs kan därför få stor betydelse för 
framtiden när avslutade/sovande relationer till Svenska kyrkan aktualiseras 
vid anhörigas bortgång. Om erfarenheterna från kundvård inom icke-
kyrkliga sammanhang stämmer för kyrkans situation så är alla förbättringar 
som teoretiskt sett kan påverka församlingarnas framtida relationer till män-
niskor viktiga. 

Jag fann att Täby församling hade två utvecklingsområden: dels behövdes 
en grundläggande bas som var gemensam för samliga anställda och där olika 
aspekter på församlingskulturen ingick, dels skulle arbetet inom verksam-
hetsområdet begravningar utvecklas. Församlingskulturen diskuterade jag 
utifrån tre skilda aspekter. De tre aspekterna var ”det goda arbetet”, förmed-
lingen av en församlingsbild och församlingens lärande. Medarbetarna be-
svarade ett antal skriftliga frågor med anknytning till dessa aspekter. ”Det 
goda arbetet” innehåller olika faktorer som påverkar medarbetarnas arbetssi-
tuation som t.ex. upplevelser av säkerhet, trygghet och respekt både fysiskt 
och psykiskt. Här tog jag upp medarbetarnas syn på värderingar av arbetet, 
deras uppfattning om ledningens och närmaste chefens tack och uppskatt-
ning samt medarbetarnas eget ansvar för trivseln på arbetsplatsen. När det 
gäller värderingar visade svaren att medarbetarna för egen del prioriterade 
professionalitet. Kyrkoherdens ledarskap ansåg de borde genomsyras av 
värderingarna tydlig, närvarande och rak kommunikation. Kyrkoherden själv 
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betonade däremot värderingarna karismatisk, närvarande och smidig för-
handlare. Svaren kan tolkas som att medarbetarnas och kyrkoherdens ledar-
skapssyn endast delvis sammanföll. Det var slående att uttalade kristna vär-
deringar av arbetets innehåll var lågprioriterade och enstaka. Det kan relate-
ras till att även svaren på frågan om begravningens mål innehöll få uttalat 
kristna synpunkter. Det var i första hand kyrkoherdens svar (vid ett senare 
tillfälle) som betonade begravningens kristna sammanhang. Resultaten kan 
tolkas som en sekularisering inifrån kyrkan eller som att det är problematiskt 
för medarbetarna att hantera yrkesroll och privatliv. Eventuellt finns det ett 
samband mellan svaren och medarbetarnas relatering till församlingens olika 
sfärer, eftersom dessa inte relaterar till uttalat kristna värderingar och för-
samlingens ideologiska grund på ett likartat sätt. 

När det gällde ledningens tack och uppskattning till medarbetarna samt 
medarbetarnas trivsel framkom att främst uppskattades social belöning som 
bekräftelse och konstruktiv kritik. Det var 30 % av informanterna som 
nämnde lönefrågor. Vad gäller trivsel framkom att bl.a. orättvisor och olika 
typer av klagomål orsakar vantrivsel. Det var dock bara ett fåtal som besva-
rade frågan hur de själva kunde öka trivseln. Detta kan tolkas som att det 
egna ansvaret för trivsel och vantrivsel projicerades på någon annan. 

Församlingens medarbetare ville förmedla en positiv bild av församlingen 
i sina möten med människor. Denna bild ligger i linje med församlingens 
verksamhetsidé. I analyserna framkom indikationer på att församlingen visa-
de en positiv utsida mot sina församlingsbor men att detta inte var en helgju-
ten bild i förhållande till församlingens faktiska arbetssituation. 

Den sista aspekten på församlingens kultur gällde församlingen som en 
lärande miljö. En lärande organisation innebär kompetensförvaltning och en 
attityd med ett lärande i vardagen. Visioner och mål är levande, forskning 
och inlärning ständigt aktuella. Navet allt cirklar runt är dokumentation och 
utvärdering. Här drogs slutsatsen att Täby församling bar ett embryo till en 
lärande församling och att intern kunskapsdelning var en möjlig utveck-
lingsväg i arbetet med begravningar. Jag framhöll även behovet av att för-
bättra dialogen för att förtydliga och nyansera problemsituationer och driva 
förändring och förbättring. Jag betonade även behovet av tid för lärande och 
kreativa processer. 

Lärande som attityd och omsorg som en grundhållning framstår som 
komplement till varandra. En omsorgssituation kan vara lärande för alla 
involverade och lärandet kan innebära att utveckla omsorgen. 
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17.5 Modeller och metoder  faktorer i församlingens
 förbättringsarbete som avhandlingen behandlat 
I den empiriska studien behandlades hur ett förbättringsarbete med en sys-
tematisk ansats kan bedrivas i en församling och hur ett sådant arbete kring 
begravningar kan genomföras. I diskussionen om den specifika kyrkliga 
miljön redogjorde jag för ett antal faktorer som påverkade församlingens 
förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet och förmedla den kyrkliga 
miljön. Dessa faktorer och relationerna dem emellan kan betecknas som 
övergripande modeller. 

I den empiriska studien blev det tydligt att begreppen modell och metod 
mer eller mindre överlappar varandra. I ett vidare perspektiv är en modell en 
tolkning av en viss situation och utgör en del av eller en förutsättning för en 
metod.

17.5.1 En grundläggande bas för 
 församlingens förbättringsarbete 
I avhandlingsarbetet framkom en rad faktorer som utgör en församlings 
grundläggande bas (berör alla medarbetarna) i ett förbättringsarbete med en 
systematisk ansats.  

Genom kyrkoanalyser och omvärldsanalyser påvisades hur den kyrkliga 
miljön och kyrkans relationer kontinuerligt påverkas av samhällsförändring-
ar. Intressenterna har olika tidsbestämda behov. Historia, nutid och framtid 
ger ett horisontellt processperspektiv. Detta relaterar via den teologiska 
grundsynen till Svenska kyrkans uppdrag och församlingens verksamhetsidé, 
den nutida kyrkliga miljön samt till kyrkans och församlingens mål och vi-
sioner.

Den tentativa kvalitetsdefinition som avhandlingen bygger på utgick från 
att den kyrkliga miljön skall förmedla ett meningsfullt tilltal som mer eller 
mindre tydligt relaterar till uppdrag och mål. Detta tilltal utgör en vertikal 
process som skär den horisontella tidsaxeln i nutid. Detta horisontella och 
vertikala processperspektiv på organisationens grundstruktur visar att det 
som sker i den kyrkliga miljön anger hur man vill uppnå mål och visioner.  

Den lokala församlingen och varje medarbetare ingår sålunda som en del i 
Svenska kyrkan. Intressenter är huvudmannen Svenska kyrkan, Svenska 
kyrkans och församlingens målgrupper, församlingsmedarbetarna och frivil-
liga samt samhället – det allmänna. Intressenterna har olika tidsbestämda 
behov.
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Kyrkoanalyser  

             HISTORIA                            NUTID                        FRAMTID
                                                                                                                                          

T   E   O  L   O  G   I   S   K         G   R   U   N   D   S   Y   N 

                                                                                   

Svenska kyrkans uppdrag       KYRKLIG MILJÖ             Svenska kyrkans 
          församlingens                 en miljö som avser att stå            och församlingens 
         verksamhetsidé              utanför den kommersialism            mål och visioner 

   och logik  som kan råda inom 
    näringsliv och stat 

                                       
Verksamhetsprocesser

Fysisk miljö 
                                                   Församlingskultur 
Människosyn och omsorgen som en grundhållning. Det goda arbetet bl.a. sekularise-

ring inifrån kyrkan, förmedling av en församlingsbild och lärande som en attityd. 
Ledarskap och medarbetarskap och relationen dem emellan.  

                                          
Intressenter 

Den specifika kyrkliga miljön förmedlar ett meningsfullt tilltal och sammanhang 
som relaterar (mer eller mindre tydligt) till kyrkans uppdrag och mål.  

Intressenter 
SAMHÄLLSKRAV 

SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR 

Omvärldsanalyser 

Figur 9. Hur kan den specifika kyrkliga miljön förbättras? Faktorer som ingår i en 
grundläggande bas i ett förbättringsarbete med en systematisk ansats.

Den kyrkliga miljön är specifik i den bemärkelsen att den avser att stå utan-
för den kommersialism och logik som kan finnas inom näringsliv och stat. I 
den kyrkliga miljön ingår församlingsverksamhet, fysisk miljö och försam-
lingskultur. Församlingsverksamheten kan ses som uppdelad i kärn- och 
stödprocesser. Den fysiska miljön ägnades inte någon ingående uppmärk-
samhet i de analyser som har presenterats. Istället diskuterades flera aspekter 
av församlingskulturen. De berörde framför allt människosyn och omsorg 
som en gemensam grundhållning hos medarbetarna. Den empiriska studien 
tog under rubriken ”församlingens kultur” upp det goda arbetet, förmedling 
av en församlingsbild och lärande. Det är tre områden som relaterar till le-
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darskap och medarbetarskap och deras relation sinsemellan. Särskilt frågan 
om sekularisering inifrån församlingen ägnades uppmärksamhet.  

Ovanstående hör samman med hur den kyrkliga miljön förmedlas och 
uppfattas av människor som vistas i den kyrkliga miljön och om församling-
ens ansikte utåt och inåt hänger ihop. Men den kyrkliga miljön och ett me-
ningsfullt tilltal kan också förmedlas via massmedia, kultur och ute i samhäl-
let. När Svenska kyrkan relaterades till den ideella sfären visade analyserna 
hur kyrkans uppgifter kan riktas in på serviceliknande verksamheter eller på 
meningsskapande, ideologiska uppgifter. Samtidigt kan man naturligtvis 
diskutera hur ideologiska ståndpunkter kan uttryckas i diakonalt servicelik-
nande verksamhet. 

Den grundläggande basen för församlingens förbättringsarbete kan sam-
manfattas grafiskt enligt figur 9 ovan. 

17.5.2 Förbättringsarbete i begravningens sammanhang 
När det gäller församlingens specifika förbättringsarbete i samband med 
begravningar betraktar avhandlingen begravningen ur ett process- och rela-
tionsperspektiv. Förbättringsarbetet med en systematisk ansats innebar för-
bättringar av sådana processer och relationer som relaterar till kvalitetsbrist-
kostnader och den tentativa kvalitetsdefinitionen med objektiv kvalitet och 
subjektivt upplevd kvalitet. Det är när problem bearbetas och förbättrings-
förslag realiseras som kvalitén ökar, den kyrkliga miljön förbättras och kva-
litetsbristkostnaden kan anses vara åtgärdad. I samtalen med anhöriga blev 
det uppenbart att sorgen berörde dem på olika sätt och att det ibland var svårt 
för dem att finna de rätta orden för att beskriva sorgen. Jag uppfattar också 
att kulturen i den kyrkliga miljön rymmer aspekter av samma karaktär. Man 
kan hävda att det är kyrkans uppgift att göra en kristen tolkning av männi-
skors upplevelser men detta berör trons och teologins sfär och språk – inte 
gängse former för utvärdering som kan betraktas som mer byråkratiska eller 
administrativa. 

Begravningens moment i processkartläggningen föranledde att särskild 
uppmärksamhet ägnades åt utvärdering, riktad information och undervisning, 
begravningens tidsaspekter, uppföljning samt hantering av olika slags syn-
punkter från och anhöriga och medarbetare. Det framkom bl.a. att medarbe-
tarnas förbättringsförslag i första hand tog upp faktorer som berörde försam-
lingens rutiner. Som exempel kan nämnas hanteringen av klagomål från 
anhöriga.

Förbättringsförslagen visade på en tydlig omsorg om de anhöriga. Försla-
gen tog också upp arbetsplatsförhållanden och medarbetarnas arbetssituation 
samt arbetsgivarens omsorg om dem. Det är faktorer som ingår i försam-
lingskulturen och gäller relationer. Det framstod som om omsorgen i be-
gravningens sammanhang också bör relateras till värdighet. Värdigheten 
gäller anhörigas omsorg om den avlidne men också att själv hantera begrav-
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ningen korrekt. Värdigheten utgör dessutom en aspekt av begravningsbyråns 
arbete. När det gällde församlingens omsorg uppfattade jag att värdigheten 
var en viktig faktor som kunde balansera omsorgen i olika situationer. 

