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Abstract 
My essay is a study of information need and commitment during an organizational change. The specific case I 
have studied is the merger of Lutherhjälpen and SKM (Svenska kyrkans mission). They are both organizations 
with their operational direction towards development aid, the organizations will through their merger be a more 
evident part of Church of Sweden and its corporate brand.  

Each of Church of Sweden’s approximately 1800 congregations has representatives working for 
Lutherhjälpen and SKM. My purpose with the study was to shed light on the representative’s attitude towards 
the change, their identification with their commission and their information need, linking together information 
and commitment to get an understanding of the possibility that information need influence commitment. The 
research within which I position my study is the research of communication and organizational change. It is not 
unusual to discuss the feeling of complicity and motivation in these studies, questions which are highly relevant 
for my study. The theoretical base which I lean on consists partly of organizational theory, partly of 
communications theory. It includes theories of organizational structure, organizational identification, corporate 
brands, commitment and organizational communication during changes. Five focusgroups was conducted around 
the country through which I met 27 representatives, 14 representatives from SKM and thirteen from 
Lutherhjälpen. During the focus groups I also parcelled out a questionnaire designed from Penley & Goulds 
study of organizational commitment. My result shows that several of the representatives feel a strong 
identification with their respectively organization. However, some of the representatives showed more of 
identification with the work for development aid than with a specific organization. The questionnaire showed 
that the representatives feel a commitment for Church of Sweden as organization why chances are good that the 
merger will succeed among the representatives. My result also shows the representatives information need is 
extensive. Few of them search for information on their own why they are materially dependent on the 
information sent to them. My theoretical base in combination with the group discussions gives me reason to 
believe that there is a relation between information need and commitment. Therefore, information need from the 
perspective of the committed should be of larger interest in the studying of change within organizations.  
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Inledning 

Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission (hädanefter kallat SKM) var två 
traditionsrika organisationer inom Svenska kyrkan. Lutherhjälpen var Svenska 
kyrkans organ för internationell diakoni, det vill säga bistånd, medan SKM, 
förutom sociala insatser, även har ägnat sig åt samarbete med och stöd till 
systerkyrkor i andra länder. Organisationerna har nu officiellt slagits samman, 
men de nästan 6000 ombud som finns ute i församlingarna är fortfarande valda för 
respektive organisation. Mandatperioden löper till 2009, det är ännu inte beslutat 
hur ombudsverksamheten ska se ut därefter.1  

Ombuden i församlingarna arbetar ideellt med att samla in pengar till Svenska 
kyrkans internationella arbete. Lutherhjälpen och SKM har ungefär lika många 
ombud, men Lutherhjälpen var Svenska kyrkans ”flaggskepp” ifråga om 
biståndsverksamhet. Enligt uppgifter på Lutherhjälpens hemsida, hämtade i 
november 2007, redovisade Lutherhjälpen 2005 gåvointäkter på 182,2 miljoner 
kronor. Enligt SKM:s hemsida redovisade man samma år gåvointäkter på drygt 60 
miljoner kronor.2 De båda organisationernas plats inom Svenska kyrkan har länge 
varit ett ämne för diskussion. Det har funnits svårigheter med att få Svenska 
kyrkans varumärke kopplat till biståndsverksamhet och Lutherhjälpens relation 
till Svenska kyrkan har inte varit tillräckligt tydlig. Ett syfte med att slå samman 
Lutherhjälpen och SKM och placera verksamheten under Svenska kyrkans 
varumärke kan därför vara att stärka kopplingen mellan Svenska kyrkan och 
biståndsverksamhet.  

Den sammanslagning som nu har genomförts är inget nytt påfund. Redan 
1962 ansåg direktorn för SKM att Lutherhjälpen och SKM borde slås samman då 
de i grunden var identiska.3 Verksamheten har sedan successivt under årtiondena 
samordnats alltmer. 1997 upphörde Lutherhjälpen och SKM i praktiken att vara 
fristående organisationer, i och med samordningen av arbetet på kanslinivå.4 
Samtidigt med sammanslagningen på kanslinivå skapades två nämnder, en för 

                                                 
1 Anteckningar från samtal med Per Söderbäck [07-12-13]. 
2 Dessa båda hemsidor plockades dock bort under sammanslagningen varför uppgifterna inte längre finns på 
nätet. Man blir numera omdirigerad till Svenska kyrkans hemsida. 
3 Ryman, Björn, 1997, Lutherhjälpens första 50 år – 1947-1997, Stockholm: Verbum, s. 113. 
4 Tecken på Guds rike – Svenska kyrkans mission förr och nu, 1996, Walldén, Birgitta (red), Uppsala: 
Svenska kyrkans mission, s. 26. 
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respektive organisation. År 2001 tog kyrkomötet beslutet att slå samman även 
dessa till Nämnden för internationell mission och diakoni.5 I övrigt har de båda 
organisationerna fortsatt att arbeta relativt självständigt. Först i och med 2007 års 
julkampanj, som enligt traditionen var SKM:s stora insamling, blev 
sammanslagningen verklighet ute i församlingarna. Inför julkampanjen lanserade 
Svenska kyrkans nationella nivå ”pusselbiten”, för att göra samarbetet tydligare, 
en symbol som har mötts av positiva reaktioner och som har varit populär att 
använda. Symbolen, liksom övergångslogotypen, var dock bara tillfälliga. I april 
2008 tog Nämnden för internationell mission och diakoni beslutet att 
verksamheten i fortsättningen ska gå under namnet Hela världen.6 Lutherhjälpens 
och SKM:s varumärken avskaffas därmed. 

 

 

Övergångslogotypen 
 

 

”Pusselbiten”, Starkare och bättre tillsammans7  

2007 års julkampanj med temat HIV/AIDS blev inledningen för ombudens 
gemensamma insamlingar under Svenska kyrkans namn. Därefter följde 
fastekampanjen under parollen ”Vatten för livet” som avslutades på Palm-
söndagen, veckan innan påsk. Det jag är intresserad av att undersöka är hur 
ombuden har upplevt förändringen och vilken roll kontakten med, och 
informationen från den nationella nivån kan ha spelat för deras upplevelse. 
Kyrkokansliet är Svenska kyrkans nationella nivå, och dess 
informationsavdelning är nationell samordnare för information som går ut till 
församlingarna. Mycket av den information som når ombuden, med undantag för 
lokalt producerat material och material från stiften, går således ut från 
                                                 
5 Kyrkomötets webbsida > Tidigare kyrkomöten > 2001 > Beslut > Organisationen på nationell nivå [08-05-
04]. 
6 Brev från kyrkokansliet till engagerade [08-04]. 
7 Svenska kyrkans webbsida > Lutherhjälpen och SKM > Om Lutherhjälpen och SKM > Starkare och bättre 
tillsammans! [08-01-17]. 
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kyrkokansliet i Uppsala. Det är också kyrkokansliets informationsavdelning som 
arbetar med den grafiska profil som har tagits fram för Svenska kyrkan.  

Jag vill undersöka vilken information om sammanslagningen som har nått 
ombuden, hur informationen har upplevts av dem, vilken information de känner 
att de saknar samt hur detta kan sättas i relation till deras engagemang för arbetet.  

 

Debatten kring sammanslagningen 
Den debatt som har förekommit om sammanslagningen i media har framförallt 
förts i Kyrkans tidning där ett antal debattartiklar och repliker har publicerats. 
Texterna har bland annat rört frågan om ett nytt varumärke, de internationella 
ombudens roll i framtiden och rädslan för att de värden som förknippas med 
Lutherhjälpen och SKM ska försvinna.8 Förespråkare för SKM har uttryckt en 
rädsla för att missionen helt kommer att gå upp i Lutherhjälpen och att det nya 
kommer att bli en ren biståndsorganisation utan några av de värden som 
förknippas med SKM. I debattartikeln ”Det SKM står för måste få finnas kvar” 
vill man värna om det ömsesidiga utbyte mellan kyrkor som missionen har gett då 
man är rädd att detta inte kommer att kunna rymmas i det nya biståndsarbetet.9  

I debatten har röster höjts för att Lutherhjälpens och SKM:s namn ska få 
finnas kvar. På 2007 års kyrkomöte lades två motioner fram i frågan. Motion 
2007:16 Lutherhjälpen och lutherhjälparnas identitet ville värna om 
lutherhjälpsidentitetens bevarande. Motion 2007:22 Slå vakt om namnet Luther-
hjälpen föreslog, som namnet antyder, att Lutherhjälpen ska bevaras som namn 
för Svenska kyrkans internationella diakoni.10 Båda motionerna avslogs. Frågor 
om Lutherhjälpens och SKM:s identitet har varit relevanta för många människor, 
inte minst för alla dem som i årtionden har varit engagerade för någon av 
organisationerna.  

Övergångslogotypen och det namn som verksamheten har haft sedan 
julinsamlingen 2007 är Svenska kyrkan – Lutherhjälpen och SKM. Eva Berglund, 
projektledare på kyrkokansliet, menar att övergångsnamnet var en nödvändighet 
för att ge en övergång från det gamla, men att det kan vara svårt att få genomslag 
för det nya så länge de gamla finns kvar. En förhoppning är att övergångs-

                                                 
8 Se exempelvis i Kyrkans tidning – Debatt: Grape, Margareta, ”Svenska kyrkans bistånd behöver ett nytt 
varumärke” [07-07-19], Egnell, Helene, ”Ska internationella ombud avskaffas?” [07-09-06], Åkesson, 
Christer, ”Internationella ombud bör bli kvar” [07-09-13], Dovelius, Bertil, ”Bye bye Lutherhjälpen?” [07-
10-18], Wiking, Göran, ”Varför tiger vi om missionens undergång?” [08-01-03]. 
9 Larsson, Birgitta och Larsson, Per, ”Det SKM står för måste få finnas kvar”, Kyrkans Tidning – Debatt [07-
12-06]. 
10 Kyrkomötet webbsida > Tidigare kyrkomöten > 2007 > Betänkanden > Ekumenikutskottet > Kyrkomötet, 
Ekumenikutskottets betänkande 2007:2, ”Lutherhjälpen, namn och identitet” [08-05-02]. 
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logotypens otymplighet ska göra längtan efter ett nytt namn på verksamheten 
större.11  

Disposition 
Här följer en kort presentation av mitt upplägg. Jag börjar med att presentera mitt 
syfte och mina frågeställningar. Efter att ha presenterat den tidigare forskning som 
är relevant för min uppsats ger jag en introduktion till de teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen. Jag har valt att presentera 
teorin så tidigt som möjligt då jag anser att teorin behövs som plattform till resten 
av texten. För att förstå min presentation av Svenska kyrkan som organisation 
krävs en genomgång av de antaganden som min text baserar sig på. Jag har 
dessutom valt att ge en bakgrund till organisationerna Svenska kyrkan, 
Lutherhjälpen och SKM omedelbart efter teoriavsnittet. Först därefter följer 
metod följt av undersökning och analys. De teorier om organisationer som jag 
använder i beskrivande syfte förankrar jag direkt då jag presenterar Svenska 
kyrkan som organisation. Därefter, i och med metodavsnittet, övergår jag från ett 
beskrivande till ett mer undersökande förhållningssätt. Efter att metoden 
presenterats beskriver jag hur undersökningen genomfördes och därefter går jag in 
på själva analysen. Sist ger jag en avslutande diskussion där jag reflekterar kring 
undersökningens resultat. 

                                                 
11 Anteckningar från samtal med Eva Berglund [08-02-13]. 
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Syfte 

Mitt syfte är att studera informationsbehovet hos ombuden för Lutherhjälpen och 
Svenska kyrkans mission (SKM). Genom att undersöka informationsflödet mellan 
informationsavdelningen på kyrkokansliet och ombuden ute i församlingarna, 
vilken information som har förmedlats och hur den har upplevts av ombuden, vill 
jag få en förståelse för ombudens behov av information under sammanslagningen. 
Jag vill se hur ombuden har upplevt sammanslagningen, hur de ser på sitt 
engagemang för arbetet och sin identifikation med uppdraget, om detta direkt eller 
indirekt kan påverkas av informationsförmedlingen. På detta sätt vill jag få en 
förståelse för hur informationsbehov och informationsförmedling kan påverka 
engagemang och identifikation under förändringsarbete inom en organisation.  

Det specifika fall som kommer att studeras är sammanslagningen av 
Lutherhjälpen och SKM och det är i relation till sammanslagningen som 
informationsflödet kommer att undersökas.   

 

Frågeställning 
Vilka informationsbehov finns hos Lutherhjälpens och SKM:s ombud i samband 
med sammanslagningen av organisationerna? Hur kan dessa behov sättas i 
relation till engagemanget för, och identifikationen med, det ideella arbetet?  
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Tidigare forskning 

Den litteratur som finns inom ämnet förändringskommunikation i organisationer 
är relativt ny. Studiet av förändringar inom organisationer har en lång historia, 
men den interna kommunikationen har inte uppmärksammats i dessa äldre 
undersökningar, varken av organisationsforskare eller av kommunikationsvetare. 
På senare år har detta dock förändrats, men med en betydligt större del praktiskt 
orienterad litteratur än forskningsorienterad.12 Att finna väl fungerande teorier om 
organisationskommunikation under förändringar är därför svårt. Det som finns att 
tillgå är framförallt kombinationer av kommunikations- och organisationsteorier.13 
En brist detta bär med sig är att kommunikationsteorierna, ganska så naturligt, 
sätter kommunikationen i första rummet medan organisationsteorierna prioriterar 
organisationen. Trots det är det inte särskilt svårt att plocka samman de olika 
teorierna till en väl fungerande helhet. Genom områden som delaktighet och 
engagemang tangerar organisations-, kommunikations- och förändringsteorierna 
ständigt varandra och den lösning på problemet de flesta har funnit är att på egen 
hand plocka samman en teoretisk verktygslåda av de delar som erbjuds. Man får 
också hjälp av litteratur som fokuserar just kommunikation inom organisationer. I 
Kommunikation & organisation skriver Mats Heide, Catrin Johansson och 
Charlotte Simonsson om kommunikation inom organisationer ur olika aspekter, 
bland annat under förändringar i organisationen. De förespråkar en syn på 
kommunikation som en meningsskapande process och menar att kommunikation 
är en grundförutsättning för att organisationer ska kunna existera och utvecklas.14 
Kommunikation & organisation utgår från organisationen ur ett kommunikations-
perspektiv och är därför värdefull då den ger en god överblick över 
forskningsområdet. Peter Erikssons Planerad kommunikation – strategiskt 
ledningsstöd i företag och organisation är skriven som ett stöd i arbetet med 
framförallt internkommunikation, men även viss extern sådan.15 Den är just en 
sådan mer praktiskt inriktad än teoretiskt avancerad bok, men värdefull då den, 
                                                 
12 Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte, 2005, Kommunikation & organisation, Malmö: 
Liber, s. 154 f. 
13 Downs, Cal W., 1999, ”Challenges for the application of organizational communication”, Organizational 
Communication and Change, Salem, Philip (red), Cresskil, N.J.: Hampton Press, s. 245. 
14 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, passim. 
15 Erikson, Peter, 2005, Planerad kommunikation – strategiskt ledningsstöd i företag och organisation, 
Malmö: Liber, passim. 
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precis som Kommunikation & organisation fokuserar organisationer ur ett tydligt 
kommunikationsperspektiv. 

Doktorsavhandlingen Intern kommunikation och meningsskapande vid 
strategisk organisationsförändring – En studie av Sveriges Television är en 
omfattande studie av ett förändringsarbete inom SVT. Författaren Sara von Platen 
har undersökt hur ledarna inom organisationen hanterar den interna kommunika-
tionen och hur medarbetarnas delaktighet i och förståelse för en förändrings-
process påverkas av internkommunikationen. Den teoretiska plattform hon 
använder sig av är uppbyggd framförallt av teorier om strategisk förändring i 
organisationer, om kommunikation som meningsskapande process och om 
förändringsmotstånd. De slutsatser hon drar är att den interna kommunikationen 
förvisso är viktig i ett förändringsarbete, men inte central. Andra frågor, såsom 
intressekonflikter och sociokognitiva mekanismer, kan sätta käppar i hjulet för 
internkommunikationen, hur välplanerad den än är. Ifråga om medarbetarnas 
meningsskapande under förändringen kan dock internkommunikationen bidra 
med att minska konsekvenserna genom att befästa gemensamma tolkningar och på 
det sättet motarbeta alternativa sådana. Författaren visar även att 
internkommunika-tionen måste anpassas efter de olika verkligheter som 
människor lever i, annars riskerar man att få olika tolkningar av samma budskap.16  

Ovan har jag nämnt två allmänna verk om organisationskommunikation och 
en doktorsavhandling. Det finns också en diger samling uppsatser inom ämnet 
förändringskommunikation i organisationer. Flertalet är framlagda vid ekonomi-
ska eller tekniska utbildningar men de är i hög grad relevanta för min uppsats då 
de fokuserar information och kommunikation i organisationers förändrings-
processer. Här följer en presentation av ett urval uppsatser.  

Att välja grundläggande teorier om information och kommunikation för att 
sedan komplettera dessa med lämpliga teorier anpassade efter uppsatsens syfte är 
en väl använd strategi inom den forskning jag här har valt att ta upp. I 
Kommunikation och motivation i ett förändringsprojekt kombinerar Marianne 
Sandström och Tony Nordqvist studiet av kommunikation med studiet av 
motivation under förändringar i en organisation. De har genomfört en fallstudie på 
ett industriföretag i Kalix och har där intervjuat anställda i företaget på tre nivåer; 
ledning, mellanchefer och medarbetare. De har granskat hur kommunikationen 
har fungerat och om de anställdas motivation har påverkats av förändringen. 
Analysdelen är dock strikt uppdelad efter dessa två begrepp, någon sammanlänk-
ning för att se hur kommunikationen kan påverka motivationen sker inte. Den 
teoretiska basen består av teorier kring kommunikation och förändringar i 
organisationer. De presenterar modeller för val av kanal beroende på budskap och 

                                                 
16 von Platen, Sara, 2006, Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk organisations-
förändring – En studie av Sveriges Television, Örebro: Örebro universitet, passim. 
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en schematisk figur för kommunikation i kontextuella sammanhang. De tar även 
upp olika riktningar på kommunikation inom organisationer. För motivations-
studiet används två motivationsteorier: Maslows behovspyramid, omarbetad av 
L.D. Stum för att passa i arbetslivet, och Herzbergs motivationsteori.17 

Elisabeth Karlsson och Sari Roininen diskuterar i Kommunikation och 
delaktighet viktiga inslag i förändringsarbete kommunikation och delaktighet 
under förändringar. Det här är relevanta frågor för mig då deras uppsats 
problematiserar känslan av delaktighet under omfattande förändringar i en 
organisation. Examensarbetet, framlagt vid Luleå tekniska universitet 2002, är en 
undersökning av ett förändringsarbete på universitet. Författarna studerar vilken 
roll delaktighet och kommunikation tillåts spela i en förändringsprocess. 
Resultatet visade att det behövs mer dokumentation av förändringsutvecklingen 
för att stödja upp och minska motståndet mot förändringar.18  

Den interna kommunikationen i organisationer undersöks i Intern 
kommunikation vid implementering av förändringar. Karin Magnusson och Stina 
Stefansson har studerat Minelco, ett dotterbolag till LKAB, vid ett större uppköp. 
Den teoretiska basen består av djupgående teorier kring intern kommunikation i 
organisationer. De utgår bland annat från en modell för kommunikationsplanering 
– när, var och hur något ska kommuniceras. Slutsatsen är att information ofta inte 
räcker till när ett komplicerat budskap ska kommuniceras, det krävs kommunika-
tion för att en förändring ska kunna genomföras på bästa och smidigaste sätt.19  

Syftet med examensarbetet Kommunikation och informationshantering på 
medelstort företag var att utforma en arbetsrutin för kommunikationen mellan 
olika avdelningar. Katarina Pettersson vill visa hur information kan målgrupps-
anpassas och hur informationshanteringen i stort kan effektiviseras. Författaren 
utgår från teorier kring kommunikation mellan individer och utökar därefter till 
kommunikation i grupper och till sist kommunikation inom organisationer.20  

Dessa uppsatser berör frågor kring kommunikation inom organisationer, vid 
projekt eller förändringsarbeten. Två av dem tar även upp ämnen som motivation 
och delaktighet, vilket i hög grad är relevant för min studie. En slutsats som kan 
dras av den tidigare forskningen i ämnet är att en fungerande kommunikation är 
en förutsättning för effektivitet och ett bra arbetsklimat i organisationer. Vad som 
saknas i den tidigare forskningen är ett fokus på dem som mottar informationen. 

                                                 
17 Sandström, Marianne, Nordqvist, Tony, 2004, Kommunikation och motivation i ett förändringsprojekt, 
Luleå: Luleå tekniska universitet [Elektronisk resurs], passim.  
18 Karlsson, Elisabeth, Roininen, Sari, 2002, Kommunikation och delaktighet viktiga inslag i 
förändringsarbete, Luleå: Luleå tekniska universitet, passim. 
19 Magnusson, Karin, Stefansson, Stina, 2005, Intern kommunikation vid implementering av förändringar – 
en fallstudie vid Minelco i samband med uppköpet av Frank & Schulte Fillers and Minerals Division, Luleå: 
Luleå tekniska universitet [Elektronisk resurs], passim. 
20 Pettersson, Katarina, 2004, Kommunikation och informationshantering på ett medelstort företag – en 
fallstudie på avfalls- och återvinningsföretaget Renova, Göteborg: Chalmers tekniska högskola, passim. 
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Det som undersöks är nästan uteslutande kommunikationen från chefer till 
personal, hur kommunikationen har lagts upp och hur den har fungerat för att 
minska motstånd/behålla motivationen hos personalen. Heide, Johansson och 
Simonsson skriver också i Kommunikation & organisation att ett av de mest 
utmärkande dragen i litteraturen är att den präglas av ett ledningsperspektiv.21 
Hierarkin mellan chefer och anställda, och den nedåtriktade, ofta ensidiga 
kommunikation, som det resulterat i, har i hög grad lämnats oproblematiserad och 
informationsbehovet hos personalen har lämnats därhän. Det är här jag vill att min 
uppsats ska komma in i bilden. Informanterna i min uppsats befinner sig långt 
ifrån händelsernas centrum. De har inte själva varit med och påverkat under 
förändringsarbetet men påverkas av förändringen i sin roll som ombud för 
Lutherhjälpen och SKM. Genom att min uppsats sätter församlingsombuden, 
deras upplevelse av förändringen och deras informationsbehov, i centrum bidrar 
jag med ett nytt perspektiv till studiet av förändringsprocesser i organisationer – 
ett informationsvetenskapligt sådant.   

 

                                                 
21 Heide, Johansson, Simonsson, 2005, s. 155. 
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Teori 

I Organizational communication and change skriver Cal W. Downs att det 
teoretiska området information och kommunikation inom organisationer är 
bristfälligt. Han menar att en kombination av kommunikations- och organisations-
teori är vad som finns att tillgå då utarbetade teorier om organisationskommunika-
tion är sällsynta.22 Det fanns i vilket fall inget färdigt teoretiskt ”paket” för mig att 
använda för min undersökning. Jag har dock haft stor hjälp av litteratur som 
behandlar organisationskommunikation och förändringar, något som det numera 
finns gott om. Det är på intet sätt svårt att se att de olika delarna länkar till 
varandra. Inom organisationsteori är kommunikation alltid en relevant fråga, även 
om kommunikationen, ganska naturligt, inte tillägnas samma centrala plats som 
inom kommunikationsteori. En genomgång av ämnet ”change management” – 
förändringsledning – visar dess tydliga koppling till området internkommunika-
tion.23  

För att få en teoretisk plattform att luta mig mot valde jag att kombinera 
organisationsteori, kommunikationsteori och teorier kring engagemang. Till min 
hjälp har jag haft texter som specifikt diskuterar kommunikation under 
förändringsarbete inom organisationer. Jag har även använt mig av mer 
översiktlig organisationsteori för att få en förståelse för Svenska kyrkans 
organisations-struktur. Kombinerat med teorier om kommunikation, där 
kommunikation specifikt inom organisationer diskuteras, har jag fått en bild av 
hur Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad påverkar möjligheterna för 
effektiv kommunikation. För att få en djupare förståelse för ombudens 
engagemang har jag kompletterat teorier om organisationsidentitet och 
kommunikationsteorins betonande av delaktighet med Penley & Goulds teori om 
engagemang och delaktighet inom organisationer. Jag har även använt viss 
varumärkesteori för att få större förståelse för den identifikation som finns med 
Lutherhjälpens och SKMs namn och varumärken. Kopplingarna mellan dessa 
områden kommer naturligt då de hela tiden tangerar varandra. Jag är väl medveten 
om riskerna med att kombinera olika teoretiska angreppssätt och har förhållit mig 
                                                 
22 Downs, 1999, s. 245. 
23 Kitchen, Philip J. & Daly, Finbarr, 2002, ”Internal communication during change management”, 
Corporate Communications: An International Journal, Bradford: MCB University Press [Finns som e-
tidskrift], Vol.7:1, s. 47. 
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kritisk till deras grundsyner för att inte riskera en kombination av två motsägande 
teorier. Jag har dessutom tagit till mig det som Cal W. Downs skriver – att man, i 
studiet av organisationer, behöver kombinera teorier från olika discipliner. På så 
sätt ökar man möjligheten att se kommunikationsfenomenens bredare kontext. För 
att få en förståelse för kommunikationsbehoven inom organisationer krävs en 
förståelse för andra organisationsprocesser, såsom struktur och 
centralisering/decentralisering, processer som kommer att beskrivas nedan. 24 Här 
följer så en kort presentation av teorierna. 

Organisationer 
Min syn på organisationer grundar sig i det perspektiv som presenteras av Mats 
Heide, Catrin Johansson och Charlotte Simonsson i Kommunikation & 
organisation. Det tar sin utgångspunkt i ”organisationer som sociala fenomen där 
interaktion och kommunikation är grunden för verksamheten”.25 Genom 
kommunikation formas individernas bild av organisationen, från en individuell 
uppfattning till en mer eller mindre gemensam bild. De menar därför att det är 
mer intressant att försöka förstå människors uppfattningar av organisationen än att 
sträva efter någon slags objektiv bild. Det är människors uppfattningar som 
påverkar hur de tänker och agerar, inte någon ”objektiv” verklighet, något som jag 
har tagit till mig då det är ombudens upplevelse jag undersöker.26 

Organisationsstruktur 
Alla organisationer har en arbets- och auktoritetsfördelning, en organisations-
struktur.27 Att studera organisationsstrukturen ger en bild av hur komplex 
organisationen är, och det i sig kan säga något om möjligheterna till god 
kommunikation och samordning inom organisationen. I Kommunikation & 
organisation skriver Catrin Johansson att de strukturella aspekter man undersöker 
i relation till kommunikation är organisationens storlek, komplexitet, horisontell 
och vertikal differentiering, formalisering och centralisering.28 Bengt Abraham-
sson och Jon Aarum Andersen skriver i Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer att man i studerandet av en organisations struktur använder sig av 
tre strukturelement – specialisering, formalisering och centralisering/decentrali-

                                                 
24 Downs, 1999, s. 250 ff. 
25 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 37. 
26 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 39. 
27 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum, 1998, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Malmö: Liber ekonomi, s. 60. 
28 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 84. 
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sering inom vilka de begrepp som Johansson tog upp ingår. Här följer därför en 
kort presentation av de tre strukturelementen. 