KYRKLIG MILJÖ   
                                                    
Uppdrag                             Begravningens moment                   Mål relaterade 
Församlingsinstruktion          i en processkartläggning                     till begravning

Uppmärksamhet ägnades åt utvärdering, riktad information och undervisning, be-
gravningens tidsaspekter, uppföljning, hantering av synpunkter, t.ex. förbättringsför-

slag och klagomål från anhöriga och medarbetare. 

Fysisk miljö 
Det framkom vissa förbättringsförslag för den fysiska miljön, exempelvis att det 

borde finnas en hylla där blommor efter begravningen kunde placeras.  

Församlingskultur  
Omsorgen och värdigheten framstod som varandras förutsättningar.  

Lärande och dialog utformat efter de lokala förutsättningarna. 

Anhöriga tar del av den kyrkliga miljön 
Här ingick anhörigas behov av omsorg och värdighet samt faktorer som påverkar 

sorgen: personliga, existentiella, diakonala, sinnliga och kroppsliga, sociala, kultu-
rella och materiella faktorer. 

Anhöriga, begravningsentreprenörer m.fl. 

SAMHÄLLSKRAV 
SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR 

Begravningsbyrån möter anhöriga både i och utanför den kyrkliga miljön. Kontak-
terna mellan begravningsbyrån och församlingen sker till stor del i den kyrkliga 

miljön.

Figur 10. Faktorer som ingår i ett förbättringsarbete med en systematisk ansats och 
med fokus på processer och relationer i begravningens sammanhang. 

Intervjuerna med anhöriga visade att sorgen kan se väldigt olika ut beroende 
på den aktuella situationen. Det framkom en rad faktorer som påverkar sor-
gen och som sammanfattar de behov och önskemål som anhöriga gav uttryck 
för. Faktorerna benämndes personliga, existentiella, diakonala, sinnliga och 
kroppsliga, sociala, kulturella och materiella. Här vill jag särskilt lyfta fram 
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att sorgen sätter sig både i kropp och själ. Sorgen kan ta sig fysiska uttryck 
och påverkar kroppens funktioner. Samtidigt är den sörjande mer eller mind-
re öppen med alla sinnen för intryck från omgivningens och känslig för hur 
omgivningen agerar. Små detaljer av omsorg kan få stor betydelse och de 
estetiska intrycken fäster sig på näthinnan. Det framkom att församlingens 
uppföljande verksamheter av olika slag uppskattades mycket och fyllde vik-
tiga sociala och existentiella behov. 

Intervjuerna med de anhöriga visade tydligt att de synpunkter och förslag 
som de förmedlade är viktiga kunskapskällor i ett förbättringsarbete. Jag 
drog också slutsatsen att det är värdefullt om relationen är så förtroendefull 
mellan församlingens medarbetare och församlingsborna att samtal om så-
dana saker kan föras när händelsen är aktuell samt att synpunkter och förslag 
tas om hand på ett seriöst sätt av församlingen.

Begravningsbyrån möter anhöriga både i och utanför den kyrkliga miljön. 
Personalen på begravningsbyråns kontor tar emot kunder och vid begrav-
ningsgudstjänsten har byrån i många fall en representant. Begravningsbyrån 
är en aktör inom såväl stat och näringsliv som civilsamhälle/kyrka. Detta 
förhållande har stor betydelse för på vilka sätt begravningsbyrån agerar. 
Analyserna visade på vikten av ett utvecklat samarbete mellan församling 
och begravningsbyrå. Figur 10 sammanfattar hur de olika momenten i ett 
förbättringsarbete i samband med begravningar förhåller sig till varandra.

17.6 Från teori till praktik i ett förbättringsarbete – 
förbättringsområden samlade i ett studiehäfte 

Under studiens gång brottades jag med problematiken hur skillnaden mellan 
teori och praktik i ett utvecklings- och kvalitetsarbete kan överbryggas. Hur 
skulle de teoretiska resultaten i ett förbättringsarbete utvecklas till lärande-
processer? Hur skulle framväxten av ”det goda arbetet” drivas? Hur skulle 
organisationens grundstruktur bli synlig? 

Egna överväganden och samtal med församlingsledningen ledde så små-
ningom fram till att ett studiehäfte som byggde på avhandlingsarbetet skulle 
fungera som ett bra redskap för att överbrygga skillnader mellan teori och 
praktik i ett utvecklings- och förbättringsarbete. I analyserna av kyrkligt 
ledarskap framkom att församlingarna utgör komplexa miljöer med skilda 
sfärer som ställer krav på dialog och samtal över sfärernas gränser. Detta 
skulle ett studiehäfte förhålla sig till genom att lyfta fram dialog och samtal i 
uppgifterna. Både medarbetarskap och ledarskap och relationen däremellan 
kunde aktualiseras. Detta var också i linje med församlingens behov av att 
utveckla den interna kommunikationen.710

710 Jämför Pettersson, Thorleif 1981:140. 
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Ett studiehäfte utifrån Täby församlings och Svenska kyrkans förutsätt-
ningar skulle vidare innebära en viss positionering av den kyrkliga miljön 
gentemot kvalitetsförbättringsarbete i samhällets övriga sfärer. Studiehäftet 
skulle med andra ord kunna förhålla sig till avhandlingens intentioner och 
teoretiska analyser. Däremot avsåg jag inte att utveckla kvalitetsfrågor som 
omfattar den fysiska miljön och lokalanvändningen i enlighet med Jess stu-
die av missbrukarorganisationer. 

Nedan följer en uppräkning av de områden som studiehäftet tar upp. Av 
innehållet framgår som regel om uppgiften vänder sig till alla medarbetare 
och ledarskap eller om det är verksamheten vid begravningar som fokuseras. 
De förstnämnda ingår i en grundläggande bas i ett förbättringsarbete. Samma 
studieuppgift kan inledningsvis vända sig till samtliga församlingsarbetare 
för att sedan fokusera arbetet vid begravningar. 

1. Uppgifter, mål och mening med verksamheten inom Svenska kyr-
kan och i Täby församling.
Uppgiften tar upp Svenska kyrkans uppgifter enligt Kyrkoordningen och 
församlingens verksamhetsidé. Därefter fokuseras medarbetarnas och kyrko-
herdens mål med arbetet i samband med begravningar. Den delen av uppgif-
ten knyter an till de medarbetare som besvarade frågan vad som är mål och 
mening vid begravningar. 

2. Personlig och livslång kontakt med Svenska kyrkan. Med hjälp av 
livslinjen initieras en dialog om förhållandet mellan privatliv och yrkesroll. 
Analysen torde också kunna fördjupas och ta upp frågor om församlingen 
har ett Janusansikte där den utåtriktade bilden av församlingen inte stämmer 
överens med de faktiska inre förhållandena. Livslinjen är även en introduk-
tion till processmodeller och en reflektion kring vilka bilder av församlingen 
som medarbetarna förmedlar till omgivningen. 

3. Den livslånga kontakten med kyrka och församling är en process.
Med hjälp av processbilder vill uppgiften visa att det finns ett sammanhang 
mellan församlingens lokala verksamhet och Svenska kyrkan. Uppgiften vill 
också visa hur medarbetarna och församlingens verksamheter samverkar och 
att varje arbetsinsats är betydelsefull för helheten och människors livsvand-
ring. Inledningsvis vänder sig uppgiften till alla medarbetare för att därefter 
ta upp begravningens processer. Uppgiftens andra del knyter an till de 
medarbetare som har uppgifter i samband med en begravning. 

4. Organisationen inom Svenska kyrkan och i Täby församling. Med 
hjälp av olika bilder vill uppgiften relatera den enskilde medarbetaren till 
Svenska kyrkans och Täby församlings organisation och ge sammanhang. 
Studieuppgiften motiveras med att det fanns medarbetare i församlingen som 
hade behov av att lära känna organisationens beslutsvägar. 

5. Värderingar hos ledningen i Täby församling. Uppgiften relaterar 
till församlingens kultur och det goda arbetet genom att ta upp värderingar 
hos den enskilde medarbetaren och ledningen. Ledarskap betonas kraftigt 
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inom ämnesområdet kvalitet. Avsikten med uppgiften är att underlätta en rak 
och kreativ diskussion om förhållandet mellan ledar- och medarbetarskap. 

6. Olika former för utvärderingar av församlingsverksamhet. Utvär-
dering av verksamheten var en viktig fråga för medarbetarna. Denna uppgift 
diskuterar och ger exempel på olika material till utvärderingar. Bl.a. upp-
märksammas att den vardagliga dialogen innehåller stoff som kan användas i 
ett förbättringsarbete i likhet med verksamhetsberättelser och liknande åter-
kommande redovisningar. 

7. Anhörigas möjligheter till information och undervisning om sorg 
och begravning. Uppgiften utgår från medarbetarnas återkommande frågor 
om anhöriga hade tillräcklig information om begravningar. Information och 
undervisning relaterar tydligt till den bild av församlingen som förmedlas till 
omgivningen och till omsorg om anhöriga. Uppgiften är strukturerad kring 
informationens innehåll, målgrupper och spridning. Det gör det lätt att arbeta 
med uppgiften också i andra församlingsverksamheter. 

8. Tidsförloppet vid begravningar. Medarbetarna hade upprepade frågor 
med anknytning till olika perspektiv på tid vid begravningen. Tidsförloppet i 
en process för tankarna till kvalitetstänkandets ursprung inom amerikansk 
industri och den utveckling som följde med tidsmätningar. I begravningens 
sammanhang var det inte den ekonomiska aspekten som föranledde frågorna 
utan omsorgen om anhöriga och deras behov av kontakt med begravnings-
prästen. Uppgiften relaterar därför till förbättring i församlingsmedarbetar-
nas interna kommunikation. Det innebär också att en tidsstudie kan upp-
märksamma eventuella kvalitetsbristkostnader. 

9. Uppföljning av begravningar. Vad har församlingens kontakter med 
anhöriga efter begravningen för betydelse? Det var en fråga medarbetarna 
lyfte fram och som fick stort utrymme vid medarbetarsamlingen i januari 
2001. Uppgiften uppmärksammar medarbetarnas omsorg om anhöriga. Men 
sett i ett vidare perspektiv handlar uppgiften även om församlingens pastora-
la ansvar. 

10. Om ett sorgehus klagar och har synpunkter på församlingens sätt 
att handha begravningar. Klagomål, förbättringsförslag och synpunkter 
kan anhöriga framföra till alla medarbetare i församlingen. Det beror på 
sammanhanget vem anhöriga talar med. Enligt vad som framkom om kund-
vård är det viktigt att både anhörigas och medarbetarnas förslag och syn-
punkter behandlas seriöst. 

11. Medarbetarnas synpunkter och förslag på förbättringar av arbe-
tet kring begravningar. Klagomål, förbättringsförslag och synpunkter från 
medarbetare i församlingen ger också uppslag till förbättringar i den kyrkliga 
miljön. I analyserna framkom att det i första hand var rutiner som behövde 
ses över, vilka bl.a. relaterar till omsorgen om anhöriga, interna relationer, 
kvalitetsbristkostnader och förbättringar i processer. 

12. Medarbetarnas uppfattning om ledningens och närmaste chefens 
tack och uppskattning. Uppgiften återknyter till församlingens kultur och 
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det goda arbetet. Den relaterar också till tidigare kompetensutvecklingspro-
jekt.

13. Trivsel på arbetsplatsen Täby församling. Uppgiften relaterar till 
församlingens kultur och det goda arbetet. Ämnet knyter an till tidigare 
kompetensutvecklingsprojekt. 

14. Förmedling av en församlingsbild. Vilken bild av församlingen vill 
medarbetarna förmedla och hur kan en sådan förmedling ske? Uppgiften 
relaterar till församlingens kultur och relationer till omvärlden. Den knyter 
an till tidigare kompetensutvecklingsprojekt i församlingen och undersök-
ningar som visat att Svenska kyrkan bör arbeta med positionering. Även 
”sovande relationer” är relevanta att hänvisa till i en diskussion om förmed-
ling av en församlingsbild. 