Organisationens specialisering delas in i horisontell differentiering, vertikal 
differentiering och geografisk utbredning. Horisontell differentiering visar hur 
arbetet är fördelat i organisationen, vilken kompetens som finns och hur den 
används. Det ser man bland annat genom att titta på hur många yrken som finns 
representerade inom organisationen, i vilken grad man lärs upp och vidareutbildas 
samt i vilken grad organisationen delar upp sina medlemmar i olika avdelningar 
och grupper. Den vertikala differentieringen behandlar istället höjden på 
organisationen – det vill säga hur ”platt” eller ”spetsig” organisationspyramiden 
är. En platt pyramid har låg vertikal differentiering och innebär få chefer med 
relativt många underordnade, en spetsig pyramid ger hög vertikal differentiering 
med fler nivåer och många underchefer. Den geografiska spridningen visar på 
organisationens lokalisering på olika platser. En organisation med hög geografisk 
spridning blir i sig mer komplex än en organisation med alla medlemmar på 
samma plats, då det nästan oundvikligen uppstår motsättningar mellan ”vi” och 
”dom”. Det här gäller även för storleken på organisationen. Organisationens 
specialisering bestäms både utifrån geografisk spridning och horisontell och 
vertikal differentiering.29  

Graden av formalisering hos en organisation visar i vilken grad man 
kontrollerar sina anställda med hjälp av regler och rutiner. I praktiken avgör det 
vem som gör vad och på vilket sätt. I stora organisationer är det nödvändigt med 
formaliseringsdokument, såsom exempelvis lönereglemente och arbetsbeskrivning 
medan behovet ser annorlunda ut i mindre organisationer. Centraliseringen 
handlar om var i en organisation beslut fattas. Hög grad av centralisering innebär 
att beslut fattas på så hög nivå som möjligt, hög decentralisering på så låg nivå 
som möjligt. Det är dock inte alltid lätt att klarlägga var beslutet fattas och på 
vilken nivå det representerar. Decentralisering betraktas dock ofta som den mest 
effektiva organisationsformen, men kräver mer samordning och koordinering för 
att organisationen ska hålla ihop som en enhet. 30   

Organisationsidentitet 
En organisations identitet kan sägas vara det som organisationens medlemmar 
uppfattar som bestående, karakteristiskt och centralt hos organisationen.31 Identi-
teten visar sig därför i de interna och externa bilder som kommuniceras och man 
brukar tala om att medlemmar med tiden utvecklar en känsla för vem de är som 
organisation, det är alltså en form av social identifikation.32 Att organisations-
                                                 
29 Abrahamsson & Andersen, 1998, s. 60-66. 
30 Abrahamsson & Andersen, 1998, s. 65 f. 
31 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 161. 
32 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 170. 
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identiteten är så viktig för en organisation beror på tre saker: (i) om inte 
medlemmarna känner till och förstår organisationsidentiteten blir det svårt att 
kommunicera ett konsekvent budskap till omvärlden, (ii) organisationsidentiteten 
fungerar som en sammanhållande faktor för organisationsmedlemmarna och ökar 
samhörighetskänslan, (iii) organisationsidentiteten behövs som utgångspunkt för 
organisationens egen bild av verkligheten.33 

Heide, Johansson och Simonsson menar att organisationsidentiteten är ett 
centralt begrepp när man vill få en förståelse för organisationsförändringar då 
förändringar ofta innebär en förändring även av organisationsidentiteten. Om man 
som medlem av en organisation identifierar sig med de uppgifter och värderingar 
som finns i organisationen skapar en förändring automatiskt oro.34   

Varumärken och logotyper 
Varumärken är idag inte bara viktiga för företag med produkter att sälja, det har 
blivit lika viktigt för organisationer att profilera sig genom sitt varumärke. 
Benämningen för en organisations varumärke är corporate brand vilket innefattar 
alla de associationer som vi har till en organisation.35 Att varumärken hänger 
samman med organisationsidentitet är därför tydligt redan här. Ett varumärke görs 
synligt genom sin logotyp. En logotyp består oftast av ett ordmärke och ett 
figurmärke. Figurmärket är en symbol som kan användas som kännetecken för en 
produkt eller ett företag (exempelvis Mercedes symbol). Ordmärket symboliserar 
varumärket.36 Ett varumärke har flera funktioner: det är en bärare av information 
av vad man kan förvänta sig av en produkt eller en organisation. Men det bär även 
på en identitet som gör att varumärket skiljer ut sig från andra varumärken. 
Identiteten handlar om vad företaget står för och hur det vill bli uppfattat och 
förmedlas genom reklam och annan kommunikation. En stark märkesidentitet är 
ett kraftfullt medel i konkurrensen med andra företag och i utvecklingen av den 
visuella identiteten är logotypen central.37 För företaget och organisationen är 
varumärket dessutom ett positioneringsinstrument. Ett företag eller en 
organisation kan ha fler än ett varumärke. Dessa försöker man positionera så att 
de skiljer sig ifråga om målgrupp och konkurrenter. Varumärket är oerhört 
värdefullt för ett företag eller en organisation. Det har därmed potential att vara en 
tillväxtgenerator. Värdet som varumärket bär med sig kan utnyttjas för att utvidga 
företag och skapa tillväxt, både på redan intagna och på nya marknader.38 
Personalen i ett företag eller en organisation är viktiga för ett företags varumärke 
                                                 
33 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 169 f. 
34 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 160 f. 
35 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 176. 
36 Melin, Frans, 1999, Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, Malmö: Liber 
ekonomi, s.30. 
37 Melin, 1999, s. 83 f. 
38 Melin, 1999, s. 38 ff. 
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utåt. Det är därför betydelsefullt att alla medarbetare identifierar sig med 
varumärket och agerar ambassadörer mot omvärlden.39  

Engagemang inom organisationer 
Heide, Johansson och Simonsson skriver att individens lojalitet, och därmed 
engagemang för organisationen, ökar genom att individen identifierar sig med de 
värden som organisationen representerar.40 I arbetet med organisationsidentiteten 
är kommunikationen central, framförallt vid förändringar, och på det sättet blir 
kopplingen mellan kommunikationsvetenskap och engagemangsforskning tydlig.   

I studiet av engagemang har olika forskare använt sig av olika kategorier. Ett 
av bidragen till forskningen är Amitai Etzionis sammankoppling av den makt som 
används i organisationen med den tillhörighet som medlemmen kommer att 
känna. Företag, som främst använder sig av resursmakt, får anställda att uppvisa 
en kalkylerande tillhörighet. I exempelvis kyrkan, som representerar en normativ 
makt, blir tillhörigheten istället moralisk.41 I en normativ organisation 
kännetecknas medlemmarna av att de har hög moralisk förpliktelse och 
hängivenhet.42 Etzioni menar att en maktfaktor alltid dominerar i en organisation. 
Denna maktfaktor förtränger andra former av makt och därmed andra former av 
tillhörighet eller engagemang.43 Larry E. Penley och Sam Gould har genomfört 
omfattande studier av känslan av förpliktelse, tillhörighet och engagemang i 
organisationer. Deras resultat motsäger Etzionis teori om att en sorts förpliktigelse 
förtränger andra och visade istället att människor känner en kombination av olika 
sorters tillhörighet och engagemang.44 Jag har valt att använda mig av de 
slutsatser som Penley och Gould har dragit utifrån sina studier. De menar själva 
att deras resultat ger inledande bevis på vikten av att betrakta engagemang i 
organisationer som något multidimensionellt, och att det gör tydligt att både 
instrumentellt och affektivt engagemang måste tas med i beräkningen i studier av 
engagemang inom organisationer.45 

                                                

Penley och Gould delar upp engagemang i två olika kategorier utifrån tidigare 
slutsatser i forskningen: instrumentellt och affektivt. Det instrumentella 
engagemanget grundar sig i ett utbyte mellan organisationen och den anställde. 
Olika motivatorer (såsom lön) vägs emot, och ges i utbyte för, individens 

 
39 Melin, 1999, s. 26. 
40 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 170. 
41 Abrahamsson & Andersen, 1998, s. 116 f. 
42 Strid, Jan, 1999, Internkommunikation inom organisationer, företag och myndigheter, Lund: 
Studentlitteratur, s. 44. 
43 Abrahamsson & Andersen, 1998, s. 116 f. 
44 Penley, Larry E. & Gould, Sam, 1988, “Etzioni’s Model of Organizational Involvement: A Perspective for 
Understanding Commitment to Organizations”, Journal of Organizational Behavior, New York: Wiley 
[Finns som e-tidskrift], Vol.9:1, s. 43.  
45 Penley & Gould, 1988, s. 55. 

 17



ansträngningar och insatser. Relationen mellan anställd och organisation beror på 
om individen beter sig på ett för organisationen önskvärt sätt. Det instrumentella 
engagemanget är således ett mått på styrkan i denna relation. Det affektiva 
engagemanget har sin grund i vad organisationen betyder för den enskilde 
medlemmen. Här är uppfattningen om vilka värden och ideologier som aktuali-
seras genom ett deltagande i organisationen viktiga. Det handlar med andra ord 
om organisationsidentitet. Att en individs engagemang inte alltid överensstämmer 
med det instrumentella utbytet beror på en affektiv form av engagemang. Det 
resulterar i att individen anpassar sina ansträngningar, inte bara utifrån vad som 
erbjuds i utbyte, utan även efter den känslomässiga relationen till 
organisationen.46 Att kombinera instrumentellt och affektivt engagemang ger 
större möjligheter att förklara människors engagemang i organisationer.  

                                                

Etzioni nöjde sig dock inte med att enbart hålla isär kalkylerande 
(motsvarande det instrumentella) och affektivt engagemang. Han delade upp det 
affektiva i moraliskt och alienerande engagemang. Dessa två är till viss del helt 
skilda, man kan således inte hävda att de är två sidor av samma skala (noll 
moraliskt engagemang är inte samma sak som ett alienerande beteende).47 Det 
moraliska engagemanget innebär att individen accepterar och identifierar sig med 
organisationen och dess mål. Det alienerade beteendet, eller engagemanget, har 
sin grund i känslan av brist på kontroll. Hur denna alienation hör samman med 
engagemang är inte uppenbart, det kan snarare tyckas påvisa en brist på 
engagemang. Men Penley & Gould förklarar att en anställd som känner en brist på 
kontroll över sin omgivning kommer att skaffa sig en alienerad inställning till 
organisationen som i sin tur gör att belöningar och straff verkar helt slumpmässiga 
i förhållande till de ansträngningar den anställde gör. Det leder i sin tur till en 
negativ form av affektivt engagemang.48 

Penleys & Goulds resultat visade att de tre olika sorterna engagemang bör 
hållas isär. Resultaten visade också att människor uppvisar blandningar av olika 
sorters engagemang och Etzionis tes om maktförträngning motsägs således.49 Den 
vanligaste kombinationen var mellan kalkylerande och moraliskt engagemang. 
Det stämmer väl överens med organisationernas strävan att utveckla ett moraliskt 
engagemang hos sina anställda. Ett sådant engagemang minskar risken för att en 
anställd ska reducera sina ansträngningar så fort belöningar uteblir.50 

 
46 Penley & Gould, 1988, s. 44. 
47 Penley & Gould, 1988, s. 45. 
48 Penley & Gould, 1988, s. 48 f. 
49 Penley & Gould, 1988, s. 52 ff. 
50 Penley & Gould, 1988, s. 56 f. 
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Information och kommunikation inom organisationer 
Organisationens uppbyggnad har stor inverkan på hur kommunikationen fungerar. 
Catrin Johansson skriver att strukturen reglerar kommunikationsprocesserna i 
organisationen.51 I takt med att organisationer blivit mer decentraliserade, och 
olika uppgifter ska delegeras ut bland de anställda, har därför behovet av 
information ökat.52 Det har också blivit allt viktigare att inför omgivningen ge ett 
enhetligt intryck. För att det ska vara möjligt krävs det att samtliga medarbetare är 
väl insatta i organisationens mål och identitet. Det kräver i sin tur en väl utarbetad 
internkommunikation.53 Är inte internkommunikationen tydlig i alla led finns det 
stor risk att organisationens profil och budskap framstår som otydliga för 
omvärlden. Att öppna kanaler för återkoppling och diskussion, för att på så sätt 
uppmärksamma eventuella brister, är en förutsättning för att få en fungerande 
internkommunikation.54 För att kunna utveckla effektiv kommunikation i en 
organisation krävs dessutom en respekt och klarsynthet inför individuella 
skillnader.55 Människor inom organisationer kommunicerar på olika sätt, och det 
skiljer sig från en organisation till en annan vad medlemmarna förväntar sig av 
kommunikationen. Hur man tolkar ett meddelande beror dessutom på egna 
perspektiv och erfarenheter. Mottagaren kan ses som en medskapare av 
betydelsen av meddelandet. Det kan därför vara mer fruktbart att fråga sig hur 
man uppnår en gemensam förståelse i kommunikationen än att undersöka vad som 
sägs i ett meddelande.56 

Ett centralt syfte med information inom organisationer är att skapa 
engagemang och en känsla av delaktighet, då informationen är en förutsättning för 
dessa. Bristfällig information kan därför få svåra konsekvenser genom att 
motivationen riskerar att sjunka då individens förmåga att se sitt sammanhang och 
sitt bidrag till helheten är beroende av information.57 Kommunikation har 
förmågan att förändra människors inställningar, deras kunskaper och känslor. En 
önskvärd effekt av kommunikation kan därför såväl vara att förändra, som att 
bevara, en inställning.58  

                                                 
51 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 83. 
52 Strid, 1999, s. 21. 
53 Strid, 1999, s. 31. 
54 Erikson, 2005, s. 64. 
55 Downs, 1999, s. 252. 
56 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 33. 
57 Erikson, 2005, s. 64. 
58 Strid, 1999, s. 34. 
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Kommunikation vid förändringar 

”[C]hange” can be added to the other two certainties in life – taxes and death.59 
 

Vid förändringsarbete i en organisation blir kommunikationen extra viktig. 
Angelöw upprepar i sin bok Det goda förändringsarbetet flera gånger 
nyckelfaktorerna i ett konstruktivt förändringsarbete: etik, tilltro, självförtroende, 
motivation, delaktighet, trygghet, kunskap och riklig och direkt information.60 
Informationen är här en av flera viktiga komponenter, men en kommunikations-
teoretiker skulle nog vilja påstå att information och kommunikation spelar en 
direkt central roll. En slutsats man har dragit av arbeten med förändringar i 
organisationer är att brister i kommunikationen kan leda till stora misstag.61 Det är 
genom förändringskommunikationen som en möjlighet för gemensam förståelse 
och samsyn skapas i organisationen.62 För att lyckas med en förändring måste 
förändringsbehovet förankras hos medarbetarna. Att medarbetarnas engagemang 
är så avgörande för en organisationsförändring beror på att de, i sin tur, är så 
avgörande för organisationen. Vilken bild medarbetarna kommunicerar till andra, 
både internt och externt, beror på deras uppfattning av sin organisation, och denna 
uppfattning kan i förlängningen bli avgörande för resten av världens bild av 
organisationen.63 Det gäller också att välja rätt metod för kommunikationen. En 
positiv och konstruktiv framtidsbild ökar chansen att få med sig människor i 
förändringsarbetet.64 

Reaktioner och motstånd vid förändringar 
Reaktioner vid organisationsförändringar kan bero på flera olika faktorer. 
Upplevelsen av om förändringen är självvald eller påtvingad, vilka handlingsalter-
nativ som finns och vilka konsekvenser förändringarna får i våra liv spelar stor 
roll för hur en förändring kommer att mottas.65 En förändring är oundvikligen ett 
hot mot det kända och invanda. Oavsett om detta invanda är funktionellt eller inte 
så vet man vad man har, men inte vad man får.66  

Risken för ryktesspridning blir extra stor vid förändringar i en organisation. 
När rykten uppstår är det ett tecken på att internkommunikationen inte har varit 