15. Lärande i Täby församling. Uppgiften relaterar till en lärande för-
samlingskultur och vill inspirera till ett fortsatt utvecklingsarbete. 

Uppgifterna stimulerar i första hand till diskussioner och samtal. För att in-
spirera till lärande uppmuntras användarna i studiehäftets inledning att också 
använda konstnärliga uttrycksmedel som exempelvis drama och målning och 
att anpassa materialet till sig själva när de arbetar med de olika studieuppgif-
terna. Företrädare för barn- och ungdomsverksamheten ansåg att det meto-
diska anslaget i studieuppgifterna utan svårigheter kunde översättas till andra 
verksamheter i församlingen. Studiehäftet fick namnet Kristi lokalkontor, 
förbättringsarbete i Täby församling. Formuleringen Kristi lokalkontor är 
hämtad från ett av svaren på frågan vilken bild man vill förmedla av försam-
lingen.

Studieuppgifterna är i linje med den tentativa kvalitetsdefinitionen att den 
särskilda/specifika kyrkliga miljön förmedlar ett meningsfullt tilltal och 
sammanhang som mer eller mindre tydligt relaterar till kyrkans uppdrag och 
mål.

17.7 Omsorg och mänsklig värdighet 
Avhandlingsarbetet utgår från en kristet-humanistisk människosyn som be-
jakar människors lika värde och jämställdhet mellan könen. Den bygger på 
en helhetssyn utifrån de mänskliga grundbehoven som är kroppsliga, psykis-
ka, andliga och sociala och griper in i varandra. Vidare ansluter jag mig till 
uppfattningen att människan kan beskrivas som ”homo complexicus”, som 
sammansatt. 

Människosynen kommer till uttryck i relationer och handlingar. I avhand-
lingen har jag fört en diskussion om omsorgen som en grundläggande håll-
ning i mötet mellan församlingens medarbetare och allmänheten. I Täby 
församling fanns tydliga belägg för att omsorgen var en naturlig hållning i 
mötena med anhöriga. Jag har även diskuterat omsorgen i medarbetarskapet 
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och varje individs ansvar att ha omsorg om sig själv. När medarbetarna i 
olika sammanhang framförde förbättringsförslag var det tydligt att omsorgen 
om anhöriga var en slagruta med vilken man sökte svagheter i verksamheten. 
Denna omsorg hade också ett nära samband med omsorgen om medarbetar-
na själva och arbetets förutsättningar. I analyserna av församlingens möten 
med anhöriga framstod det som om omsorg och värdighet var varandras 
förutsättningar. Behovet att bli bemött med värdighet återkom i intervjuerna 
med anhöriga och samtidigt var deras utsatthet och behov av omsorg påtag-
ligt.

Kan omsorg missbrukas? Kan den innehålla ett manipulerande inslag? 
Och finns det inte situationer då det är svårt att visa uppriktig omsorg? Och 
kan inte omsorg bli obehagligt påträngande? Och kan inte visad omsorg 
medföra att man blir utnyttjad? En människosyn som ser människan som 
sammansatt bejakar sådana frågor. Det är minst två parter i en omsorgssitua-
tion och både den sörjande och den församlingsanställde kan uppfatta att 
omsorgen i relationen är svår att hantera. I sådana situationer är sannolikt 
värdigheten mer aktuell än påtaglig omsorg liksom värdigheten som en 
gränssättare för omsorgen. Värdigheten, här uppfattad som ett relationsbe-
grepp, ger en kulturell ordning i mötet. Den innebär ett korrekt bemötande 
med respekt för den andres integritet och identitet. Värdigheten kan sålunda 
balansera omsorgens förutsättningar. Jag menar att i begravningens sam-
manhang har anhöriga behov av omsorg och värdighet.711

Även den kyrkliga miljön kan anhöriga uppleva som mer eller mindre 
värdig. Den fysiska miljön med städade utrymmen och fungerande teknisk 
apparatur är exempel på hur omsorg och noggrannhet bidrar till att skapa en 
miljö som kan uppfattas vara värdig. Även traditionen kan ge en inramning 
som upplevs som värdig. Men jag åsyftar i detta sammanhang inte en vär-
dighet som är ”yta”, dvs. som handling eller miljö där omsorgens genuina 
dimension saknas. Det är kombinationen av värdighet och omsorg som han-
terar distansen och närheten i relationen mellan anhöriga och den kyrkliga 
miljön.

Så kan man också ställa sig frågan om behoven av omsorg och värdighet 
är autentiska, emotionella sorgereaktioner. Motsatsen till värdighet är ovär-
dighet, att utsätta någon för vanära eller brist på personlig respekt. Jag upp-
fattar att det sätt värdigheten kommer till uttryck i en relation korresponderar 
med en inre resning, ett förhållningssätt gentemot tillvarons villkor. Värdig-
heten rymmer moraliska och etiska aspekter och motiverar varför omsorgen 

711 Min erfarenhet som präst är att begravningsentreprenörer i sitt kroppsspråk signalerar ett 
förhållningssätt som dels kommunicerar värdighet/aktning i dödens närhet och inför anhöriga, 
dels ger ett känslomässigt och professionellt avstånd som skyddar entreprenören från att 
involveras personligt och slitas ut i daglig kontakt med döden. (Kanske också rädsla och 
reaktioner på lukt från döda kroppar kan hållas i schack genom ett stiliserat kroppsspråk.) Jag 
antar att detta förhållningssätt som regel korresponderar med anhörigas behov av att den 
avlidnes kvarlevor behandlas med aktning. 
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går före effektiviteten. När den kända TV-profilen Ulla-Carin Lindquist in-
sjuknade i ALS delade hon med sig av sina erfarenheter i boken Ro utan 
åror och filmen ”Min kamp mot tiden”. Hon uttryckte en önskan att finna en 
värdighet i döden, en dödskvalitet. I sin kamp med sjukdomen personifierade 
hon värdighet som uppriktighet och integritet. Det var ett genomlyst förhåll-
ningssätt där också lidandet fick en värdighet. Samtidigt var hennes och om-
givningens omsorg närvarande. Hon skriver att det var en stor gåva att få ta 
emot tid av andra.712 Tidsutrymmet för samtal och reflexion blev viktiga 
faktorer i den ömsesidiga omsorgen och värdigheten. Jag tolkar hennes erfa-
renheter som sorgebearbetning och ett sökande efter att formulera det genui-
na.

I avhandlingens inledning diskuterades den specifika kyrkliga miljön och 
en tentativ definition av kvalitet som ett meningsfullt tilltal. Kvalitet har 
tidigare diskuterats i termer av mätbart och icke mätbart. Värdighet, precis 
som omsorg, uppfattar jag rymmer faktorer som både kan och inte kan mätas 
kvantitativt. Antalet dagar innan prästen kontaktar sorgehuset kan räknas. 
Antalet gränsöverskridande upplevelser som den kyrkliga miljön och prästen 
kan bana väg för i sin kontakt med anhöriga kan i och för sig kanske räknas. 
Men det framstår som komplicerat både att definiera och verifiera en gräns-
överskridande upplevelse. Det kanske också skulle upplevas som integritets-
kränkande. Däremot kan omsorg och värdighet upplevas och uppfattas som 
ett meningsfullt tilltal. 

Enligt Bibeln är människan ofullkomlig medan Gud är fullkomlig. I 
gränsöverskridande upplevelser öppnas gränsen till dimensioner bortom tid 
och rum. Det transcendenta gör genomslag i det immanenta. Med Martin 
Bubers ord: 

Relationen till människan är den som närmast liknar relationen till Gud: sant 
tilltal möts av sant svar. Bara med den skillnaden att i Guds svar allt, alltet, 
uppenbarar sig i språkets gestalt.713

Jag ser detta gränsöverskridande skeende som en existentiell erfarenhet där 
orden tar slut och allting bara är.714 Essensen i denna upplevelse uppfattar jag 
är möjlig att bära med sig in i vardagen, en erfarenhet och ett tilltal som be-
rör de existentiella livsvillkoren och människans värdighet.715 Den mänskliga 
värdigheten är sålunda ett förhållningssätt till livets villkor och någonting 

712 Lindquist 2004:192ff. 
713 Buber 1990:99. Jmf. Lindquist 2004:179. 
714 Otto 1917. 
715 Jmf Eliade 1968:10 ”…att den religiösa människan alltid strävar efter att leva i ett heligt 
universum och att följaktligen hennes upplevelse är av ett annat slag än hos en människa utan 
religiös känsla, en människa, som lever i en avsakraliserad värld … avsakraliseringen känne-
tecknar helhetsupplevelsen hos den areligiösa människan i de moderna samhällena och att det 
för henne till följd därav blir allt svårare att återfinna de arkaiska samhällenas religiösa män-
niskornas existentiella dimensioner.” 
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som går att bära med sig in i möten med andra människor, in i vardagens 
arbetsuppgifter och in i sökandet efter sig själv. 

Med avhandlingens titel Omsorg och mänsklig värdighet vill jag samman-
fatta min uppfattning att människan är sammansatt och att värdigheten hör 
samman med människans skapande ljusa sidor som finner sitt uttryck i om-
sorgen om andra. I dödens närhet och i sorgen är omsorgen och värdigheten 
viktiga för såväl individ som organisation och samhälle eftersom det är en 
återspegling av kultur och värderingar. Det innebär att omsorgen och den 
mänskliga värdigheten utplånar över- och underordning och det finns ut-
rymme för förlåtelse och upprättelse. Det är ett öppet fönster mot dimensio-
ner bortom tid och rum både för den döende och de anhöriga. Med formule-
ringen omsorg och mänsklig värdighet sammanfattar jag ovanstående som en 
slags kvalitetsdefinition i dödens närhet och begravningens sammanhang. 

Hur relaterar ovanstående till omsorgen som grundhållning hos försam-
lingens medarbetare? Som jag förstår är det inte bara i samband med be-
gravningar som omsorg och värdighet är grundläggande utan de är också 
relevanta i en fördjupad diskussion om det meningsfulla tilltalet i den totala 
kyrkliga miljön. Fortsatt forskning kring detta handlar kanske i första hand 
om en realistisk människosyn som en förutsättning i kyrkligt förbättringsar-
bete.

17.8 Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 
I avhandlingsförfattarens uppgift ingår att kontinuerligt ställa sig frågan om 
arbetet utförs metodiskt korrekt och om de svar och resultat som forskningen 
genererar överensstämmer med avhandlingens syfte. Mina förkunskaper om 
arbetet i en församling med sorg och begravning var många gånger till stor 
hjälp när det gäller att reflektera över denna problematik. Det empiriska ar-
betet har genomförts med en ansats till aktionsforskning. Det innebar att 
medarbetarna i Täby församling har varit involverade i forskningsprocessen 
och resultatens tillförlitlighet och giltighet har kontinuerligt utsatts för pröv-
ning. Jag har växlat mellan ett innanför- och utanförperspektiv och sökt 
vinnlägga mig om att observera hur församlingen påverkat utformningen av 
projektet och vilka konsekvenser detta har fört med sig. I samband med del-
tagande observationer i församlingen har det också funnits rikligt med tillfäl-
len att reflektera kring forskningsmetod och resultat. Studiehäftet och ett 
följebrev överlämnades till församlingens medarbetare med en uppmaning 
att kontakta mig om det fanns felaktigheter eller om man önskade diskutera 
något inför en tryckning av avhandlingen. Intervjuerna med anhöriga 
genomfördes med en metod som i viss mån innebar att svarens tillförlitlighet 
och giltighet prövades genom följdfrågor under den pågående intervjun. En 
informant hade jag uppföljande intervjuer med. Ungefär hälften av de övriga 
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informanterna hade jag uppföljande kontakter med. Men jag ville inte bidra 
till en situation som kunde upplevas vara alltför ansträngande för dem. 

Frågorna om tillförlitlighet och giltighet besvaras måhända bäst när frå-
gan om resultatens generaliserbarhet ställs. Det fanns två material som resul-
taten kunde relateras till. Det var dels undersökningar om arbetsplatsförhål-
landen inom Svenska kyrkan, dels församlingens tidigare kompetensutveck-
lingsprojekt med information om arbetsplatsförhållandena. Det fanns en god 
överensstämmelse mellan problemområden inom Svenska kyrkan, informa-
tionen från tidigare kompetensprojekt samt resultaten från min empiriska 
studie. Jag uppfattar att de ämnesområden inom kvalitetsarbete som studie-
häftet relaterar till kan sägas vara viktiga i de flesta former av kvalitets- och 
förbättringsarbete. Medarbetare i Täby församling menade att de studieupp-
gifter som gällde begravningar också var tillämpbara inom andra verksamhe-
ter i församlingen. Kvalitetsarbete med hjälp av studieuppgifter som är an-
passade till förhållanden inom Svenska kyrkan och Täby församling har ett 
kreativt inslag. Detta utesluter naturligtvis inte att det hade varit möjligt att 
utforma ett studiematerial på andra sätt. 

Det framstår som troligt att de metoder och modeller som jag använde för 
att framställa studiehäftet går att tillämpa i andra församlingar. Intervjuer 
med församlingsbor kan dock medföra problem med anonymiteten i en 
mindre församling med få församlingsbor och ett litet antal kyrkliga hand-
lingar. Det innehållsliga resultatet om förbättringsarbete kring sorg och be-
gravning är knutet till förhållanden inom Täby församling. En informant 
hade erfarenheter från en annan församling där begravningen genomförts. 
Det gav ett jämförelsematerial som visade att karaktären på anhörigas kon-
takter med församlingens medarbetare varierar, vilket är ganska självklart. 
Däremot uppfattar jag att metoderna och modellerna samt analyserna av sorg 
är relevanta också i andra församlingar. 

Studieuppgifternas relevans i andra församlingar har prövats i en uppföl-
jande studie. Denna har sin upprinnelse i en fråga om studiehäftet kunde 
utvecklas för att användas i andra församlingar och i andra sammanhang än 
begravningar. Studien genomfördes i två pastorat av helt annan karaktär än 
Täby, nämligen i Gottsunda församling och i Almunge pastorat. Gottsunda 
församling ligger i Uppsalas utkant och består av två distrikt, Sunnersta och 
Gottsunda. I Sunnersta är det i huvudsak en äldre villabebyggelse medan det 
i Gottsunda är blandad bebyggelse och en stor procent av invånarna är in-
vandrare. I Gottsundadistriktet finns en hel del sociala problem. Almunge 
pastorat består av fyra landsbygdsförsamlingar nordväst om Arlanda. För-
samlingarna är Almunge, Knutby, Faringe och Bladåker. Närheten till Ar-
landa och Stockholm bidrar till viss inflyttning. Gottsunda församling och 
Almunge pastorat hade biskopsvisitationer året innan mina besök och hade 
då bl.a. arbetat med swotanalyser. 

 Under våren 2003 genomförde jag deltagande observationer i försam-
lingarna. Hösten 2003 intervjuade jag kyrkoherde Göran Bohman i Gottsun-
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da och kyrkoherde Lars-Olof Fahlén i Almunge främst för att höra deras 
synpunkter på målarbete. Hösten 2003 fick medarbetarna i församlingarna 
besvara en enkät med frågor som relaterade till ämnena i studiehäftet. Avsik-
ten med enkäten var att finna ut vilka områden de ansåg var viktiga att arbeta 
med.

Resultaten från enkäten och deltagande observationer visade att Gottsun-
da församling hade problem på arbetsplatsen. Efter att resultaten presenterats 
för medarbetarna tog församlingen kontakt med Previa, ett företag som arbe-
tar med arbetsplatsrelaterade problem. Jag har tagit del av Previas material 
som använts i församlingen och intervjuat socionom Anders Gustafsson från 
Previa som var ansvarig för arbetet i Gottsunda. Utifrån en swotanalys har 
församlingen arbetat med områdena dialog och mål. Perspektivet som Previa 
använde hade stora likheter med det jag tillämpade i Täby församling. Det är 
ett psykodynamiskt förhållningssätt som lyfter fram positiva utvecklingsmöj-
ligheter. Det finns emellertid två stora skillnader. Den ena är att Previa inte 
relaterade sitt arbete till förbättringsarbete i den kyrkliga miljön och begrav-
ningar som jag gjorde. Det perspektiv och sammanhang jag refererade till är 
vidare. Den andra skillnaden är att Previas personal gått in aktivt för att sti-
mulera ledarskapet och medarbetarskapet för att lösa arbetsplatsrelaterade 
konflikter. Jag har liksom i Täby församling istället haft ett psykodynamiskt 
förhållningssätt men inte gått in i bearbetning av konfliktsituationer. Kyrko-
herden och medarbetarna i Gottsunda församling har uttryckt en önskan att 
göra om enkäten i ett senare skede för att se om det inträtt några förändring-
ar. Till detta kan läggas att Gottsunda församling också varit involverade i 
ett projekt åren 2002 – 2004 som undersökte allmänhetens syn på försam-
lingarnas verksamhet i Uppsala kyrkliga samfällighet. Litet förenklat kan 
man säga att studiehäftet tar upp frågeställningar som båda Previa och det 
sistnämnda projektet behandlar. 

I Almunge pastorat var situationen annorlunda. Enkäten och deltagande 
observationer visade att frågorna är koncentrerade kring verksamhetsutveck-
ling. Personalstabens storlek medgav en samling kring kyrkoherde Fahlén 
och det fanns ett sammansvetsat medarbetarlag. Kyrkoherdens och medarbe-
tarnas intressen var främst att utveckla en kännedom om församlingsbornas 
synpunkter på verksamhetens fortsatta inriktning. I det arbetet prövade man 
att samla in idéer och synpunkter med hjälp av en enkät. En sådan insamling 
hade karaktären av förslagslåda och gjordes i samband med ett större för-
samlingsarrangemang. Det kom in enstaka svar. En annan insamling av för-
slag var riktad till skolbarn och gav ett större antal svar som kunde användas 
vid utvecklingen av verksamheten. Pastoratet var sålunda intresserat av så-
dana faktorer som Uppsala kyrkliga samfällighet bearbetade vid denna tid. 

Sammanfattningsvis framstår det som adekvat att studiehäftet tar upp dels 
grundläggande faktorer i förbättringsarbete, dels faktorer som gäller ett verk-
samhetsområde samt att det kan ske ett urval av faktorer som passar den 
lokala församlingens situation och behov av förbättringsarbete. Avhand-
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lingsarbetet har varit inriktat på området begravningar. Men en församling 
kan naturligtvis ha problem och utvecklingsbehov som studiehäftet inte be-
handlar, både sådana som kan uppfattas som grundläggande faktorer och 
sådana som gäller något specifikt verksamhetsområde. Och anhöriga kan ha 
haft synpunkter på förändringar av församlingsarbetet som inte artikulerades 
i intervjuerna. Erfarenheterna från Almunge visar att ett ”generellt” material 
om förbättringsarbete också skulle kunna innehålla enkätmetoder och dis-
kussionsunderlag för verksamhetsutveckling. Men som framkommit tidigare 
anser jag det inte rimligt att använda sådana metoder i möten med sorgehus, 
där istället den naturliga dialogen i möten ansikte mot ansikte ger viktiga 
uppslag till förbättringsarbete. 

Som projektgenomförare har jag upplevt att de tre pastoraten är sinsemel-
lan mycket olika med skilda arbetsplatskulturer och krav på medarbetarnas 
förmåga att hantera komplexitet. Nära flera församlingar involveras i ett 
förbättringsarbete går det att genomföra kollegiala utvärderingar vilket jag 
ser som en intressant möjlighet. Studiehäftet kan i ett fortsatt arbete utformas 
så det kan ingå i ett kontinuerligt utvecklingsarbete i en församling. En för-
samlings självutvärdering kan då fördjupas med en kollegial utvärdering i 
samarbete med en annan församling. 

Avhandlingsarbetet har även bidragit till utvecklingen av aktionsforsk-
ning som metod inom religionssociologin. Det framstår som om aktions-
forskningen är en metod som kan användas för att utveckla en lärande orga-
nisation. En samverkan mellan forskare och församlingsmedarbetare skulle 
kunna etableras i avgränsade, lokala forskningsprojekt. 

17.9 Att härbärgera tillvarons komplexitet 
 – en slutreflexion 
Stålhammars beskrivning av kyrkoherdens komplexa roll vidareutvecklade 
jag i en diskussion om församlingens olika sfärer där kyrkoherden och 
medarbetarna rör sig. Ann-Sophie Hanssons psykosociala beskrivning av 
Svenska kyrkan som arbetsplats visade också på en komplex situation. Alla 
de problem som jag tidigare nämnde i samband med arbetsplatsen Svenska 
kyrkan som divergerande uppfattningar om mål, visioner och värderingar 
bidrar till att öka komplexiteten. Detta innebär krav på kyrkoherdens och 
medarbetarnas förmåga att hantera sådana situationer. Jag uppfattar att kom-
plexiteten härbärgeras i hela människan kroppsligt, psykiskt och andligt samt 
i sociala relationer och innebär m.a.o. att orka och våga ta in en situation till 
fullo. Komplexa situationer ställer sålunda större krav än normalt på indivi-
dens förmåga att härbärgera och bearbeta spänningar och ångest. Den kom-
plexa situationen i en församling uppfattar jag kan bidra till att förklara var-
för det finns så påtagligt många arbetsplatsrelaterade problem i kyrkan och 
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varför det är så svårt att komma tillrätta med dem. Situationen ställer särskil-
da krav på arbetsledaren. 

En sörjande människa kan också uppleva en komplex situation som krä-
ver att spänningar och oro härbärgeras. En person som drabbas av sorg tar in 
verkligheten alltefter, det ligger i själva sorgearbetet. Den akuta smärtan kan 
vara outhärdlig och upplevas kroppsligt. Begravningen kan sannolikt både 
öka och kanalisera komplexiteten. Riten och sorgesamtalen kan binda ångest 
genom att relatera till dimensioner bortom tid och rum och tolka situatio-
nen.716 Om gränsöverskridande upplevelser tillhör de existentiella livsvillko-
ren och människans vara, så förklarar det varför det är så vanligt att männi-
skor utför riter i samband med döden och varför det finns så många olika 
begravningsriter. 

Sverige beskrivs idag som ett mångkulturellt land och kyrkans relation till 
befolkningen förändras kontinuerligt. Den vardag människor lever i kan 
också beskrivas som komplex med mångfald, relativism, likriktning och 
individualism. Också vardagen ställer krav på den enskilda individen att 
härbärgera en tillvaro som är motsägelsefull. Då kan riten kanalisera ångest 
och existentiella frågor. I nödvändigheten för människan att mentalt härbär-
gera tillvarons villkor kan det finnas en förklaring till varför religionen inte 
dör ut och alternativa livsåskådningar vinner terräng. 

Kyrkans miljö rymmer både tradition och förnyelse och framstår som en 
kontrast till den kommersiella marknaden med dess snabba förändringar. 
Som jag uppfattar det kan kyrkans miljö – i alla fall teoretiskt sett – svara på 
människans behov av att härbärgera tillvarons komplexitet och att finna ett 
rum med utrymme för tillvarons gränsöverskridande dimensioner och som 
erbjuder ett meningsfullt tilltal. Om tillvaron rymmer flera dimensioner finns 
dessa sannolikt förankrade i människan som en dold kunskap och som behov 
efter kontakt med en fördjupad verklighet. Mer ingående studier av tillvarons 
komplexitet är en viktig uppgift för fortsatt forskning i tvärvetenskapliga 
konstellationer. 

17.10 Fortsatt forskning 
Forskningsresultaten som presenterats kan fördjupas. Vårt lärande kan alltid 
finna nya fält att erövra. Jag tänker i första hand på diskussionen om sorg. I 
intervjuer med människor som av olika anledningar vistas i dödens närhet 
skulle våra kunskaper om såväl döende som sorg kunna fördjupas och där-
med skulle de insatser som bedrivs i detta sammanhang kunna förbättras.  