                                                 
59 Kitchen & Daly, 2002, s. 47. 
60 Angelöw, Bosse, 1991, Det goda förändringsarbetet – om individ och organisation i förändring, Lund: 
Studentlitteratur, passim. 
61 Kitchen & Daly, 2002, s. 46. 
62 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 157. 
63 Kitchen & Daly, 2002, s. 49. 
64 Erikson, 2005, s. 250. 
65 Angelöw, 1991, s. 9. 
66 Angelöw, 1991, s. 21. 
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tillfredsställande.67 För att förebygga ryktesspridning krävs riklig och direkt 
information och dessutom upprepade budskap, då missförstånd annars kan leda 
till rykten. Missförstånd beror på skillnaden mellan den information som sänts ut 
och hur den har avlästs och tolkats.68 Kommunikation krävs därför tidigt under 
processen och sedan löpande – oberoende av om ny information finns att sprida. 
Att upprepa budskapet är dock inte tillräckligt. Om ett budskap misstolkats en 
gång är risken stor att det misstolkas igen, att följa upp hur meddelandet tolkas 
och även ge ledtrådar till hur det var menat att tolkas är därför viktigt.69 

Olika kommunikationskanaler vid förändringskommunikation 
De kanaler som används för internkommunikation kan delas upp i skriftliga, 
muntliga och elektroniska kanaler. Alla tre har både för- och nackdelar och är 
olika lämpliga vid olika tillfällen, allt beroende på budskap och syfte med 
informationen. Skriftliga kanaler, som faktabroschyrer, PM och personaltidningar, 
har den fördelen att läsaren alltid kan gå tillbaka och läsa texten en extra gång. 
Risken för feltolkningar kan göras liten om budskapet formuleras noggrant. 
Skriftliga kanaler är därför lämpliga när fakta ska förmedlas eller dokumenteras. 
Det är dock ett sämre redskap för dubbelriktad kommunikation. För sådan är de 
muntliga kanalerna¸ såsom konferenser, seminarier eller informella möten, bättre 
lämpade. Då finns möjlighet till frågor och förtydliganden och till personlig 
kontakt. De elektroniska kanalerna, som e-post, databaser och bloggar, är 
praktiska för att göra information snabbt tillgänglig för många. De kräver dock en 
viss utrustning som inte alla har tillgång till. Parallella kanaler kan därför behövas 
för att tillgodose människors olika behov.70  

Sammanfattning 
Dessa teorier om organisation, kommunikation, förändringar, engagemang och 
organisations- och varumärkesidentitet är den verktygslåda som jag har samman-
ställt åt mig själv för att få hjälp att analysera ombudens informationsbehov och 
engagemang. Innan dess behövs en presentation av Svenska kyrkan som 
organisation och arbetet genom Lutherhjälpen och SKM.  

                                                 
67 Erikson, 2005, s. 251. 
68 Angelöw, 1991, s. 109 ff. 
69 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 33. 
70 Erikson, 2005, s. 69 ff. 
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Svenska kyrkan 

Här följer en kort presentation av Svenska kyrkans organisationsstruktur, 
förenklad och nedkortad, men med stöd av mina teorier kan det ge en ökad 
förståelse för Svenska kyrkans kommunikativa förutsättningar.  

Svenska kyrkan har ca 6,8 miljoner medlemmar vilket är ett mycket högt 
medlemstal för en sammanhängande organisation.71 När kyrka separerades från 
stat år 2000 innebar det att riksdagens, regeringens och olika myndigheters ansvar 
för Svenska kyrkan försvann. Vissa åtaganden och särskilda rättigheter som 
särskiljer Svenska kyrkan från andra trossamfund finns dock kvar. Staten ska till 
exempel ta ett ekonomiskt ansvar för bevarandet av de kyrkliga kulturskatterna, 
och Svenska kyrkan står fortfarande som ensam huvudman för begravningsverk-
samheten.72 Det finns också en särskild lag, Lagen om Svenska kyrkan, där det är 
stadgat att medlemmar i Svenska kyrkan ska betala medlemsavgift.73 Staten har 
ansvaret att utan kostnad, eller tidsbegränsning, samla in avgiften.74 Svenska 
kyrkan består av församlingar, pastorat, samfälligheter, kontrakt, stift och 
nationell nivå.75 Av dessa är församling, stift och nationell nivå lagstadgade 
organisatoriska enheter.  

I lagen fastslås att Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund 
som framträder som församlingar och stift, men även har nationella organ. 
Svenska kyrkan är ”en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk 
organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet.”76 Storlek 
och geografisk spridning är två av de faktorer som påverkar en organisations 
komplexitet. Svenska kyrkan är inte bara en stor organisation, med sina nästan sju 
miljoner medlemmar, det är även en geografiskt spridd organisation. Förutom att 

                                                 
71 Svenska kyrkans webbsida > Om Svenska kyrkan > Statistik och forskning > Kyrkan i siffror > 
Medlemmar 1972-2007, tabell och diagram [08-05-01]. 
72 Ekström, Sören, 2004, Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation, Stockholm: 
Verbum, s. 33 ff. 
73 Sveriges riksdags webbsida > Lagar > Svensk författningssamling (SFS) > Lag (1998:1591) om Svenska 
kyrkan [08-01-23]. 
74 Ekström, 2004, s. 33. 
75 Svenska kyrkans webbsida > Om Svenska kyrkan > Organisation [08-01-23]. 
76 Sveriges riksdags webbsida > Lagar > Svensk författningssamling (SFS) > Lag (1998:1591) om Svenska 
kyrkan [08-01-23]. 
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dess församlingar täcker in hela Sverige finns dessutom Svenska kyrkan i utlandet 
i cirka 45 städer runt om i världen.77  

Organisatorisk uppbyggnad 

Församling 
 
Från slutet av 1200-talet till början av 1400-talet lades grunden för Svenska 
kyrkans församlingar. I de fall då det fanns möjlighet grundades församlingarna 
på redan etablerade lokala samarbeten.78 Svenska kyrkans indelning i församlingar 
bygger på territorialförsamlingsprincipen. Det innebär att hela Sverige täcks av 
församlingarna, men att de inte överlappar varandra någonstans. Det finns 
dessutom fem icke-territoriella församlingar i Sverige, det är bland annat tysk- 
och finskspråkiga församlingar i Stockholm och Göteborg. Med undantag för 
dessa fem tillhör medlemmar annars den församling som de är folkbokförda i.79 
Sammanlagt finns omkring 1800 församlingar i Sverige. Dessa är samtliga egna 
organisatoriska enheter och självstyrande.80  

Församlingarna utgör grunden i Svenska kyrkan. Det är där mötet med 
medlemmarna främst sker. I Lagen om Svenska kyrkan står det skrivet att 
”[f]örsamlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission.”81 Ordet diakoni står för ett socialt 
ansvarstagande.82 Mission betyder i sin tur att föra ut det kristna budskapet med 
hjälp av gudstjänst, diakonalt arbete och undervisning.83 Bland församlingens 
anställda finns, förutom en eller flera präster, oftast kyrkomusiker, diakoner och 
annan personal som är nödvändig för verksamheten, såsom församlingspedagoger, 
vaktmästare, kanslipersonal och så vidare.84 I större församlingar har man ofta en 
anställd informatör som ansvarar för kommunikationen med medlemmarna. 

Pastorat 
Ett pastorat består av en eller flera församlingar som är tjänstgöringsområde för 
en kyrkoherde. För de icke-territoriella församlingarna utgör de var och en egna 
                                                 
77 Svenska kyrkans webbsida > Samhället och världen > Utlandskyrkan [08-04-14]. 
78 Ekström, 2004, s. 10. 
79 Ekström, 2004, s. 58. 
80 Svenska kyrkans webbsida > Om Svenska kyrkan > Organisation [08-02-06]. 
81 Sveriges riksdags webbsida > Lagar > Svensk författningssamling (SFS) > Lag (1998:1591) om Svenska 
kyrkan [08-01-17]. 
82 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: diakoni [08-04-14]. 
83 Svenska kyrkans webbsida > Kontakt > Sök församling > Härnösands domkyrkoförsamling > Mission [08-
04-14]. 
84 Svenska kyrkans webbsida > Om Svenska kyrkan > Organisation [08-02-06]. 
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pastorat.85 Om ett pastorat består av flera församlingar måste de bilda en 
pastoratssamfällighet. Samfälligheten är juridisk person för församlingar och 
redskap för samarbete mellan församlingarna när det gäller bland annat ekonomi. 
Församlingar från flera pastorat kan tillsammans bilda en flerpastorats-
samfällighet.86 

Kontrakt 
Flera pastorat i ett stift utgör tillsammans ett kontrakt. Kontraktet är 
tjänstgöringsområde för en kontraktsprost som ska hjälpa biskopen i stiftet med 
tillsynen av församlingarna. Kontrakten är dessutom valkrets vid val till 
stiftsfullmäktige.87 

 

Stift 
Svenska kyrkan består av tretton stift som vart och ett leds av en biskop. Stiften är 
regionala enheter och består av församlingarna som ligger inom stiftets område. 
Precis som församlingarna är stiften också lagstadgade organisatoriska enheter. 
Biskopen har det övergripande ansvaret för att leda kyrkan i stiftet och är den som 
viger präster och diakoner i sitt stift. Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, vilket 
betyder att biskoparna tillsammans utgör Svenska kyrkans högsta auktoritet.88 
Idag i Svenska kyrkan har dock biskoparna liten formell makt även om de 
fortfarande har stort symboliskt inflytande. Stiftens huvudsakliga uppgift är att 
finnas som stöd för församlingarna, men även att till viss del övervaka dem 
genom att se till att verksamheten följer kyrkoordningen. Stiften kan också ha 
anställda som arbetar med att bistå församlingarna i uppgifter där dessa är för 
små.89 Stiften är förvaltare av Svenska kyrkans jord, skog och fonder. Visby stift 
har dessutom tillsynsansvar för Svenska kyrkan i utlandet. 90  

Nationell nivå 
Enligt inledningen till Kyrkoordningens fjärde avdelning Den nationella nivån 
beskrivs ansvaret på följande sätt:  

Svenska kyrkan på nationell nivå tar ansvar för kyrkans gemensamma angelägenheter i fråga 
om inomkyrklig normgivning, överprövning av beslut, gemensam information, utbildning, 
samråd samt ekumeniska relationer, internationell diakoni och mission. Till uppgiften hör 
också att vara kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.91 

                                                 
85 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: pastorat [08-01-23]. 
86 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kyrklig samfällighet [08-01-23]. 
87 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kontrakt [08-02-06]. 
88 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: episkopalism [08-01-11]. 
89 Ekström, 2004, s. 65. 
90 Svenska kyrkans webbsida > Om Svenska kyrkan > Organisation > Stiften [08-02-06]. 
91 Kyrkoordningens webbsida > Fjärde avdelningen: Den nationella nivån [08-02-19], klicka på rubriken. 
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Svenska kyrkans nationella nivå är placerad på kyrkokansliet i Uppsala. Där 
planeras alla nationella insatser. Arbetet på kansliet leds av generalsekreteraren 
som dessutom fungerar som företrädare för kansliet i kontakter med 
organisationer, myndigheter och andra religiösa samfund. Det är på kyrkokansliet 
ärkebiskopen, Svenska kyrkans främsta företrädare, har sitt kansli och 
kyrkokansliet i stort ska företräda Svenska kyrkan både nationellt och 
internationellt. Man arbetar med de frågor som är gemensamma för hela Svenska 
kyrkan ifråga om organisation, ekonomi, information och internationellt arbete. I 
arbetet ger man stöd åt, och samarbetar även ofta med, de tretton stiften.92 

De många enheter och nivåer som Svenska kyrkan utgörs av bör göra arbetet 
med kommunikationen mer komplicerat än i en mindre komplex organisation. I 
Svenska kyrkan har man många olika målgrupper att rikta sig till, den horisontella 
differentieringen är stor då Svenska kyrkan inrymmer en mängd olika yrken, inte 
bara på församlingsnivå utan även i stiften och på nationell nivå.  Den vertikala 
differentieringen i Svenska kyrkan ger en bild av en pyramid som är både platt 
och spetsig. Varje församling är en självstyrande organisatorisk enhet och varje 
kyrkoherde är högst i sin hierarki. I Sverige finns nästan 1000 kyrkoherdar, men 
bara tretton biskopar. Formaliseringen i Svenska kyrkan kan nog sägas variera, i 
och med att Svenska kyrkan inrymmer så många olika arbetsplatser – allt ifrån en 
liten församling på landet till kyrkokansliet i Uppsala. I och med att varje 
församling är en självstyrande enhet är graden av decentralisering hög. I många 
frågor kan den nationella nivån enbart rekommendera församlingarna att göra på 
vissa sätt, besluten tas i varje församlings kyrkoråd. I frågor som rör hela Svenska 
kyrkan tas beslut på kyrkomötet, Svenska kyrkans motsvarighet till riksdagen. 
Abrahamsson och Andersen menar att en högre grad av decentralisering kräver 
större samordning och koordinering för att få organisationen att hålla ihop som en 
enhet.93 Alla dessa faktorer i kombination visar upp Svenska kyrkan som en 
oerhört komplex organisation med en mängd olika enheter inom och mellan vilka 
kommunikationen ska fungera. Inom Svenska kyrkan talar man om intern, 
inomkyrklig respektive extern kommunikation. Med intern kommunikation menas 
då kommunikation inom kyrkokansliet, inomkyrklig kommunikation innefattar 
kommunikation mellan Svenska kyrkans olika nivåer (nationell nivå, stift, 
samfälligheter och församlingar) och med extern kommunikation menas 
kommunikation med allmänheten och medlemmar. Jag har valt att benämna även 
den inomkyrkliga kommunikationen för intern då det trots allt är kommunikation 
inom organisationen, även om existensen av ett tredje begrepp ger en 
fingervisning om hur komplicerad den interna kommunikationen blir i en så stor 
organisation som Svenska kyrkan.  