Det är också av stort intresse att bedriva aktionsforskning i en församling 
och vidareutveckla former för utvecklings- och förbättringsarbete såväl kring 
begravningar som annan verksamhet. Ett område som vore givande att pe-

716 Se Lundin 1992:79. 
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netrera närmare är sambandet mellan ledarskap och medarbetarskap. Det 
finns en rad ledarskapsteorier, men hur medarbetarskap relaterar till dessa 
och hur ledarskap och medarbetarskap samspelar är däremot mer oklart. Det 
vore också en stor utmaning att forska vidare kring faktorer som stimulerar 
”det goda arbetet”, inte minst i kyrkliga sammanhang.  

Det skulle vara glädjande om denna avhandling kunde stimulera till fort-
satt forskning i en tvärvetenskaplig miljö där kyrkans tradition och uppgifter 
relateras till forskning i religionsbeteendevetenskap, systematisk teologi 
livsåskådningsvetenskap, socialmedicin och ämnesområdet kvalitet. För-
hoppningsvis har denna avhandling kunnat visa att sådan tvärvetenskaplig 
forskning skulle kunna ge värdefulla insikter. 
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Summary

Care and Human Dignity 

Theoretical and empirical perspectives on quality improvement 
work in the Church of Sweden with regard to funerals 

Background, aim and questions treated in the thesis 
Current quality assurance and improvement work in Sweden evolved during 
the late 1960s within industry and has subsequently made inroads in busi-
ness, the public sector and, to some extent, civil society. Also the Church of 
Sweden has been influenced, inter alia because there within the church exists 
a need for tools to manage conflicts of interest and develop parish work. At 
the same time, there is an ongoing discussion about what happens when 
methods developed for the logic of business applications is used in other 
types of activities. The critics warn us to beware of quality assurance models 
that promise quick solutions to different problems. They assert that an or-
ganisation should cherish and develop its own culture and traditions. There 
is otherwise a risk that the organisation’s specific qualities will be under-
mined and disappear. This thesis has been conceived against that back-
ground.  

The purpose of the thesis was firstly to assess the Church of Sweden in 
the light of current quality theories and systematic improvement methods, 
and secondly to develop methods and models for quality improvement work 
(using a systematic approach) within the Church of Sweden focusing on 
parish funeral activities.

The theoretical part of the thesis was linked to three overarching issues. 
What is quality improvement work? How does the Church of Sweden relate 
to the topic of quality improvement? What is the environment and current 
situation Church of Sweden from a quality improvement perspective? These 
issues were explored for a number of areas. The results of the theoretical 
analysis constituted the foundation for the empirical study, which covered 
the following two main issues: How can systematic quality improvement 
work be carried out in a parish and how can such work be implemented in 
the area of funerals? 

The thesis took as its starting point the specific conditions of the church 
environment and a general, Christian and humanist value orientation. By this 
I mean the equal value of the individual, equality between the sexes and a 
holistic approach to Man’s basic physical, mental, spiritual and social needs. 
I also shared the view of professor Sven-Erik Sjöstrand that Man is both 
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interactive and complex (“homo complexicus” and can act on the basis of 
different rationalities. The complex nature of Man is represented by three 
different qualities, which he describes as calculating (homo oeconomicus, the 
rationality of maximizing personal gain), idealistic (a rationality based upon 
shared values), and genuineness (a rationality growing from genuine, close 
and non-substitutable relationships).

Another starting point for the thesis was the concept of processes and re-
lations, and of a caring approach among parish co-workers. Improvements in 
processes and relationships were related in a basic way (without financial 
analysis) to the cost of a lack of quality. Improvements of activities are a 
way of making the best use of resources and not the same as drawing down 
costs by means of cutbacks. Examples of the cost of low quality may be the 
lack of cooperation or a weak complaints response mechanism. The descrip-
tive term quality improvement work includes both quality improvement and 
the areas of leadership, collaboration and organization. These four topics are 
closely related and integral to quality improvement work.  

What is quality improvement work? 
The evolution of the concept of quality during the Twentieth Century shows 
how the meaning changed. To begin with, an emphasis was placed upon 
control and inspection of production. Then statistical models were developed 
with standards and quality assurance. The service approach, which empha-
sizes the customer’s perspective and the relation between customer and pro-
ducer, has increasingly commanded attention. The difference between goods 
and services has thereby gradually been cancelled out. During the 1980s 
leadership issues came into focus and since then a holistic approach to qual-
ity improvement work has evolved – TQM, Total Quality Management. Dif-
ferent definitions of TQM have in common an emphasis on leadership, a 
customer-oriented focus, processes and continuous improvements with a 
view to creating customer satisfaction. The Shewart Cycle, or PDCA (plan, 
do check and act), is a model often mentioned in the context of continuous 
improvement.  

The criticism of quality improvement work has mainly been that complex 
processes are oversimplified and that quality improvement theories are 
treated as universal solutions to all manner of problems. Another sensitive 
issue is the underlying value orientation, which may appear both techno-
cratic and primarily rationalistic, overlooking basic human needs. My studies 
of quality improvement work in Sweden indicated that there is a danger that 
a more technical “tradition” becomes dominant when the different aspects of 
quality in goods and services are amalgamated in the notion of a single di-
mension of quality.  

The focus of producers on the customer has given the assessment of cus-
tomer satisfaction with a product or service an increasingly central role. Ac-
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cording to this approach, it is important to pay attention to both customer 
dissatisfaction and positive reactions, and to establish a dialogue that can 
lead to improvements of the product or service. Staff experiences and reflec-
tions are also important sources of information. Routines to take this kind of 
information into account can lead to constructive quality improvement 
measures, while positive reactions can reinforce the professional pride of the 
staff. But it can be difficult to find methods that provide accurate informa-
tion about the customer. In certain cases, as in hospital care, the analysis can 
be undertaken at both the “doing level” and at the “being level”.  

NPM, New Public Management, is a term for quality improvement work 
in the state sector. In my understanding, industrially applied models for rela-
tional quality don’t reflect the complexities of the citizen’s relationship to 
public services. It is also important to take into account that quality im-
provement work that focuses on staff conditions can strengthen group iden-
tity and increase competencies. I also understood that organizational culture 
(informal rules, shared values, etc) as manifest in relations and work proc-
esses, was an overarching and important factor in quality improvement 
work.

How does the Church of Sweden relate to the topic of quality?
A review of some aspects of leadership- and management literature relating 
to secular applications, showed inter alia how demands and expectations on 
leadership can be contradictory. Today, the emphasis is on transformative 
leadership and networking models. The leader’s qualities and moral founda-
tions have thereby come into focus. In this respect, there are similarities be-
tween the leadership qualities emphasized in secular applications and the 
leadership exercised by the vicar. The warnings that have been raised against 
more simplistic management literature mainly concern their perception of 
human nature, their over-simplifications and their seductive spiritual over-
tones. Spiritual overtones in the management area may be seen as an expres-
sion of the general human desire for guidance and support in different situa-
tions. Since religion had become niched and knowledge about the Christian 
Faith as a way of approaching life has lessened, a vacuum has arisen that is 
now being filled by players “with a message of redemption”. Against this 
background it was obvious that the Church of Sweden needs to distinguish 
between theological tradition and business administration theories in any 
systematic quality improvement effort.  

The vicar moves between the four spheres of the parish, i.e. the profes-
sional sphere, the bureaucratic sphere, the charitable sphere, and the sphere 
of parish politics involving elected officials. It would appear that the church, 
with its complex organization, places special demands on leader-
ship/management – and on interaction between the different spheres bridging 
their different norm systems.  
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In an overall comparison between business, state, civil society and the 
Church of Sweden, it was established that the Church of Sweden is similar to 
the state in terms of stakeholders at the national level, and that the similari-
ties with and links to civil society are the clearest. As a theologian I am 
faced with the question of why the customer-service model has been adopted 
in some parts of the church, and whether the Christian ethic of care and love 
of thy neighbor really has found its full expression. A probable explanation 
is that there are a number of issues within the church that need to be re-
solved, and that consequently there is an openness to new approaches and 
fertile ground for simple, clear answers.  

Within the philanthropic sector it is possible to distinguish between focus 
activities and general services, both of which can be directed towards the 
membership, the state, and society. According to this approach, the Church 
of Sweden’s focus activity is the production of Meaning, and it is directed 
towards society. However, my analysis showed that the tasks of the church 
may be viewed both as focus activity and as general services provided to the 
parish, the state and society.

I related the activities of the Church of Sweden to three different mod-
els/methods commonly found in the field of quality improvement. The first 
is the organizational approach which defines the purpose of the organization 
and how to go about realizing its goals and visions. The Church is rooted in 
the texts of the Bible and is a part of the worldwide church. In the Church 
Order, the mandate of the Church of Sweden and its parishes is stated. Lo-
cally, a parish can define its own objectives. The Parish Instruction is locally 
generated and contains a pastoral program and the latter may contain ele-
ments of strategic planning.  

The second approach taken from the field of quality improvement is the 
concept of processes. This perspective may be applied to all levels in an 
organization, both horizontally and vertically. Mapping out processes can 
contribute to the identification of areas for quality improvement. The process 
approach was applied to the Church of Sweden by means of a tentative 
model of core processes and support activities as illustrated in Fig.1.  
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The Parish Instruction: The fundamental task of the parish is to worship, teach and perform diaconia and 
mission. These elements constitute four dimensions of the core processes.  

Baptism Confir- 
mation 

Marriage Mass/
prayer

Cultural 
events

Existential 
dialogue 

Childrens 
groups, 
sewing
circles,

etc.

Social
debate 

Funeral
services

9 core processes in the parish, related to the stages of an individual’s life. 

S u p p o r t   P r o c e s s e s              S u p p o r t   P r o c e s s e s              S u p p o r t   P r o c e s s e s

Cleaning, personnel policies, further education, collaboration between parishes in personnel issues, 
administrative routines, technical maintenance, leadership training, etc. 

Fig 11. A process-oriented description of parish work. 

The task, activities and vision of the church may be seen as a horizontal 
process. Parish activities constitute a sequence or process that follows an 
individual from baptism to funeral. The sequencing of parish activities is 
schematic. For example, it is quite possible to participate in church activities 
without being baptized, and you can be baptized as an adult. The figure is 
held at a general level, but each element can be further detailed. The nine 
areas of activity may be described as core processes. Support activities are, 
for example, personnel conditions, training activities and technical mainte-
nance. The figure also illustrates that the local activities of a parish are part 
of a national and global continuum that follow parishioners when they relo-
cate geographically.  

The third approach taken from the field of quality improvement con-
cerned relationships and care. I adopted as my starting point the idea that 
parish staff generally speaking have a caring approach, and that this ap-
proach is applied to individuals irrespective of their religious faith. A caring 
approach between staff members and in relation to the individual staff mem-
ber also seemed relevant.

The tentative definition of quality that I have used focuses on the specific-
ity of the church environment, which differs from other environments in the 
absence of commercial links and by the use of symbolic language that ex-
presses metaphysical dimensions and a Christian interpretation of life : qual-
ity in the context of church activities is characterized by the fact that the 
specific church environment provides a meaningful approach and context 
that relates (more or less concretely) to the goals and task of the church. The
specific church environment consists of (1) parish activities undertaken by 
staff and voluntary workers, (2) the physical environment of churches, par-
ish-halls, churchyards, etc., and (3) the parish culture, with common norms, 
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values, perceptions, informal rules, habits, environment, behavioral patterns, 
etc. Individuals seek out the church environment for many different reasons. 
The approach in and of itself (including the physical environment and parish 
culture) communicates a sense of meaning that reaches out to the individual 
in her state of mind. That sense of meaning can also arise in a different con-
text at a different point in time. This could be the case for instance of a child 
at baptism or confirmation. The approach has an existential resonance that is 
transparent to the Christian Ethic. It is an approach open to communication 
and more or less clearly in harmony with the goals aspired to. The stake-
holders are the Church of Sweden as principal, the church’s/parish’s target 
groups, parish workers, volunteers and society – the public sphere.  

Quality can be objectively measurable or subjectively experienced. Even 
subjectively experienced quality can be measured, in the sense that experi-
ences can be expressed verbally. But there are certain experiences that can-
not be adequately expressed in words. The extent to which the church’s staff 
contribute to the salvation of individuals would belong to this category of 
experiences.

What is the environment and situation 
of the Church of Sweden from a quality perspective?
Starting from the mid 19th Century a series of decisions has been taken that 
have led to legally established freedom of religion. Engagement for a relig-
iously based Folk Church arose early in the 20th Century. At the turn-of-the-
year 1999/2000 the formal relationship between the Church of Sweden and 
the state was replaced by new legislation in which the church was given the 
status of registered congregation. If secularization is measured in terms of 
the number of visitors at mass, prayer habits and Bible reading, Sweden ap-
pears extremely secularized. But it is interesting that the niched nature of 
church and religion in society today can lead to developments in different 
directions at the level of society, organization and the individual. The impli-
cation of this is that even if the church has become marginalized in society, 
local improvement work can vitalize a parish. In quality improvement work 
it is therefore of interest to note secularization processes that emanate mainly 
from within the church itself.  

A large majority of the population of Sweden belongs to the Church of 
Sweden. This can be interpreted in different ways. In this context, it is mean-
ingful to assess what is meant by religion. In my view, there are tensions 
between the Church of Sweden’s substantive (basic) creed, the church’s 
functions for the population and for society as a whole, and the beliefs and 
religious practices of the individual. Given the church’s function as a stabi-
lizer, integrator, and bearer of culture, quality improvement work should not 
lead to further fragmentation, but rather develop instruments that will inhibit 



330

further drift. I view the tentative definition of quality as such an instrument. 
To understand the church’s relation to the population, the importance of so-
called “dormant relationships” as an aspect of tradition was discussed. This 
type of latent relationship can be “inherited”, and come into focus for in-
stance in times of crisis or at funerals. Different studies of peoples’ attitudes 
to the Church of Sweden show that funerals occupy a special place in com-
parison with other activities. The church space and the openness of churches 
are also appreciated. Care for society’s weaker members is considered the 
most important of the church’s tasks, and in times of crisis and catastrophes 
the church is expected to be active.

The church is a large workplace comprising both employees and volun-
tary workers. Studies of the church as a place of work provide a complex 
picture of satisfaction and dissatisfaction. There can be an outward appear-
ance of unity while underneath that surface conflicts thrive. Five areas are 
normally cited as sources of conflict. These are organization, management, 
the psychosocial work environment and conditions of work, theological 
views and attitudes, basic values and the church’s place in society. A means 
of managing conflicts could be to develop positive modifying factors (such 
as dialogue) and allowing the basic Christian values of the church to be the 
bedrock of “good works”.  

I believe that theological views and personal faith are values that engage 
individuals at the deepest level. Conflicts are therefore viewed as threatening 
and place special demands on the parish’s handling of internal tensions and 
communication. It appears likely that internal problems at the workplace can 
drain individuals of their energy. In quality improvement work, different 
kinds of problem factors need to be focused upon, since they appear to be 
interrelated. The varying nature of problems makes it reasonable to combine 
a longer-term approach of working with attitudes and basic values, with a 
shorter-term, more problem-oriented approach.  

How can systematic quality improvement work 
be conducted in a parish and how can such work 
be carried out in the area of funerals? 
The fourth and fifth issues were made the subject of an empirical study em-
ploying qualitative methods. It was carried out in Täby parish during the 
years 1997-2002 as a case study with an interactive approach. The staff and 
management of the parish were interviewed, as were 14 members of imme-
diate family. I also maintained a dialogue with undertakers. Participatory 
observation with dialogue, presence in the parish, and written source mate-
rial, provided rich opportunities to verify the interviews. It was a cyclical 
process with analysis/evaluation followed by strategic planning and action, 
and with critical reflection as a constant element. The study was conducted 
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during the years 1997-2002. Inspired by professor Richard Normann I 
shaped the researcher’s role into a psychodynamic, learning approach.  

Täby parish has roughly 60 000 inhabitants, 45 000 members of the 
church and 100 employees. Between 1996 and 2000 the total number of 
funerals in the parish increased from 257 to 313. The parish’s earlier compe-
tence-raising program demonstrated the central importance of collaboration 
and dialogue. It also became evident that quality improvement work needed 
to take into account a number of factors such as cost and time spent in order 
to be of practical use in everyday work. From an overarching perspective it 
appeared to me that the quality improvement work touched upon the culture 
of the parish.  

In the study my point of departure was that the funeral ceremony is a mul-
tidimensional act. It can take place both in the private and the official setting 
and fulfill both individual and collective/social needs. The funeral spans the 
time from the death bed to the graveside farewell. Various types of memorial 
occasions and farewells are thus a part of the funeral. I defined the funeral as 
a communicative act and from the assumption that the basic needs of the 
individual are physical, mental, spiritual, and social:  

The funeral rite is a communicative act expressing peoples’ interpretation of 
transcendental experiences and social order. It consists of deliberate and 
symbolical acts. As a rule, the funeral rites include a repetitive, cultural ele-
ment.   

The rite can have many functions in the process of mourning. It can have a 
healing and identity-strengthening effect upon the individual and at the same 
time be a collective cultural act. The funeral act and the church have an im-
portant function in promoting an existential sense of basic security with re-
spect for individual religious views. The unfolding process of mourning and 
its strength are related to factors that are connected with the grieving indi-
vidual’s situation, such as health, personality, circumstances surrounding the 
death, and social networks. I do not subscribe to any particular theory of 
mourning, but believe that grieving is so individual and complex that many 
descriptions are needed to complement each other.  

Funeral customs change over time, and Sweden’s development in a multi-
cultural direction has naturally an impact on funeral customs. There is a 
trend towards social conformity in funerals following the order prescribed by 
the Church of Sweden. At the same time, the church manual includes a cer-
tain openness towards alternative procedures according to the personal 
wishes of the immediate family. Changes in funeral customs are influenced 
also by the undertakers and their cooperation with the parish. The entrepre-
neurs emphasize the importance of an individually conceived and executed 
funeral.
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In the context of funerals, the parishes of the Church of Sweden come 
into contact with both members of the church and non-denominational indi-
viduals as well as believers of other faiths. Employees within the Church of 
Sweden enter into short or more long-term relations with a very large num-
ber of people. It is therefore important that the church possesses the compe-
tence to provide the grieving with adequate support and assistance.  

Interviews with members of the immediate family clearly showed their 
sensitivity to the approach and support provided. For family members it was 
important both that the funeral was conducted in a dignified manner and that 
they as mourners conducted themselves in a manner appropriate to the situa-
tion. Care and dignity appeared in the analysis as each other’s prerequisites.  

The interview material with immediate family members indicated seven 
factors that played a role in the process of mourning. (1) Personal factors 
included funeral rites adapted to the preferences of the deceased and the 
immediate family, providing a means of expressing the deceased’s wishes 
and life. Of particular importance was the description of the deceased in the 
memorial speech. (2) Existential factors included the psychological and 
spiritual needs of family members. Several of the interviewed has sought out 
the minister after the funeral, in the context of a mass, as a stage in their 
mourning process. (3) Diaconal factors refer to family members’ increased 
need of attention and care giving in certain situations. This can manifest 
itself i.a. in mourning dialogues, and in contacts with receptionists, custodial 
staff, and churchyard workers. (4) Sensory and physical factors pertain to the 
fact that grief may be expressed also physically and that mourners are aes-
thetically impressionable. The aesthetical impact on family members of 
flower arrangements and settings was plain. In interviews, grief was ex-
pressed also in body movement, voice and choice of words. (5) Social fac-
tors pertain to the mourners’ need for social interaction in their grieving. The 
parish can provide such a social context in a longer time frame. (6) Cultural 
factors refer to the importance of tradition. This was evident in the inter-
views with family members. Traditions sometime include a local component 
that places special demands on the flexibility of other actors. (7) Material 
factors, finally, refer to the legal and financial impact of a death and its asso-
ciated funeral, as well as to the parish’s technical equipment, premises 
adapted to the needs of visitor’s with physical limitations, administrative 
functions, and the care of premises and environments.  

Mourning can be very different in nature, depending on the circum-
stances. For example, there are occasions when family members’ feelings of 
relief and thankfulness over the termination of a difficult illness dominate. 
On other occasions the situation may be one of alienation and hostility, and a 
need for reconciliation. An understanding of the nuances of grief may con-
tribute to collaborators’ sensitivity and care for family members.  

Family members’ impressions of the work of undertakers varied from 
positive to negative. In my view, the parish’s collaboration with the under-
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takers is also an element in a team effort. In order to address issues and de-
velop cooperation I was of the view that a distinct forum for dialogue was 
needed. Finally, the question was discussed of whether undertakers’ body 
language expresses a dignity related to their stigmatization and represents an 
attitude that simplifies their contact with different spheres of society.  

In the interviews with staff members, they were encouraged to describe 
their views on objectives in the context of funerals. Their desire to provide 
family members with attention, care, and a sense of security registered a 33 
% response rate, which was the highest score. The funeral as a ritual with 
spiritual dimensions was emphasized in only 3 % of the responses. Other 
responses touched upon the funeral as an integrated whole; the funeral as 
dignified and beautiful; a desire to be of service to family members; the hope 
that family members would return to participate in parish activities; and 
various personal goals of the staff members. My impression was that parish 
staff prioritized attention to the family members’ needs and that this repre-
sented a natural approach, whereas the parish’s objectives and spiritual di-
mensions were not as clearly enunciated. When the vicar on a later occasion 
formulated his goals he emphasized that funerals must be dignified, and the 
Christian context.

Staff members’ different tasks in the context of a funeral formed the basis 
for a process-oriented perspective on funerals. This showed that all staff 
categories constituted a team that family members came into contact with in 
different contexts. Most staff members had had more profound conversa-
tional contacts with family members. Particularly noteworthy were the 
churchyard staff’s contacts with family members in the context of purchas-
ing a plot, when important exchanges on funerals and grieving often came to 
pass. Also the staff responsible for information and bookings had more pro-
found conversational contacts with family members.  

The process approach also made it possible to identify different stages 
that provided opportunities for improvement work. Staff members empha-
sized five areas in particular. (1) The evaluation of parish work with funer-
als. Here it became clear that staff members’ everyday attentiveness, sensi-
bility and parish contacts provided valuable inputs to evaluation and im-
provement work. But what was needed was an unvarnished, open dialogue 
involving both staff and family members. (2) Information to family members 
about funeral arrangements. Here it became clear that it probably is less 
fraught for parishioners to receive parish information and educational efforts 
about grieving and funerals when the situation isn’t as pressing as when a 
funeral is imminent. (3) Various aspects of timing related to the funeral, the 
Priest’s time management in particular, were focused upon. I advised a dis-
passionate internal discussion that would allow staff questions to be raised 
with the Priest. As regards the family’s waiting time for a funeral service, it 
was established that three weeks constituted an acceptable waiting time, 
whereas four weeks was considered a long time to wait. Several family 
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members argued that Saturday funeral services should be available. (4) Fol-
low-up activities after funerals. The analysis showed that follow-up activities 
are important and that the parish did so much in this area that it would 
probably be comparatively easy to systematize. Staff members pointed out 
that they too sometimes needed a follow-up discussion after a particularly 
difficult funeral. (5) The parish’s use of feedback from family members and 
staff. Both negative and positive feedback is useful in improvement work. It 
is important that relations between parish staff and parishioners are so trust-
ing that exchanges about such matters are possible when they are still fresh 
in mind, and that the points and suggestions made are treated seriously by 
the parish.

At a seminar on problem-solving and suggestions for improvement, three 
types of measures were proposed. These were: parish information to family 
members and the general public, attention to family members’ needs, and 
staff working conditions. The proposals demonstrated a clear awareness of 
family members and their needs, and this seemed to unite the staff team 
more than the parish objectives. The majority of the suggestions were about 
parish routines, which underlined the fruitfulness of a process- and relation-
ship approach, and linked this clearly to the concept of cost related to a lack 
of quality. It also became clear that the further development of internal and 
external dialogue was a key element in the quality improvement effort. The 
latter I felt was a bit strange, since dialogue and attentiveness are expressions 
of care, which is a particular strength of the church.  