                                                 
92 Svenska kyrkans webbsida > Om Svenska kyrkan > Organisation > Kyrkokansliet [08-02-19]. 
93 Abrahamsson & Andersen, 1998, s. 66. 
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Svenska kyrkans internationella arbete 

Svenska kyrkan är medlem i flera internationella samarbetsorganisationer. 
Medlemskapet i Kyrkornas Världsråd och Lutherska Världsförbundet går många 
år bakåt i tiden. Svenska kyrkan har varit med sen grundandet av Lutherska 
Världsförbundet (Lutheran World Federation) i Lund 1947 då 49 kyrkor anslöt 
sig.94 Idag har LVF 140 medlemskyrkor och representerar genom dem över 68 
miljoner människor.95 Lutherhjälpen har sedan LVFs första generalförsamling 
varit den svenska sektionen av denna organisation. Grunden till Kyrkornas 
världsråd (World Council of Churches) lades redan 1937 då ledare från olika 
kyrkor kom överens om att starta en gemensam organisation, men på grund av 
andra världskrigets utbrott fördröjdes det officiella grundandet till 1948. Då 
samlades representanter från 147 kyrkor i Amsterdam med målet att starta ett 
samarbetsorgan för kristna kyrkor. Man ville främja samarbetet och samhörig-
heten mellan olika kristna kyrkor. Nästan alla världens ortodoxa kyrkor är 
medlemmar i Kyrkornas världsråd. Bland de protestantiska kyrkorna finns 
anglikanska, baptistiska, lutherska (som Svenska kyrkan), metodistiska och 
reformerta, plus en mängd fristående kyrkor.96 

Kyrkornas Världsråd och Lutherska Världsförbundet står som grundare till 
ACT – Action by Churches Together. ACT samarbetar ofta med olika FN-organ 
såsom UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) och UNICEF 
och jobbar för att människor drabbade av olika katastrofer, såväl orsakade av 
människor som av naturen, ska få hjälp oavsett nationsgränser eller politiska, 
etniska eller religiösa tillhörigheter.97 Syftet är att effektivisera biståndet genom 
att bygga upp en gemensam struktur för arbetet. Alla medlemmar av Lutherska 
Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd är berättigade att bli medlemmar i 
ACT.98 

                                                 
94 Ryman, 1997, s. 26. 
95 Lutheran World Federations webbsida > Who we are [08-04-14]. 
96 World Council of Churches webbsida > Who are we? > Background [08-03-15]. 
97 Action By Churches Together (ACT) Internationals webbsida > What is ACT? [08-05-01]. 
98 Action By Churches Together (ACT) Internationals webbsida > Members of ACT [08-05-01]. 
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Arbetet genom Lutherhjälpen och SKM 
Kyrkans två huvuduppgifter beskrivs som evangelisation och diakoni. Ordet 
evangelisation betyder vittnesbörd, att gå ut och sprida budskapet, medan diakoni 
betyder tjänst, att hjälpa och tjäna andra. I efterkrigstidens Europa skedde en 
strukturell uppdelning mellan dessa två uppgifter där SKM blev representant för 
det tidigare och Lutherhjälpen det senare. Det här är en uppdelning som av många 
ansetts problematisk då man menar att den ger en brist på helhetssyn.99 Ett starkt 
argument för sammanslagningen har därför varit den splittring av kyrkans 
uppdrag som man menat att detta inneburit. Både SKM och Lutherhjälpen har fått 
statliga bidrag för delar av sin verksamhet även om statligt bistånd inte ges till 
religiös verksamhet som exempelvis teologisk utbildning, som varit en viktig del 
av SKM:s verksamhet. Lutherhjälpen och SKM har ända sedan 1993 haft ett 
gemensamt ramavtal med Sida. I ett programblad för Svenska kyrkans 
internationella arbete från 2002 anges SKM:s huvudsakliga uppgift vara att stödja 
lokala självständiga kyrkor. Det ska ske på det sätt som utifrån det lokala 
perspektivet är bäst. I programbladet hade SKM sex prioriterade områden: kyrko- 
och församlingsutveckling, teologisk utbildning och reflektion, hälso- och 
sjukvårdsarbete, utbildning för förändring, mänskliga rättigheter och demokrati 
samt religionsmöte. Lutherhjälpens huvudsakliga uppgift beskrevs i samma 
programblad som att arbeta för människors livsvillkor och att avslöja och 
bekämpa orättvisor, fattigdom och förtryck. Lutherhjälpens fokus låg därför på 
utvecklingssamarbete, både med kyrkliga och sekulära organisationer. 
Lutherhjälpens fyra prioriterade områden var: lokal resursmobilisering, ekologiskt 
hållbar utveckling, livsmedelssäkerhet samt ekonomisk och social rättvisa. Man 
skulle även satsa på katastrof- och flyktingarbete.100  

Samarbetet mellan Lutherhjälpen och SKM har skett på många sätt och under 
lång tid. SKM:s engagemang inom Lutherhjälpen har tagit sig uttryck inom bland 
annat missionsavdelningen och studieavdelningen, i dialogfrågor, teologisk 
utbildning, kvinnoavdelningarna, gudstjänstfrågor och hälsovårdsfrågor. Luther-
hjälpen, å sin sida, är idag samarbetspartner med många av de systerkyrkor som 
SKM har varit med om att bygga upp i olika delar av världen.101 Gränserna mellan 
de två organisationerna blev därför något oklara, långt innan sammanslag-ningen. 
De båda organisationerna har dock varsin historia som jag kort presenterar nedan.  

                                                 
99 Tecken på Guds rike, 1996, s. 33. 
100 Svenska kyrkans internationella uppdrag – program för Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen, 
2000, Uppsala: Svenska kyrkans mission, s. 16. 
101 Tecken på Guds rike, 1996, s. 24 ff. 
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Lutherhjälpen 
Lutherhjälpen bildades i efterkrigstidens Europa för att ge stöd och hjälp till 
krigsdrabbade. Organisationen var en del av Lutherska Världsförbundet som hade 
sin första generalförsamling 1947. Syftet var då att skapa en samarbetsorganisa-
tion för lutherska kyrkor för att råda bot på den splittring som rådde inom 
lutherdomen. Men en av den nybildade organisationens uppgifter skulle också 
vara att minska nöden i världen, och det blev snabbt den drivande kraften i 
organisationen. Redan under Lutherska Världsförbundets första generalförsamling 
föreslog det svenska arbetsutskottet att man skulle byta namn på sin tidskrift från 
”Kyrkor under korset – Luthersk kyrkohjälp” till ”Lutherhjälpen – Tidskrift för 
Lutherska Världsförbundets svenska avdelning” och därmed föddes Lutherhjälp-
ens varumärke. Det visade sig vara så slagkraftigt att det fick bli organisationens 
namn.102 

När Lutherhjälpen bildades hade järnridån just fallit över Europa och det kalla 
kriget tog sin början. Israel grundades som judisk nation, vilket ledde till 800 000 
palestinska flyktingar, Indien blev självständigt och Pakistan och Östpakistan 
(senare Bangladesh) bröts ut som fristående stater från Indien, vilket i sin tur 
ledde till miljontals flyktingar. Det läge som rådde i världen under Lutherhjälpens 
första år gjorde att flyktinghjälp snart blev Lutherhjälpens största 
verksamhetsområde. Återuppbyggnaden av det krigshärjade Europa var den 
viktigaste frågan de första åren. När krisläget i Europa i mitten av 1950-talet blev 
så mycket mindre akut började fokus alltmer riktas mot u-landsproblematiken. 
Man började i allt högre grad intressera sig för fattigdomen i de före detta 
kolonierna, och västländernas skuld i denna fattigdom. Det var också nu man på 
allvar satsade på Lutherhjälpens tillväxt som organisation. En person anställdes 
för första gången på heltid och Lutherhjälpens kontor flyttades från Staffanstorp i 
Skåne till Stockholm. Fem år senare var Lutherhjälpen Sveriges största 
insamlingsorganisation. De viktigaste orsakerna till tillväxten anger Björn Ryman 
som Lutherhjälpens förmåga att, precis som andra liknande rörelser, protestera 
mot materialism och lyxkonsum-tion, något som talade till människors behov av 
att dela med sig. Att teven brett ut sig i Sverige och fört andra människors 
lidanden rakt in i vardagsrummet anges som en annan orsak.103 Lutherhjälpens 
uppgift kan sammanfattas i tre punkter: att samla in pengar, att utöva bistånd och 
att påverka opinionen. Opinionspåverkan har varit viktigt framförallt för att 
belysa orättvisor som förorsakats av den västerländska livsstilen och dessa 
uppgifter har funnits med ända sedan Lutherhjälpens början.104 Lutherhjälpen 
strävade hela tiden efter att hålla sig i utkanten av statskyrkosystemet. Man ville 

                                                 
102 Ryman, 1997, s. 26. 
103 Ryman, 1997, s. 53 ff. 
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inte bli en del av en byråkratiskt styrd apparat utan låta det personliga 
engagemanget vara den bärande bjälken. En orsak till detta var att många av dem 
som engagerade sig i Lutherhjälpen inte självklart kände sig hemma i kyrkan. På 
90-talet började man dock närma sig SKM och SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) 
samtidigt som all rikskyrklig verksamhet flyttades till Kyrkans hus i Uppsala, en 
process som inte skedde smärtfritt eller under tystnad utan föregicks av en hård 
debatt där Lutherhjälpens identitet, det frivilliga engagemanget och centralistiska 
byråkratiseringssträvanden diskutera-des. Björn Ryman menar i Lutherhjälpens 
första 50 år att Lutherhjälpens organisatoriska förhållande till Svenska kyrkan var 
oklart så länge Svenska kyrkans organisatoriska strukturs förhållande till staten 
var oklart. 105 Relationen förenklades därför när kyrka separerades från stat år 
2000. 

Fasteaktionen och palmsöndagen 
Lutherhjälpens fasteaktion har varit organisationens viktigaste årliga insamling 
ända sedan 1960-talet. Insamlingen anges ha gett Lutherhjälpen en miljard kronor 
från start fram till 1997. Fasteaktionen började i liten skala redan 1963 och då som 
en vädjan från Lutherhjälpens sekretariat till församlingarna att palmsöndagen, 
som avslutning på fastan, skulle vara en ”offerdag”. Framförallt i västra Sverige 
hade man delat ut sparbössor till hemmen, där man ”sparade ihop” till sin kollekt 
som sedan lämnades in på palmsöndagen. Det hela blev en succé och 1965 
genomfördes den första rikstäckande fasteaktionen. 1966 nådde man det högsta 
insamlingsresultatet som någonsin noterats i Sverige.106 När fasteaktionen befästs 
som Lutherhjälpens viktigaste insamling satsade man mycket på de teman som 
blev kännetecknande för varje år. I insamlingsarbetet blev snart ombudens arbete 
och motivation lika viktigt som extern uppmärksamhet kring insamlingarna då de 
frivilliga ombuden tog över ansvaret för fasteaktionen.107  

Från fadderverksamhet till maktmedvetenhet 
Från 1960-talet och fram till 1993 var faddergivande en viktig del av 
Lutherhjälpens biståndsverksamhet. Idén om fadderbarn slog igenom i slutet av 
1950-talet i och med den rekordstora mängd flyktingar som samlades i Hongkong 
efter flykten från Maos Kina. Grundtanken bakom fadderverksamheten var att ge 
flyktingbarnen en möjlighet till skolgång. I början på 1970-talet avvecklades 
biståndsprogrammet i Hongkong då de ekonomiska förutsättningarna hade gjort 
hjälpen överflödig. Man satsade istället på fadderprogram i bland annat Brasilien 
och Etiopien. 1992 omvandlade man fadderskapsorganisationen till en form där 
en enskild givare stöder ett helt projekt istället för en enskild person. Argumenten 
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bakom omvandlingen var flera, men det viktigaste var ett principiellt sådant – 
man ville komma bort från de individuella beroendeförhållandena där mottagaren 
står i tacksamhetsskuld till sin rika välgörare.108 

Lutherhjälpens varumärke 
Lutherhjälpens logotyp har funnits sedan 1975 då tecknaren Olle Gustafsson 
skapade symbolen för ”jämlikarna”. Under det första året gjordes några små 
justeringar, men därefter har den behållit samma utseende genom åren. Logotypen 
ringas in av en ellipsformad glob som symboliserar jorden, för att visa att 
Lutherhjälpens engagemang är världsvida. Genom globen går ett kors, den kristna 
symbolen, där den ena armen ”länkar oss samman med livets innersta väsen, Gud. 
Den andra sammankopplar oss med medmänniskan. Och korset spränger 
gränserna så som försoningen, Guds fullständiga förlåtelse, kan.”109 De två 
människorna i mitten håller varandras hand för att visa att utbyten av både tankar, 
gåvor och tjänster sker i samförstånd och jämlikhet (se ”Pusselbiten” på s. 6). 

SKM 
Svenska kyrkans mission bildades redan 1874 som Svenska kyrkans officiella 
organ för mission. Man ansåg att en kyrka utan mission inte är någon levande 
kyrka.110 Den var då en del i den missionsväckelse som var stark i Europa under 
1800-talet, framförallt bland ungdomar och studenter. 111 1876 sände man ut sina 
allra första missionärer till Sydafrika. Målet var att de lokala kristna kyrkor som 
byggdes skulle drivas självständigt med inhemska präster. Traditionellt har 
SKM:s uppgift beskrivits som en trebent gryta som står på benen kyrka, skola och 
sjukhus. Att skola snabbt kom till utöver kyrka berodde på de skolor som 
startades för att ge unga människor en kristen fostran. Sjukvården kom sedan till 
då behovet på platserna man befann sig på var så stort. Från att ha varit 
kompletterande och stödjande funktioner blev dock skola och sjukhus en självklar 
del av missionen, då man menade att ”frälsningen gäller både ande, kropp och 
själ”.112  

1921 bildades Internationella missionsrådet som samordnande organ för 
världens missionsrörelser. Efter andra världskriget kände kristna kyrkor i världen 
ett stort behov av försoning och samarbete. Det gjorde att Kyrkornas Världsråd 
bildades 1948. Den avkolonialisering som följde de närmaste årtiondena efter 
gjorde även de kristna kyrkorna i de tidigare kolonierna självständiga. Kraven på 
ändrade maktförhållanden mellan de västerländska kyrkorna och deras tidigare så 
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kallade ”dotterkyrkor” ökade. På världsmissionskonferensen i Ghana 1958 
formulerade man missionsuppdraget som ett uppdrag som ska utföras i samverkan 
och partnerskap mellan självständiga kyrkor på jämlika villkor. Man drev också 
igenom att Internationella missionsrådet skulle gå upp i Kyrkornas världsråd.113  

Sedan 1970-talet har SKM:s arbete utvidgats både geografiskt betraktat och 
ifråga om inriktningar. Några arbetsområden som blev en självklar del av SKM:s 
arbete under 1980-talet var mänskliga rättigheter, specifikt kvinnors rättigheter, 
och Mission i retur. Genom projektet Mission i retur sände i början av 1990-talet 
några av systerkyrkorna de första missionärerna till Sverige. Under 1990-talet 
koncentrerade SKM sig på färre antal partners för att kunna följa upp de kontakter 
som grundades under 1980-talet. På det sättet återgick man till sitt arbetssätt med 
nära relationer till sina internationella samarbetspartners, men man har också ökat 
sitt engagemang i olika samarbetsorganisationer. Det har blivit en tidvis svår 
balansgång mellan satsningar på det lokala och specifika, med nära relationer och 
uppföljning, och det globala och allmänna, där långsiktig utveckling fokuserats 
men där bristen på identifikation för givarna kan bli ett problem.114 Man har även 
ökat samarbetet med andra kyrkor än den lutherska, exempelvis anglikanska 
kyrkor, Sydindiska kyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkan i södra Indien och Koptiska 
kyrkan i Egypten.115 

Mission idag 
Synen på mission har förändrats successivt med tiden. Mission definieras i SKM:s 
skrift Tecken på Guds rike som bland annat ”att med tron som utgångspunkt och 
kraftkälla värna om livet och att delta i helandet av mänsklighetens och 
skapelsens sår.” Mission beskrivs inte heller som enbart något andligt, utan kan 
innefatta basala behov såsom sjukvård, rent vatten och mat. Man sätter Jesus 
lidande i centrum för synen på missionens roll i världen idag. Man menar att Jesus 
lidande öppnar ögonen för lidandet i världen, och genom detta blir bistånd, 
hälsovård, utbildning och kampen för mänskliga rättigheter en självklar 
fortsättning på det som upplevs i gudstjänsten.116 Man prioriterar de fattigaste och 
mest utsatta grupperna såsom gatubarn, prostituerade, kastlösa och minoriteter.117  

En del av missionsuppdraget beskrivs också som att ”envist peka på den 
orättfärdiga fördelningen av världens resurser och skuldkrisens effekter och att 
med kraft fördöma det ekonomiska utnyttjandet av de fattiga” och då kvinnor och 
barn utgör de mest utsatta har genusperspektivet blivit viktigt i missionsarbetet. I 

                                                 
113 Tecken på Guds rike, 1996, s. 16 f. 
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synen på mission har förhållningssättet till ”mottagarna”, och problematiserandet 
av maktförhållandet mellan sändare och mottagare, blivit centralt på senare år. De 
beroendestrukturer som funnits mellan traditionella givarkyrkor och deras 
mottagare har dock visat sig vara svåra att ändra på, något som man sagt sig vilja 
uppmärksamma och aktivt arbeta mot.118 

SKM har fortsatt att betona missionärens viktiga roll. Idag handlar det dock 
om missionärer både i tur och retur, där missionärer från andra delar av världen, 
som i projektet Mission i retur, besöker Sverige och där missionärer främst ska 
fungera som symboler för solidaritet mellan kyrkor.119 

Julinsamlingen 
Varje år sen 1900 har kollekt tagits upp till SKM på trettondedag jul. Det 
utvecklades så småningom till att bli en längre insamlingsperiod som sträcker sig 
över advent och jul med särskilda sparbössor. Sparbössorna kompletterades med 
en speciell adventskalender för barn och man började producera ljudkassetter och 
allt eftersom även videofilm som spreds till församlingarna för att hjälpa dem i 
insamlingsarbetet.120 Julinsamlingen var SKM:s största och symboliskt viktigaste 
insamling. 

SKM som varumärke 
SKM:s logotyp är i form av en röd duva som symboliserar den Heliga Anden. 
Logotypen infördes 1993 och ersatte då en gammal logotyp som vissa kritiker 
menade hade en tydligare anknytning till kristendomen då den innehöll ett kors.121 
Duvan är vit på röd botten (se ”Pusselbiten” på s. 6). 

Ombuden 
För Svenska kyrkan utgör ombuden basen i insamlingsarbetet. Betydelsen av att 
vara ombud har dock förändrats något över tid. För SKM utsågs de första 
ombuden 1904. Det var då präster som utsågs till så kallade stiftsombud och vars 
roll var att hålla föredrag om missionen i sina stift. Fem år senare utsågs de första 
församlingsombuden, vilka till skillnad från stiftsombuden inte var präster. Så 
småningom togs den reglering bort som krävde att stiftsombuden skulle vara 
prästvigda, man startade stiftsmissionsråd som bestod av stiftsombuden och 
började även utse ombud för alla kontrakt i Svenska kyrkan. Inom Lutherhjälpen 
kallade man på 1950-talet de präster som engagerade sig i Lutherhjälpens 
insamlingar för stiftsombud. Det var dock i och med att fasteaktionen blev en 
befäst del av verksamheten som ombud i församlingarna började utses, om än 
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informellt. I mitten på 1960-talet växte tanken fram att varje församling skulle ha 
”lekmannaombud”, men först efter 1968 blev det formaliserat. 122 

1978 fick stiftsmissionsrådens ordförandekonferens ett förslag om att bygga 
ut ombudsorganisationen för att få ombud i alla församlingar. Idén till förslaget 
kom då från Lutherhjälpen som redan hade formaliserat sin ombudsverksamhet. 
En ny ombudsorganisation infördes 1982 för SKM som fastställde att 
församlingsombud ska finnas i alla församlingar och att det är kyrkorådets 
uppdrag att utse dessa. Det var ombudens särskilda ansvar att sköta 
insamlingsarbetet och även arbeta för lokalt informations- och opinionsarbete.123 
Tanken med att ha frivilliga ombud i varje församling grundade sig i en vilja att 
integrera insamlingsarbetet i församlingen. Kyrkoråden skulle utse ombud i 
församlingen, och ombuden skulle i sin tur fungera som ”de fattiga människornas 
ombud och förespråkare in mot församlingen och i den svenska verkligheten.”124 
Idag finns det ombud för tre organisationer i varje församling; Lutherhjälpen, 
SKM och Svenska kyrkan i utlandet. Målet är att ha två ombud för respektive 
organisation i varje församling, men i många församlingar är man färre än så. I 
varje kontrakt finns dessutom kontraktsombud som har till uppgift att samordna 
och stöda församlingsombuden.  

På senare år har arbetet i många församlingar samordnats genom interna-
tionella grupper där alla tre organisationerna ingår. På det sättet har ett samarbete 
mellan ombuden redan påbörjats i många församlingar. Ombuden som nu är valda 
sitter på en mandatperiod som löper till 2009. Per Söderbäck, processledare på 
kyrkokansliet, menar att det inte kommer att ske någon förändring i deras uppdrag 
innan dess, något som man berättat om under informationsträffarna. Hur 
ombudsverksamheten ska se ut i framtiden är ännu oklart, men målet är att öka 
flexibiliteten och göra det enklare att engagera sig. Genom de internationella 
grupperna menar man att det kan bli rum för större dynamik. Svenska kyrkans 
organisatoriska struktur ser ut på så sätt att församlingarna i princip är 
självständiga beslutsfattare, därför kan ett beslut aldrig komma uppifrån utan att 
det först förankras i församlingen. Det krävs därför ett förtroende och arbete med 
identitetsskapande för att få genomslag i församlingarna.125 

Samarbetet mellan Lutherhjälpen och SKM 
Till en början upplevdes gränsdragningen mellan det ganska så nyskapade 
Lutherhjälpen och det äldre SKM som självklar, men under 1960- och 1970-talen 
började verksamheterna bli alltmer likriktade. I och med att Lutherska 
världsförbundets fokus hade förflyttats från det kalla krigets Europa till 
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problematiken i de före detta kolonierna och SKM:s verksamhet mer och mer 
börjat inkludera humanitärt bistånd blev uppdelningen allt mindre given. 
Lutherhjälpens satsningar genomfördes ofta på platser där SKM hade en sedan 
länge etablerad verksamhet genom samarbete med lokala kyrkor.126 För SKM i sin 
tur blev bistånd till mat, vatten och sjukdomsbekämpning en allt större del i 
missionens verksamhet och man tangerade på så sätt Lutherhjälpens territorium. 
Medan SKM alltid har haft sin tydliga förankring inom Svenska kyrkan som 
organisation var dock Lutherhjälpen länge tveksam till att integreras i den 
rikskyrkliga organisationen. Under hela 1980-talet argumenterade man starkt 
emot att bli en del av en alltför stor enhet då man var rädd att på så vis förlora 
närheten till givarna och möjligheten att fatta snabba beslut, något som man 
fortsatte betona även när Lutherhjälpens kontor flyttade till kyrkokansliet i 
Uppsala. 1992 togs beslutet att gemensamma internationella kommittéer skulle 
bildas på församlings- och stiftsnivå.127 Det ökade samarbetet mellan 
Lutherhjälpen och SKM, liksom deras gradvisa inkorporation under Svenska 
kyrkan, har på så sätt successivt. 

1989 skapades Världskontot i ett samarbete mellan Lutherhjälpen, SKM och 
Sparbanken i Sverige. Genom att starta ett världskonto kunde privata sparare ge 
två procent av sin ränta till startkapital för små sparkassor i tredje världen. 
Projektet Global ekonomi och Jubel 2000-kampanjen har varit andra uttryck för 
Lutherhjälpens och SKM:s goda förmåga att samarbeta i aktioner. Global 
ekonomi var ett samarbete mellan Lutherhjälpen, SKM och Svenska kyrkans 
riksorganisa-tion i syfte att kritisera de multinationella bolagens agerande i tredje 
världen. Kampanjen Jubel 2000 hade som mål att driva igenom en 
skuldavskrivning för världens fattigaste länder. 128 

Nytt namn på det internationella arbetet 
I april 2008 tog kyrkomötets internationella nämnd beslutet att Svenska kyrkans 
internationella arbete nu ska gå under benämningen Hela världen. Lutherhjälpens 
och SKM:s varumärken försvinner därmed. Hela världen ska inte vara 
benämningen på en organisation utan en formulering som ska beskriva Svenska 
kyrkans internationella engagemang.129 Det internationella arbetet hamnar därmed 
under Svenska kyrkans varumärke och logotyp. Svenska kyrkans logotyp består 
av ett sköldformat bildmärke som utformats efter en 600 år gammal vapensköld i 
Uppsala domkyrka. Ordmärket ”Svenska kyrkan” står i ett enkelt typsnitt till 

                                                 
126 Winqvist Hollman, 2004, s. 179. 
127 Ryman, 1997, s. 123 f. 
128 Winqvist Hollman, 2004, s. 184 ff. 
129 Brev från kyrkokansliet till engagerade [08-04]. 

 34



vänster om bildmärket. Svenska kyrkans grafiska profil är bindande för den 
nationella nivån men kan bara erbjudas församlingar, samfälligheter och stift. Alla 
församlingar har inte antagit den grafiska profilen, men målet är att ge Svenska 
kyrkan ett enhetligt ansikte utåt. Att ha en gemensam visuell profil är ur 
varumärkessynpunkt en viktig åtgärd, något man på hemsidan poängterar genom 
att påpeka hur förvirrande det blir för medlemmen om material och logotyper ser 
olika ut i varje församling.130 Med Hela världen som begrepp för det interna-
tionella engagemanget, och med Svenska kyrkan som logotyp för arbetet blir 
verksamheten tydligare knuten till Svenska kyrkan som organisation.  

Hela världen ska dels symbolisera att Svenska kyrkans engagemang är 
globalt, dels att man vill hela världen. Detta är kopplat till det gammaltestament-
liga fredsbegreppet Shalom vilket handlar om att hela brustna relationer – till 
Gud, till andra människor, till naturen och relationen till sig själv.131 Hela världen 
blir det begrepp som ombuden kommer att arbeta med, men Svenska kyrkan är 
organisationen under vilken det sker.  
 

                                                 
130 Svenska kyrkans webbsida > Om Svenska kyrkan > Grafisk profil [08-04-17]. 
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Metod 

Fokusgrupper 
Inom alla sorters organisationer, såväl ideella som vinstdrivna, brottas man med 
frågor om människors behov och motivation. Fokusgrupper kan som metod vara 
användbar för att få en förståelse för de engagerades perspektiv.132 Jag har därför 
valt att göra en fokusgruppsundersökning, och en relativt ostrukturerad sådan. En 
fokusgrupp är en form av gruppintervju, eller gruppdiskussion, som har 
organiserats av en forskare och som kan anta en mer eller mindre strukturerad 
form.133 Fokusgrupper beskrivs som lämpliga när man vill få en inblick i hur andra 
människor tänker kring ett fenomen, när man vill undersöka ett visst sätt att 
handla och motiven som ligger bakom, och när man söker en metod som är 
respektfull mot ens respondenter. Fokusgrupper passade därför min undersökning 
mycket bra. I en fokusgrupp handlar det mer om hur man som deltagare av en 
grupp, snarare än som enskilda individer, tänker och resonerar i vissa frågor. 
Analysenheten utgörs således av gruppen och inriktningen på en fokusgrupps-
undersökning är framförallt de föreställningar och attityder som är gemensamma, 
och kulturellt förankrade hos oss.134 Gruppintervjun i stort är en metod som drar 
fördel av gruppdynamiken – både som ett sätt att tillföra data och för att förenkla 
relationen mellan intervjuare och respondent. I en gruppintervju blir inte forskar-
ens roll lika central, gruppmedlemmarna stimulerar varandra och risken för att 
köra fast i en intervju minskar.135 

Forskarens roll (eller moderatorn som personen kallas i dessa sammanhang) 
skiljer sig åt beroende på om man väljer en strukturerad eller ostrukturerad form 
av fokusgrupp. I en strukturerad fokusgrupp påminner moderatorn i mångt och 
mycket om den traditionelle intervjuaren. Man följer en striktare intervjuguide 
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med förbestämda diskussionsfrågor. I en ostrukturerad fokusgrupp ansvarar 
moderatorn för att introducera på förhand bestämda diskussionsämnen men låter 
sedan diskussionen löpa fritt. Moderatorn griper endast in i diskussionen vid 
behov, exempelvis om det blir en obalans i samtalet så att vissa personer aldrig får 
komma till tals, eller om gruppen glider alltför långt ifrån ämnet.136 I en 
ostrukturerad fokusgrupp kan deltagarna själva introducera nya ämnen. På det 
sättet kan man upptäcka nya aspekter av ett ämne, som aldrig skulle ha kommit 
fram om man valt ett mer strukturerat tillvägagångssätt. Resultatet blir på det 
sättet mer dynamiskt och kan både kasta ljus på vad människor säger och på hur 
människor förhandlar och omformulerar sina åsikter och värderingar. Genom att 
välja en ostrukturerad fokusgrupp minskas moderatorns roll och man undviker 
därmed också den svaghet som moderatorn kan utgöra i diskussionen.137 Mitt val 
föll därför på en mer ostrukturerad form av fokusgrupper. 

Urval 
Deltagare till fokusgruppsprojekt väljs ut i enlighet med undersökningens mål, där 
målet kan beskrivas som att få insikt i vad en viss grupp människor anser om en 
viss sak och vad de har att säga om denna.138 Man ska också ta ställning till om 
gruppen ska vara homogen eller heterogen ifråga om exempelvis ålder, kön och 
yrke.  