Staff members provided written responses to five questions related to par-
ish culture. Taking “good works” as a starting point, the relationship be-
tween staff and management were discussed. Inter alia, it became clear that 
the staff’s and the vicar’s views on leadership were only partially similar. 
Particularly striking was the fact that there were so few expressions of an 
explicitly Christian valuation of work contents, and that this was assigned a 
low priority. This can be related to the fact that responses to the question on 
the goals of funeral work also contained very few explicitly Christian points 
of view. The results could be interpreted as a secularization of the church 
from within, or that staff members find it difficult to balance private- and 
professional roles. Possibly there could be a connection between the re-
sponses and staff members’ links to different spheres of parish activity, since 
these do not relate to explicit Christian values and the ideological founda-
tions of the parish in an identical way. As regards management thanks and 
expressions of approval to staff members, and the latters job satisfaction, it 
became clear that social rewards were appreciated as affirmation and con-
structive criticism, whereas staff complaints resulted in a lack of well-being.  

Parish staff demonstrated a desire to portray the parish in a positive light 
in their interaction with others. This is in line with the parish’s objectives. In 
the analysis it became clear that while the parish showed a positive face to-
wards its parishioners, this did not entirely conform to the actual situation of 
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parish work. The final point concerned the parish as a learning environment. 
Here, the conclusion was that Täby parish carried within itself the embryo of 
a learning parish, and that internal knowledge-sharing was a possible way 
forward in its work on funerals.  

A common basis for quality improvement work in the parish 
In the Thesis, a number of factors were identified that form a common basis 
(valid for all staff members) for quality improvement work with a systematic 
approach.

Through analysis of the church and its environment it was demonstrated 
how the church’s internal environment and its external relations are affected 
by societal change. The stakeholders have different, time-specific needs. The 
past, the present, and the future all relate, via its theological foundations, to 
the Church of Sweden’s mandate and the parish’s objectives, the current 
external environment of the church, and the church’s and the parish’s goals 
and visions. The tentative definition of quality upon which this thesis is 
based took, as its starting point, that the church environment should provide 
a meaningful approach and context that relates more or less concretely to its 
goals and mandate. This approach represents a vertical process that bisects 
the horizontal time scale in the present. This horizontal and vertical process 
perspective on the basic structure of the organization indicates that develop-
ments in the church environment represent how one wishes to reach goals 
and visions. The local parish and each staff member are thus an integral part 
of the Church of Sweden.

The common basis for quality improvement work in the parish can be 
summarized as in the figure below.  
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Church analysis 

PAST PRESENT FUTURE

T H E O L O G I C A L   F O U N D A T I O N S 

The Church of 
Sweden’s Mandate 
Parish objectives 

THE CHURCH ENVI-
RONMENT 

An environment intended 
to remain separate from 
commercialism and the 

logic of the state and busi-
ness sectors 

The Church of 
Sweden’s and the 

parish’s 
goals and visions 

Parish processes 
Physical environment 

Parish culture 
Value orientation and caring as a basic approach. Good works, i.a. secularization of 
the church from within, presentation of an image of the parish, and learning as an 

attitude. 
Management and staff, and the relation between the two.  

Stakeholders (The Church of Sweden as principal, the Church of Sweden’s / its 
parish’s target groups, parish staff and voluntary workers, and society – the public 

sphere).  

The interested parties 
The specific environment of the church provides a meaningful approach and context 

that relates (more or less concretely) to the church’s goals and mandate. 

The interested parties 
SOCIETAL DEMANDS 
SOCIETAL CHANGE 

Environmental analysis
Fig 12. How can the specific environment of the church be improved? Factors in-
cluded in a common basis for quality improvement work with a systematic approach 

Quality improvement work in the area of funerals 
When it comes to specific parish quality improvement work in the area of 
funerals, this thesis takes as its point of departure the funeral seen from a 
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process- and relationship perspective. It is when problems are tackled and 
suggestions for improvement are implemented, that quality improves, the 
church environment benefits, and the costs associated with a lack of quality 
are addressed.  

The mapping of processes in the area of funerals resulted in special atten-
tion being paid to evaluation work, targeted information and educational 
efforts, time factors related to funerals, follow-up, and implementation of 
various kinds of suggestions from family members and staff. Suggested im-
provements indicated a clear focus on the family, but also touched upon 
workplace conditions.

The analysis showed that the mourning process can be very different de-
pending on the immediate situation. A number of factors were identified that 
affect the mourning process, and the specific church environment i.a. was 
able to respond to social and existential needs. The undertakers encounter 
the immediate family both in- and outside the church environment. The 
analysis underlined the importance of a well-developed collaboration be-
tween the parish and the undertakers. The figure below summarizes the rela-
tionships between the different elements of quality improvement work in the 
area of funerals.  
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THE CHURCH ENVIRONMENT 

Church Man-
date 

Parish Instruc-
tion 

The funeral as 
an element in 
process map-

ping

Goals related 
to the funeral 

Attention was paid to evaluation work, targeted information and educational efforts, 
time factors related to funerals, follow-up, and implementation of suggestions, for 

example proposals for improvements or complaints from family members and staff.  

Physical environment
Some proposals for improvements of the physical environment were put forward, for 

example the need for a shelf on which flowers may be placed after the funeral. 

Parish culture
Care and dignity appeared as each other’s prerequisites. 
Learning and dialogue adapted to local preconditions. 

Family members’ interaction with the church environment
Here, the different nuances of mourning were established, as well as family mem-
bers’ need of care and dignity. Factors affecting the mourning process : personal, 

existential, caring needs, sensory, and physical, social, cultural and material factors.  

Family members, undertakers, others 

SOCIETAL DEMANDS 
SOCIETAL CHANGE 

Undertakers encounter family members both in- and outside the church environ-
ment. Interaction between undertakers and parish take place mainly in the church 

environment. 
Fig 13. Factors included in quality improvement work with a systematic approach 
focused on processes and relations in the context of funerals. 

Areas of improvement collected in a study guide
While working with the thesis, I had to wrestle with the issue of how to 
bridge the difference between theory and practice in a development- and 
quality improvement project. My own reflections and conversations with the 
management of the parish led to the production of a study guide. A study 
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guide can enhance dialogue and conversation, bringing out the salient quali-
ties of both leadership and staff roles, and their relation.  

Below follows an enumeration of the areas included in the study guide. 
The content indicates whether the specific task is intended for all parish 
staff, or whether it focuses on the activities associated with funerals. The 
former constitute a common base for quality improvement work. A given 
exercise can initially be intended for all parish staff, and then later focus on 
the activities associated with funerals. 

1. Tasks, goals and purpose of activities within the Church of Sweden 
and Täby parish. The module brings up the Church of Sweden’s tasks 
according to the Church Order, and the parish’s objectives. Thereafter, the 
focus shifts to the working goals of staff and vicar in the area of funerals.

2. Personal and lifelong contact with the Church of Sweden. Here, a dia-
logue is initiated about the relationship between private life and profes-
sional life. It is also an introduction to process models and a reflection 
upon which images of the parish that staff members transmit to the out-
side world.

3. Lifelong contact with church and parish is a process. With the aid of 
process analysis the module demonstrates that there is a link between lo-
cal parish work and the Church of Sweden, and that each activity carried 
out is important for the whole.  

4. The organization within the Church of Sweden and in Täby parish.
With the aid of different images, this module relates the individual staff 
member to the organizational structure of the Church of Sweden and Täby 
parish, thereby strengthening the feeling of interconnectedness and be-
longing, at the same time improving the possibility of influencing work-
ing conditions. Staff members had specifically expressed a need to under-
stand the decision-making processes of the organization.  

5. Täby parish management values. The module relates to parish values 
and the concept of good works by highlighting the values of individual 
staff members and the parish management. The purpose of the module is 
to make possible a frank and creative discussion about the relationship be-
tween management and staff roles.  

6. Different forms of evaluation of parish work. This module discusses 
and provides examples of different evaluation materials.  

7. Family members’ possibilities of getting information and education about 
mourning and the funeral process. The module is structured around the 
content of information, its target groups and dissemination.  

8. The time element in funerals. The module focuses on improvements in 
internal communication between staff members.  

9. The follow-up of funerals. Seen in a broader perspective, the module is 
about the parish’s pastoral responsibilities.  
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10. If a family in mourning complains or has opinions about the parish’s 
way of conducting funerals. The module seeks to stimulate the ability 
to accept and use such information in a way that leads to improvements.  

11. Staff members’ opinions and suggestions for improving funeral 
work. The analysis inter alia pointed to the need to revise routines in 
this area, which relates to the implicit cost of lack of quality, and to im-
provements of processes.  

12. Staff members’ impressions concerning management’s and immediate 
superior’s thanks and appreciation. The module relates to earlier compe-
tence enhancing projects and to the concept of good works.  

13. Job satisfaction at Täby parish workplace. The module is linked to 
earlier competence enhancing projects and to the concept of good 
works.

14. Communicating an image of the parish. What image of the parish do 
staff members want to communicate to the outside, and how can this be 
brought about? The module relates to earlier competence enhancing pro-
jects and to studies showing that the Church of Sweden needs to work 
on its positioning in society. Also the concept of “dormant relations” is 
relevant to a discussion on transmitting an image of the parish.  

15. Learning in Täby parish. The module is designed to inspire further 
development work.  

To inspire learning, the users of the study guide are encouraged in the intro-
duction to adapt the modules to their own situation and also to use artistic 
forms of expression. Representatives of the parish’s child- and youth activi-
ties were of the opinion that the methodology of the modules could be 
adapted without much difficulty to other parish activities. The study guide 
was given the title Branch Office of Christ, Quality Improvement Work in 
Täby parish. The term Branch Office of Christ was suggested in one of the 
answers to the question of which image of the parish ought to be projected. 

Care and Human Dignity 
Perceptions of human nature are expressed through relations and actions. 
When staff members made suggestions for improvements in different con-
texts, it was evident that care for family members was the divining rod used 
to seek out weaknesses in established practices. This sense of care was also 
closely related to care for the staff members themselves and their working 
conditions. In the analysis of the parish’s encounters with family members, it 
was clear that care and dignity were each other’s prerequisites. The need to 
be received with dignity was a recurring theme in the interviews with family 
members, and at the same time their vulnerability and need of attention was 
very obvious. Dignity, here seen as a relational term, provides a cultural 
stability to the encounter. This means a correct attitude with respect for the 
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other’s integrity and identity. Dignity can thus help to balance the conditions 
for attention. Dignity encompasses moral and ethical aspects, which explains 
why care must take precedence over efficiency. I believe that the way in 
which dignity is expressed in a relationship corresponds to an inner stature, a 
means of relating to the conditions imposed by life.  

Also the church environment may be perceived by family members as be-
ing more or less dignified. The physical environment, with clean premises 
and technical equipment in working order, are examples of how care and 
accuracy can contribute to the creation of an environment which may be 
perceived as dignified. Tradition, too, can contribute to a setting that is seen 
as dignified. But in the current context I do not refer to dignity that is “super-
ficial”, that is, to an act or an environment where genuine attention may be 
lacking. It is the combination of dignity and care that regulates distance or 
closeness in the relationship between family members and the church envi-
ronment.  

According to the Bible, man is imperfect while God is perfect. In tran-
scendental experiences, the borders to dimensions beyond time and space are 
opened. The transcendental impacts upon the immanent. I view this crossing 
of borders as an existential experience, where words end and everything just 
is. I believe that the essence of this experience can be carried with us into 
daily life, as a familiarity and an approach that touches upon the existential 
conditions of life, and on Man’s dignity. Human dignity is thus a way of 
relating to the strictures of life, that we can take with us into encounters with 
other individuals, into daily work, and into the search for oneself.