I utformandet av fokusgrupper måste man även ta ställning till vilken design 
man ska ha på sina fokusgrupper. Ett alternativ är grupper som är ”single-
category”, vilket innebär att man väljer ut en kategori personer som bildar 
fokusgrupper och resultaten analyseras parallellt. Man kan även välja att ha flera 
olika kategorier representerade, som exempelvis människor från flera olika yrken, 
kombinerat med flera geografiska områden – så kallade ”double-layer”.139 Jag har 
valt att ha singelkategorigrupper. Det betyder att grupperna enbart består av 
församlingsombud, men är blandade med ombud från både Lutherhjälpen och 
SKM i varje grupp. Jag har även valt att ha olika geografisk representation.  

Intervjuguide 
Inför en fokusgruppsundersökning ska en intervjuguide utformas. Den ska finnas 
som stöd för moderatorn och den roll den tillåts spela beror i hög grad på om man 
har valt att genomföra en strukturerad eller en ostrukturerad fokusgruppsunder-
sökning. I en strukturerad fokusgruppsundersökning utarbetas intervjuguiden med 
fasta frågor i olika kategorier som deltagarna ska besvara. I en mer ostrukturerad 

                                                 
136 Wibeck, 2000, s. 61-72. 
137 Wibeck, 2000, s. 127 f. 
138 Wibeck, 2000, s. 54. 
139 Krueger & Casey, 2000, s. 30 ff. 
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grupp utformas intervjuguiden utifrån breda områden som bör täckas in under 
diskussionens gång. När moderatorn går in och ställer frågor är det framförallt för 
att styra in diskussionen på ett relevant ämne som riskerar att hoppas över eller för 
att få igång diskussionen igen efter en lång paus. 140 Då jag har valt att genomföra 
en relativt ostrukturerad fokusgruppsundersökning utformade jag min intervju-
guide efter breda diskussionsområden, underfrågorna jag sedan formulerade 
fungerade som stöd för mig under diskussionens gång.  

Reliabilitet 
Fokusgrupper är en kvalitativ undersökningsmetod. Resultaten är därför inte på 
något sätt statistiskt generaliserbara.141 En fokusgruppsundersökning kan resultera 
i lösa generaliseringar kopplade till en viss grupp människor. Man kan se 
tendenser hos vissa grupper, synliggöra underliggande värderingar och sätt att 
argumentera kring vissa frågor.142 Man kan få en förståelse för faktorer som 
påverkar åsikter, beteenden och motivation och få insyn i komplicerade frågor.143 
Det är dock viktigt att betona att den tolkning som jag för fram som resultat av 
undersökningen bara är en tolkning, av vissa aspekter av ett område. Det är ingen 
allmän sanning som förs fram.  

Genom att man baserar sin tolkning på fenomen som uppträder flera gånger i 
undersökningen kan man öka tillförlitligheten av sina resultat. Det är dock sällan 
kvalitativa undersökningar kommer med nya, okända forskningsresultat. Det är 
snarare forskning som handlar om att förklara det som redan är känt, men det gör 
inte resultatet mindre viktigt. Om en läsare känner igen sig i en tolkning är det en 
bekräftelse på dess relevans, och en läsare som får sina misstankar bekräftade 
genom en kvalitativ undersökning är ett bättre betyg på forskningen än ett resultat 
som ingen känner igen sig i.144 

Analys av fokusgrupper 
Analysen av data från fokusgrupper sker genom en form av innehållsanalys. Först 
och främst går man tillbaka till syftet med undersökningen. Därifrån tar man 
sedan steget att, systematiskt och med ett definierat protokoll, koda materialet, 
dela upp det i olika enheter och utifrån det söka efter trender och mönster. 
Analysen av en fokusgrupp kan börja med att man delar in det transkriberade 
materialet i olika enheter beroende på var övergångar mellan olika ämnen i 

                                                 
140 Wibeck, 2000, s. 61 ff. 
141 Wibeck, 2000, s. 43. 
142 Wibeck, 2000, s. 123 f. 
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diskussionen sker. Därefter sammanställer man en översikt med ”etiketter” som 
de olika delarna av samtalen märks upp med.145 Förutom att ge en översikt över 
materialet kan mönster och tendenser i diskussionerna framstå klarare på det här 
sättet. Härifrån kan man sedan välja om man vill gå vidare med andra former av 
analys. En innehållsanalys kan dock säga mycket i sig själv ifråga om vilka 
värderingar som kan ligga till grund för resonemang.146 Valet att gå vidare beror 
på både tid och resurser, men också av vilken typ av forskningsfråga man arbetar 
med.147  

Innehållsanalyser från fokusgrupper kan antingen vara horisontella eller 
vertikala. En vertikal analys innebär att man i tur och ordning redovisar resultaten 
från grupperna för att sedan sammanfattningsvis redovisa likheter. En horisontell 
analys redovisar resultat från samtliga grupper genom att diskutera dem under 
olika teman samtidigt och är lämplig när man genomfört en undersökning med 
flera liknande grupper. Jag kommer därför att använda mig av en horisontell 
innehållsanalys.148  

Enkät 
Som ett komplement under fokusgrupperna beslutade jag mig för att även dela ut 
en enkät bland informanterna (se Bilaga 1). En enkät kan betraktas som ett 
mätinstrument med vilket man mäter människors beteende, åsikter och känslor.149 
En enkätundersökning är en kvantitativ metod och mitt val kan därför tyckas 
underligt då informanterna enbart uppgick till 27 personer. Enkätens funktion var 
att fungera som ett komplement till fokusgruppsundersökningen för att visa hur 
mina informanter kunde passa in i Penley & Goulds engagemangsteori. 

 

                                                 
145 Wibeck, 2000, s. 88 f. 
146 Wibeck, 2000, s. 93. 
147 Wibeck, 2000, s. 110. 
148 Wibeck, 2000, s. 96. 
149 Trost, Jan, 1994, Enkätboken, Lund: Studentlitteratur, s. 11. 
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Undersökningen 

Utformning av grupperna 
Min utgångspunkt i utformandet av grupperna var att jag ville undersöka hur 
ombuden för Lutherhjälpen och SKM upplever sammanslagningen och den 
information som de har fått motta. Jag valde därför att ha singelkategorigrupper, 
men med geografisk variation. Samtliga grupper består av församlingsombud, och 
analysen blir en parallell sådan, men grupperna genomförs på olika platser i 
Sverige då jag anser det meningsfullt att låta flera geografiska områden 
representeras i studien. För att kunna uttala mig om eventuella skillnader mellan 
grupper på olika geografiska platser hade dock en mer omfattande studie behövt 
genomföras. 

Motivet till att välja enbart församlingsombud är att man i fokusgrupper bör 
undvika att blanda personer med olika grader av kunnighet eller makt.150 Att 
deltagarna i grupperna, trots det, besatt olika positioner och grader av kunnande 
var dock oundvikligt. Många av församlingsombuden var, utöver sitt ombuds-
arbete i församlingen, även engagerade som kyrkvärdar eller satt i de 
internationella råden. Några få var dessutom valda som kontraktsombud. Under 
mitt sökande efter deltagare fick jag flertalet gånger namnen på personer som var 
enbart kontraktsombud, vid två tillfällen ville personen ifråga dessutom mer än 
gärna delta i studien. Jag beslutade mig dock för att begränsa mig till 
församlingsombud, inte enbart på grund av maktpositionsfrågan, utan även då jag 
ansåg det centralt att deltagarna hade varit aktiva i insamlingsarbetet under julen – 
den första gemensamma insamlingen för Lutherhjälpen och SKM. 

Inför urvalet av geografiska områden träffade jag Jonas Bromander, forskare 
anställd av Svenska kyrkan. Han gav mig förslag på lämpliga platser, men 
poängterade även han att urvalet i en kvalitativ studie aldrig kan göras 
representativt. De fem platser som slutligen valdes, valdes då samtliga represen-
terar något speciellt i sammanhanget. Min första grupp genomfördes i Uppsala, 
som pilotstudie praktiskt då det är där jag bor och studerar, men platsen är även 

                                                 
150 Krueger & Casey, 2000, s. 27. 

 40



speciell då ärkebiskopen är placerad i Uppsala och hela den nationella enheten 
finns på orten. Nästa grupp genomfördes i Luleå stift, på en ort i inlandet med 
ombud från näraliggande församlingar, då jag ansåg det viktigt att få ett 
glesbygdsperspektiv. Växjö stift valdes ut som relativt konservativt och högkyrk-
ligt, även här genomfördes gruppen på en liten ort. Visby stift betraktas något som 
”ett undantag” i kyrkliga sammanhang då det endast har 50 000 invånare och är 
mycket litet rent geografiskt.151 Stiftet har dock tillsynsansvaret för utlandskyrkan 
och kan därför sägas ha en viss symbolisk betydelse.152 Syftet med att ha en grupp 
i Göteborg var att få ett storstadsperspektiv, något som jag anser uppnåddes trots 
att gruppen blev blandad med både ombud som bodde utanför Göteborg och 
ombud från storstadsförsamlingar. I diskussionen förhöll sig ombuden hela tiden 
till det faktum att några kom från innerstadsförsamlingar och andra inte gjorde 
det, vilket skapade en intressant kontrast och gav storstadsfenomenet starkare 
belysning än vad som kanske skulle ha skett om alla ombud varit från innerstaden.  

Mina informanter 
Som tidigare nämnt är resultaten från kvalitativa undersökningar aldrig statistiskt 
generaliserbara. Att sträva efter informanter som representerar ett statistiskt 
genomsnitt var därför aldrig ett mål. Som urvalsmetod använde jag mig av 
kontaktpersoner i kombination med så kallat snöbollsurval. Kontaktpersoner är 
användbara för att lämna information om lämpliga informanter.153 Mina 
kontaktpersoner bestod av ordförande och sekreterare i de internationella råden 
och anställda på församlingarnas pastorsexpeditioner som gav mig information 
om och kontaktuppgifter till ombuden. Ursprungligen hade jag även en 
kontaktperson som erbjudit sig att samla en grupp åt mig i Göteborgs stift. På 
grund av privata omständigheter i kontaktpersonens liv föll det hela samman och 
lämnade mig utan grupp, och med mycket lite tid kvar. Efter att ha övervägt att 
reducera de fem grupperna till fyra beslutade jag mig dock för att trots allt försöka 
få ihop en grupp i Göteborg, något som jag sedan ordnade inom loppet av några 
dagar. Den erfarenheten speglar ganska väl mina erfarenheter från 
urvalsprocessen. Ganska så naturligt var frågan om mina fokusgrupper högre på 
min prioriteringslista än på någon annans. Därför var det på det hela taget enklare 
att samla ihop grupperna på egen hand än att avvakta i väntan på 
kontaktpersonerna.  

Som resultat av detta blev urvalet trots allt något ”slumpartat”. Mitt 
huvudsakliga tillvägagångssätt blev att ringa runt till pastorsexpeditionerna på 
församlingar som låg inom ett avgränsat geografiskt område i det utvalda stiftet. 
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Där fick jag namn och kontaktuppgifter till församlingsombud. Det hände även att 
jag frågade en redan rekryterad om personen kunde tipsa mig om något fler 
ombud som kunde vara intresserad av att delta, vilket kallas snöbollsurval.154 Mitt 
mål var att samla grupper om tre personer från respektive Lutherhjälpen och 
SKM, alltså sex informanter i varje grupp. Jag följer här Victoria Wibecks 
rekommendation om att gruppen bör bestå av minst fyra, max sex deltagare.155 Att 
inbjuda sex personer lämnade utrymme för ett eller till och med två återbud, något 
som visade sig vara en riktig beräkning. Ett bortfall skedde i Luleå stift, helt utan 
förvarning. I Växjö stift ringde en deltagare tre dagar innan och lämnade återbud, 
och en person uteblev på grund av sjukdom, utan förvarning. I och med detta 
kände jag mig tacksam för att jag lämnat marginaler. Min utgångspunkt var att 
samla grupper med så jämn könsfördelning som möjligt, och gärna med viss 
åldersspridning. Det visade sig vara inte helt enkelt då det typiska 
församlingsombudet är en äldre kvinna.156 Av mina 27 informanter var sex män. 
Merparten av deltagarna var pensionärer, den genomsnittliga åldern på deltagarna 
blev 69 år (det genomsnittliga födelseåret blev 1939). Man kan således säga att 
jag misslyckades med den jämna könsfördelningen och åldersrepresentationen, 
men å andra sidan var mina informanter en rätt så representativ grupp av ombud 
(även om detta återigen aldrig var syftet med min kvalitativa undersökning). Jag 
strävade efter att få grupper med lika många ombud från respektive Lutherhjälpen 
och SKM i varje grupp, men då bortfall skedde blev det i ett par grupper en 
övervikt åt ena eller andra hållet. I alla grupper fanns dock representanter från 
båda organisationerna. Sammanlagt var tretton av informanterna ombud för 
Lutherhjälpen och fjorton för SKM. 

Ombudsbrev 
Efter att jag etablerat kontakt med ombuden per telefon skickade jag ut ett brev 
cirka tio dagar innan fokusgruppsträffen (se Bilaga 2). Under telefonkontakten 
förklarade jag också att ett brev skulle skickas ut där tid och plats fanns angivna 
och där jag gav exempel på ämnen att fundera över inför träffen. Breven var 
mycket uppskattade bland ombuden, dels då det kändes tryggt med en påminnelse 
innan, dels då jag tror att det satte en mer seriös prägel på träffen. En kontakt som 
sker enbart via telefon kan kännas ganska overklig, ett kompletterande brev på 
posten var därför bra som uppföljning. 

I brevet presenterade jag mig själv och mitt uppsatsämne ännu en gång och 
jag gav även en kort beskrivning av metoden fokusgrupp. Därefter radade jag upp 
några frågor som ombuden kunde fundera över inför fokusgruppsträffen. De 
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liknade de underfrågor som jag formulerat till min intervjuguide och syftade till 
att uppmuntra ombuden att reflektera kring sammanslagningen i relation till de tre 
ämnesområden som jag beskriver nedan.  

Intervjuguiden 
Den intervjuguide som jag utarbetade var strukturerad utifrån tre 
diskussionsämnen; organisationerna, informationen och ombudsverksamheten (se 
Bilaga 3). Dessa tre ämnesområden ansåg jag täcka in mitt undersökningsområde 
– informationsförmedling och informationsbehov samt identifikationen med, och 
engagemanget för, det ideella arbetet. För att få en förståelse för deras 
engagemang var det även viktigt att få en bild av hur ombuden såg på 
organisationerna och ombudsverksamheten.  