With the title of this thesis, Care and Human Dignity, I wanted to summa-
rize my view that Man is complex, and that dignity belongs to Man’s crea-
tive and lighter sides, that are expressed through care for others. In the prox-
imity of Death, and in grief, care and dignity are important both to the indi-
vidual and to the organization and society as a whole, since it is a reflection 
of culture and values. Care and human dignity erase hierarchical distinctions 
and provide opportunity for forgiveness and redemption. It is an open win-
dow on dimensions beyond time and space for both the dying and their fam-
ily members. With the phrase Care and Human Dignity I summarize the 
above as a sort of definition of quality in the nearness of Death and in the 
context of funeral arrangements. As I see it, care and dignity are fundamen-
tal not only in the context of funerals, but also in the context of a deepened 
discussion on a meaningful approach for the church environment as a whole. 

Encompassing the complexities if Life – a final reflection
The Church of Sweden is a complex place of work, with different spheres in 
which the vicar and his staff move. Problems such as differences of opinion 
concerning objectives, visions, and values contribute to increasing this com-
plexity. There is an implied requirement for the vicar and his staff to possess 
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an ability to handle such situations. I believe the complexities reside in the 
individual as a whole, physically, psychologically, spiritually and in social 
relations. The requirement is, in other words, for the strength and the cour-
age to fully embrace a situation. A complex situation places great demands 
on the individual’s ability to encompass and work with tensions and anxie-
ties. This circumstance may contribute to explaining why there are so very 
many workplace-related problems in the church and why these are so diffi-
cult to resolve.

A grieving individual may also experience a complex situation in which 
tensions and anxiety must be accommodated. A person hit by grief will ab-
sorb reality only gradually, for that is in the nature of the mourning process. 
The acute pain can be insupportable and manifest itself physically. The fu-
neral could in all probability both increases and channels the complexity. 
Rituals and conversations around grief may serve to channel anxiety by re-
lating to dimensions beyond time and space, and by interpreting the situa-
tion. This may also explain why it is so common for people to perform ritu-
als when someone dies, and why there are so many different burial rituals.  

Sweden today is described as a multicultural country, and the church’s re-
lationship to the population is continuously changing. The everyday lives of 
people can also be described as complex, with cultural variety, relativism, 
pressures for conformity and individualism. Even everyday life places de-
mands on the individual to encompass a conflicting existence. Under those 
circumstances, ritual may channel anxiety and existential issues. As I see it, 
the church environment could – at least in theory – respond to the individ-
ual’s need to encompass the complexities of life and to find a space that can 
accommodate the transcendental dimensions of life and that offers a mean-
ingful approach.  

It would be a pleasure if this thesis would stimulate continued research in 
a multidisciplinary environment where the tasks and traditions of the church 
are related to research in Religious Sociology, Systematic Theology with 
Philosophy, Social Medicine, and the area of Quality Studies. Hopefully, this 
thesis will have shown that such multidisciplinary research could provide 
valuable insights.
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Appendix

Informationsmaterial till personalen i Täby församling 
Begravningar i Täby församling; ett forskningsprojket 
Presenterat på storsamling onsdag den 14 oktober 1998. 

För ungefär 2 år sedan samlades en grupp några gånger och diskuterade be-
gravningar. Man ställde sig bl.a. många frågor om den sörjandes situation 
vid en begravning. Gruppen vände sig till Svenska kyrkans forskningsavdel-
ning för att få hjälp med sina frågor och de i sin tur bad undertecknad att ta 
kontakt med Täby församling. Jag har intresserat mig för frågor om begrav-
ningar sedan 1981 då jag prästvigdes för Stockholms stift, och påbörjade 
1995 forskarutbildningen i religionssociologi för att skriva en avhandling i 
ämnet. Gruppen och jag träffades några gånger och Johan Blix framförde 
önskemål om ytterligare hjälp för att utveckla arbetet runt begravningar. 

Begravningen ingår i ett sammanhang som sträcker sig från dödsbädden till 
avskedet vid graven, står det i Svenska kyrkans handbok om begravningar, 
s 218. Det finns forskning som visar att begravningen kan underlätta sorge-
arbetet.

Det finns tendenser till ett avskärmande från döden i Sverige och att riterna 
begränsas. Om de tendenserna vidareutvecklas finns det risk för att viktig 
hjälp i sorgebearbetningen försvinner. Min uppfattning är att begravningen 
är så viktig för sorgebearbetningen att det har betydelse för folkhälsan. 

Efter diskussionerna för två år sedan har min forskning fortskridit och be-
gravningarna i Täby är nu insatta i ett vidare sammanhang som behandlar 
hur nutida förbättringsarbete, som det bedrivs i näringslivet, offentlig verk-
samhet och inom ideella organisationer, kan anpassas till situationen inom 
Svenska kyrkan. Förhoppningen är att undersökningen av begravningar i 
Täby församling ska ge erfarenheter som kan användas också i andra för-
samlingar och kanske även inom andra verksamhetsområden i ett försam-
lingsarbete.

Begravningar i Täby församling är en undersökning som startar hos dem 
som arbetar med begravningar. Utifrån deras erfarenheter och frågor genom-
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för jag intervjuer med sörjanden. Syftet är att få en inblick i vad sörjande har 
upplevt i samband med begravningen. Intervjuerna kommer att ske med all 
hänsyn tagen till den sörjandes situation. Dödsfall med försvårande omstän-
digheter kommer inte att ingå. Forskningsetiska regler kommer självfallet att 
vara en ledstjärna. En fråga jag själv är intresserad av att ställa är vad man 
minns från begravningen.  

Följande frågor skulle jag vara tacksam om de som berors av begravningar 
kunde diskutera vid ett kommande avdelningsmöte (yrkeskategorier): 
Vilka är våra uppgifter i samband med en begravning? 
Vilka mål/ambitioner har vi med en begravning? 
Vilka frågor vill vi ställa till sörjande om begravningen? 

När ni är klara vill jag gärna möta gruppen och få ta del av era synpunkter. 
Om gruppen av någon anledning önskar att jag istället deltar vid diskussio-
nen går det bra. När hela undersökningen är genomförd (med uppföljning) 
vill jag gärna berätta om den för alla anställda.  

Ni får gärna ringa eller skriva om något är oklart! 
Ingrid Persenius 
Adress
Telefon
E:post
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Utskick till sorgehus 
           Gamla Uppsala 1999-04-18  

Genom Anna har det berättats för mig att ni är en grupp som träffats regel-
bundet under en längre tid för att tala om minnen, sorg och tankar som ni 
burit på. Jag heter Ingrid Persenius och håller på med ett arbete om hur Täby 
församling kan förbättra sitt arbete med begravningar, och det här brevet är 
en förfrågan om ni vill hjälpa mig och församlingen med det arbetet. 

Sedan 1981 är jag präst, men sedan en längre tid tillbaka har jag varit tjänst-
ledig för att läsa vidare och fördjupa mig i om och hur begravningen kan 
vara till hjälp i sorgen och vad församlingen medarbetare bör fästa vikt vid 
och kanske förändra. Om ni tillåter skulle jag ta kontakt med var och en av 
er under nästa vecka och avtala tid för ett samtal. Samtalen är naturligtvis 
anonymitetsskyddade. De lärdomar som vi kan göra genom samtalen är av-
sedda att hjälpa församlingens medarbetare med att förbättra begravnings-
verksamheten och kommer att redovisas i bearbetad form för dem. Om ni har 
frågor och önskar ringa till mig går det bra. 

Mitt arbete i Täby församling ingår i en större studie i vilken jag bearbetar 
generella frågor om kvalitet och förbättringsarbete i Svenska kyrkan. Den 
större studien ska bli en avhandling vid Uppsala universitet, religionssocio-
logiska institutionen och genomförs i samarbete med Svenska kyrkans 
forskningsavdelning. 

Med vänlig hälsning 

Ingrid Persenius 
Adress
Telefon
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   Gamla Uppsala 1999-05-16 

Namn 

Med respekt och deltagande i Din situation, vänder jag mig i detta brev till 
Dig som är närmast anhörig till Namn. Jag heter Ingrid Persenius och har 
sedan 1981, då jag prästvigdes, fördjupat mig i hur begravningar genomförs 
och på vilket sätt den kan påverka en svår situation. Det här brevet är en 
förfrågan om Du kan och vill dela med Dig av Dina erfarenheter. Samtalet är 
naturligtvis anonymitetsskyddat. 

Täby församling frågade mig för över två år sedan om jag kunde genomföra 
detta och förberedelsearbetet har tagit denna tid. Församlingen är angelägen 
om att få insikt i hur det som sker i samband med en begravning kan vara till 
stöd och hjälp för anhöriga. Samtalen får församlingen ta del av i bearbetad 
form. 

Om Du tillåter tar jag kontakt med Dig under vecka 21, efter måndagen den 
24 maj. Om Du inte vill att jag tar kontakt kan Du posta det bifogade kuver-
tet och meddelandet om det senaste 23 maj. Du är också välkommen att 
ringa till mig om Du kanske har frågor. 

Mitt arbete i Täby församling ingår i en större studie i vilken jag bearbetar 
generella frågor om kvalitet och förbättringsarbete i Svenska kyrkan. Studien 
ska bli en avhandling vid Uppsala universitet, religionssociologiska institu-
tionen (handledare Thorleif Petterson, telefon) och genomförs i samarbete 
med Svenska kyrkans forskningsavdelning. 

Med vänliga hälsningar 

Ingrid Persenius 
Adress
Telefon
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Pedagogiska riktlinjer 
Täby församlings situation och förutsättningar skulle vara utgångs-
punkter i studiematerialet. Kartläggning av församlingens situation 
hade till stor del redan genomförts i de tidigare kompetensutveck-
lingsprogrammen. Min ambition skulle vara att förespråka en posi-
tiv fortsatt utveckling. 
Min ambition skulle vara att skapa engagemang och delaktighet hos 
alla som deltog. Förankring av studiehäftet, information och utbild-
ning var viktigt. Likaså att alla deltagare hade möjlighet att påverka 
studiematerialet och kunde komma med egna synpunkter under ar-
betets gång. Jag hade redan tidigare inbjudit dem till att kontakta 
mig om de ville framföra några frågor eller synpunkter.  
Systematiskt förbättringsarbete av ett verksamhetsområde – be-
gravningar – förutsätter att det finns en gemensam bas för samtliga 
anställda i synen på exempelvis grundläggande processer och rela-
tioner.
Allmänna, grundläggande områden inom systematiskt kvalitets- 
och förbättringsarbete skulle användas med fokus på processer och 
relationer. Processtänkandet skulle tillämpas på olika nivåer av 
verksamhet. Som parter i relationer uppmärksammades medarbeta-
re, ledning, kyrkoråd, sorgehus och församlingen som arbetsplats. 
Det personliga engagemanget i arbetsplatsen som trossamfund 
skulle uppmärksammas. 
Förståelse genom att uppleva sammanhang och delaktighet bedöm-
des som angeläget. Exempelvis att sambandet mellan Svenska kyr-
kan och Täby församling var tydligt samt att alla medarbetare vid 
en begravning synliggjordes. 
Fakta, processer och relationer skulle tydliggöras för att öka med-
vetenheten om sammanhang och delaktighet, vilket i sig har en för-
ändrande påverkan. 
Mentala bilder av ett förlopp eller ett förhållande, t.ex. organisatio-
nen, underlättar förståelsen och påverkar upplevelsen av samman-
hang och delaktighet. 
Förbättringsarbete är en process. 
Min ambition skulle vara en korsning mellan teori och praktik, 
d.v.s. mellan forskning och det vardagliga arbetet i Täby försam-
ling. Under projektets genomförande var jag eldsjälen, men i den 
fortsatta processen skulle medarbetarna göra studiematerialet till 
sitt.
Mitt språk, både det talade och skrivna, måste nå alla personalkate-
gorier i församlingen. Oavsett utbildning skulle innehållet vara 
möjligt att förstå. Min ambition var att använda det etablerade 
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språkbruket inom kyrkan och att bara i undantagsfall använda ut-
tryck från nutida kvalitetstänkande. 
För att undvika konfliktsituationer skulle jag lägga vikt vid att vara 
tydlig i kommunikationen och på så vis undvika missförstånd. 
Min ambition skulle vara att göra studieuppgifterna och det bakom-
liggande systematiska tänkandet tydligt och enkelt att ta till sig. 
Nya medarbetare skulle lätt kunna haka på. 
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