Utifrån dessa övergripande ämnen formulerade jag sedan underfrågor som jag 
använde som stöd, dels när diskussionen stannade av, dels när gruppen glidit allt 
för långt ifrån ämnet. Enstaka gånger använde jag dem även för att få in en tyst 
gruppmedlem i samtalet. Vilka av frågorna jag använde varierade från grupp till 
grupp och berodde framförallt på vad deltagarna själva hade kommit in på under 
diskussionens gång och om jag ansåg att det fanns något ämnesområde som 
riskerade att hoppas över.  

Enkäten 
I Penley & Goulds artikel ”Etzioni’s Model of Organizational Involvement: A 
Perspective for Understanding Commitment to Organizations” redovisar de den 
enkät som de använt för att mäta engagemanget inom organisationer.  Frågorna 
var formulerade utifrån de tre olika formerna av engagemang; kalkylerande, 
moraliskt och alienerande engagemang.157 Då jag ansåg att det kunde fungera som 
ett spännande komplement till fokusgruppsdiskussionerna valde jag att översätta 
de femton frågorna så ordagrant som möjligt till svenska (se Bilaga 1). 
”Organisationen” i deras frågor byttes också ut till ”Svenska kyrkan”. Jag ville på 
så sätt se vilken sorts engagemang ombuden gav uttryck för i relation till Svenska 
kyrkan och resultaten kunde fungera som en kommentar till fokusgrupps-
diskussionen i övrigt.  

I Penley & Goulds variant av enkäten gavs sex svarsalternativ som samtliga 
hamnade på endera sidan av skalan positivt – negativt. Det fanns således inget 
neutralt svarsalternativ. I utformningen av svarsalternativen använde jag mig av 
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Jan Trosts Enkätboken och valde utifrån den att istället ge fem svarsalternativ.158 
Det mittersta alternativet lät jag bli ”Vet ej”, framförallt då frågorna kunde te sig 
något underliga för en person som är ideellt engagerad och inte anställd som de i 
Penley & Goulds studie. Svarsalternativet ”Vet ej” gav jag värdet noll, 
”Instämmer delvis” ett och ”Instämmer helt” två. På samma sätt fick ”Instämmer 
inte” minus ett som värde och ”Instämmer inte alls” minus två. När jag förde in 
resultaten i tabeller fick jag då ett genomsnittsvärde, dels för vad man ansåg i 
varje enskild grupp, dels för samtliga ombuds svar.   

Enkäten utgör inte någon väsentlig del av min studie. Min undersökning är en 
fokusgruppsundersökning men enkätens funktion var att visa huruvida mina 
informanter kunde passa in i Penley & Goulds modell, något som känns relevant 
för mig då jag använder mig av deras teori om engagemang. Trots att inte 
samtliga informanter svarade på alla frågor – vissa verkade till exempel ha glömt 
att kryssa i på någon av frågorna – så har jag tagit med alla svar jag fick. 
Informanterna var så pass få att varje svar var värdefullt.   
 

Genomförandet av undersökningen 
Hela fokusgruppsdiskussionerna spelades in på bandspelare. Jag inledde varje 
fokusgrupp med att kortfattat gå igenom vad vi skulle diskutera, jag poängterade 
att deltagarna är anonyma och att det inte finns något ”rätt eller fel”. Här är ett 
exempel på min introduktion: 

Välkomna hit. Jag har tänkt att vi ska prata om tre stycken olika ämnesområden ikväll. Det 
tar ungefär en timme brukar det göra. Och det är ju, rör ju samtliga sammanslagningen av 
Lutherhjälpen och SKM. Och det är dels då själva organisationerna, Svenska kyrkan, 
Lutherhjälpen och SKM, vad ni, hur ni känner för organisationerna, vad ni tycker om 
sammanslagningen och ja, vad ni tror kommer hända nu och sådär. Sen är det informationen, 
vad ni har fått för information om sammanslagningen och vad ni eventuellt har känt att ni 
kunde ha behövt för information. Och sen så är det själva ombudsverksamheten, hur ni 
känner för att vara ombud, för ert engagemang och hur ni tycker att det ska se ut i framtiden. 
Och det är absolut, finns det ju självklart inget rätt eller fel, det handlar ju inte om att man vet 
tillräckligt mycket om organisationerna, utan det är er upplevelse av det som jag är 
intresserad av. Och ni är helt anonyma, alla namn kommer tas bort, så ni kan säga precis vad 
ni vill. 

 
Därefter bad jag alla att kort presentera sig själva och berätta vilken organisation 
de var ombud för. Redan här började en del ombud prata om sin upplevelse av 
sammanslagningen. De flesta höll det dock relativt kortfattat. Efter presentations-
rundan frågade jag som inledande fråga vad de anser om sammanslagningen, om 
de ser det som en positiv eller negativ förändring. Den diskussion som sedan 
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följde blev oftast långvarig och berörde både organisationerna och informationen. 
Ombudsverksamheten var däremot ett ämne man kom in på senare, men det hände 
även där att ombuden själva tog initiativet att föra in diskussionen på engagemang 
och rekrytering av nya ombud. Flera av ombuden förde anteckningar under min 
introduktion i början av samtalet och det var därför inte ovanligt att någon i 
gruppen förde in samtalet på nya vägar utifrån de olika ämnesområdena.  

En tidig iakttagelse jag gjorde var att när jag ställde en direkt fråga fick jag 
sällan något direkt svar. I gruppens samtal rörde man sig ganska snabbt in på nya 
vägar. I några fall fanns det dock en ”ledare” i gruppen som försökte samla ihop 
diskussionen genom att sammanfatta vad deltagarna sagt och därmed ge mig ett 
svar på min fråga. Den personen som agerade ledare på det sättet var vid alla 
tillfällen en man i gruppen, vilket är ganska intressant då majoriteten av 
informanterna var kvinnor. Victoria Wibeck skriver att det i gruppsamtal kan 
märkas att diskussionen går mot sitt slut när stämningen präglas av skämt och 
skratt eller längre pauser – eller båda i kombination.159 Det här var något jag 
märkte tydligt. När ett nytt ämne började diskuteras flöt diskussionen på med 
starkt fokus på det relevanta, men efter en stund blev skämt och glidningar från 
ämnet vanligare och slutade inte sällan i en längre paus. Beroende på stämningen i 
gruppen och relevansen i ämnet som nyss diskuterats valde jag ibland att vänta 
och se om någon i gruppen tog något initiativ, alternativt valde jag att leda 
diskussionen åt ett annat håll. När fokusgruppen närmade sig sitt slut började 
koncentrationen bli lägre hos deltagarna, man tappade fokus och gled ifrån ämnet. 
Jag avslutade dock alla grupper med att fråga om någon ville lägga till något. I tre 
av grupperna fortsatte diskussionen därefter en stund. Det var antingen någon av 
deltagarna som ville betona extra något som diskuterats tidigare, eller så kom 
gruppen in på någon ny vinkling. I två av grupperna avslutades samtalet efter den 
avslutande frågan. Att på det sättet öppna upp för avslutande kommentarer från 
deltagarna kändes viktigt då de själva fick avgöra hur de ville att samtalet skulle 
sluta. När diskussionen var avslutad lät jag ombuden fylla i engagemangsenkäten. 
Jag förklarade att enkänten var översatt från engelska och att en del av frågorna 
kunde te sig något underliga (återigen då ombuden inte är anställda utan arbetar 
ideellt). Att jag valde att avsluta, istället för att inleda, träffen med enkäten 
berodde på att jag inte ville att enkäten skulle spela någon central roll i mötet. Om 
ombuden inledningsvis skulle ha fyllt i enkäten kunde den också ha påverkat 
diskussionen i gruppen.  

Transkribering 
Jag har valt att göra en transkriptionsbaserad analys av hela bandinspelningarna 
från fokusgrupperna. Andra alternativ är att göra en bandbaserad, en antecknings-
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baserad eller en minnesbaserad analys, men Victoria Wibeck menar att 
transkribering av samtalen i princip är en förutsättning inom akademisk 
forskning.160 När man transkriberar finns det tre olika transkriptionsnivåer: 
detaljerad transkription där talstyrka, betonade ord, med mera finns med, 
ordagrann transkription där alla identifierbara ordförekomster återges, likaså 
omtagningar och liknande. Man använder dock konventionell stavning med vissa 
undantag, exempelvis dom, mej, å (istället för och/att), men markerar pausers 
längd. Skriftspråksnormerad tranksription innebär att man tagit bort oavslutade 
meningar, tvekljud och texten består istället av fullständiga meningar som inleds 
med stor bokstav. Syftet med en sådan transkription är inte att vara helt ordagrann 
utan att återge det huvudsakliga innehållet i det sagda. Wibeck rekommenderar att 
man börjar transkribera mellan den ordagranna och skriftspråksnormerade nivån, 
ett råd som jag följde.161 I min transkribering skrev jag ner alla ord jag hörde, 
noterade när talet gick in i varandra, när någon skrattade och när det uppstod en 
paus. Det gjorde jag då jag ville återge stämningen i gruppen. Jag beräknade dock 
inte pausernas längd och jag delade in talet i så gott som fullständiga meningar, 
men lät omtagningar och felstarter vara kvar.  

Analysen av resultatet 
Då jag studerar ombudens syn på sammanslagningen och deras upplevelse av sitt 
informationsbehov beslutade jag mig för att enbart använda mig av den typ av 
innehållsanalys som används vid fokusgrupper. Det jag är intresserad av är vad 
ombuden säger i fokusgrupperna, inte hur det sägs. Jag anser därför att jag inte 
behöver någon kompletterande metod.  Jag har fokuserat på att försöka få en bild 
av vad ombuden tycker, genom att analysera vad som sades under samtalen och 
för detta var innehållsanalysen tillfredsställande. I min analys började jag därför 
med att dela upp mitt transkriberade material efter olika teman för att utifrån dessa 
sedan analysera vilken upplevelse ombuden har av sammanslagningen och vilket 
informationsbehov de ger uttryck för under diskussionerna. 
 

                                                 
160 Wibeck, 2000, s. 81. 
161 Wibeck, 2000, s. 83 f. 
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Informationsförmedlingen från kyrkokansliet 

Författarna till Kommunikation & organisation menar att man genom medveten 
kommunikation, med samtal och dialog som viktiga inslag, kan försöka uppnå och 
upprätthålla en gemensam förståelse i organisationen.162 Dialogens betydelse 
betonas på flera ställen i litteraturen då det är i interaktionen med andra som 
förståelse kan skapas under en förändringsprocess.163 Min inblick i 
informationsförmedlingen från kyrkokansliets sida grundar sig på två samtal: ett 
med processledare Per Söderbäck och ett med projektledare Eva Berglund. Jag 
förde anteckningar under bägge samtalen och lät sedan Per och Eva läsa och 
godkänna anteckningarna för att försäkra mig om att inga missförstånd skett. Per 
Söderbäck och Eva Berglund berättade, som representanter från kyrkokansliet, om 
sin syn på sammanslagningen, mötena med ombuden och den information som 
man förmedlat från kyrkokansliet. Följande text baserar sig på dessa samtal 
kombinerat med en projektrapport från den höstturné som genomfördes.   

Samtalet med Per Söderbäck skedde före första fokusgruppen då jag ville få 
en förståelse för kyrkokansliets utgångspunkt innan jag träffade ombuden. 
Samtalet med Eva Berglund skedde mitt i fokusgruppsundersökningen, efter att 
jag hade haft två fokusgrupper, men fortfarande hade tre kvar att genomföra.  

Information genom samtal 
Från kyrkokansliets har det inte funnits någon färdig information att gå ut med 
under 2007. Alltför få beslut kring sammanslagningen var fattade, därför satsade 
man istället på kommunikation i form av samtal med ombuden. Detta har skett 
genom en turné med informationsmöten i varje stift som en del i projektet 
Församlingsförankring 2007. Tanken från kyrkokansliets sida var att man först 
och främst vill integrera Lutherhjälpens och SKM:s profiler, och dessutom göra 
det internationella arbetet till en mer naturlig del av Svenska kyrkan. Någon 
kommunikationsplan för 2007 har inte funnits. Per Söderbäck menar att det inte 
heller behövdes då en risk med kommunikationsplaner är att arbetet blir för 

                                                 
162 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 36. 
163 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 162. 
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statiskt. För att behålla en dynamisk känsla i kommunikationen arbetade man 
istället med information och kommunikation genom samtal.164  

Höstturnén 
Med hjälp från stiften lade man upp en turné där representanter från kyrkokansliet 
besökte alla stift och ordnade informationsmöten. Fokus skulle ligga på 
verksamhetsutvecklingen och de gemensamma kampanjerna. Turnén genomfördes 
mellan augusti och november 2007 och 48 platser besöktes runt om i landet. 
Sammanlagt träffade man cirka 2300 personer med representation från 600 
församlingar (dock med viss risk för dubbelrepresentation med olika 
representanter på olika möten från en och samma församling). Man nådde i alla 
fall sitt mål – att möta representanter för tio procent av församlingarna under 
turnén.165 

Hur informationsmötena lades upp varierade beroende på målgrupp. När 
representanterna från kyrkokansliet träffade anställda, som inte alltid vet så 
mycket om det internationella arbetet, fick de berätta en hel del grundläggande om 
arbetet, och julkampanjen fick vara ett exempel i sammanhanget. För ombuden 
lades mer energi på själva sammanslagningen och det mer praktiska kring 
julkampanjen. Orsakerna till sammanslagningen var i centrum, något som många 
hade hört förut men ändå kunde behöva höra igen. Från kyrkokansliets sida 
berättade man om hur man vill bredda och fördjupa engagemanget och försökte 
göra det tydligt att ombuden ska vara kvar men att det också kan vara bra att få 
med någon anställd i arbetet då det kan landa bättre i församlingen och bli en mer 
integrerad del av verksamheten. Det varierade hur mycket frågor som ställdes 
under träffarna. Reaktionerna kring sammanslagningen var splittrade ute i landet. 
Man mötte både människor som motsätter sig förändringen som ett resultat av en 
stark identifikation med respektive organisation, men man har även träffat på 
människor som anser att förändringen går för långsamt.166 Vissa som kom till 
informationsmötet med en negativ inställning till sammanslagningen ändrade 
åsikt under mötets gång.167 En del menade även att de inte ens hade hört talas om 
sammanslagningen. På det stora hela var dock mötena övervägande positiva.  

Intrycket ombuden gav representanterna från kyrkokansliet var att oron hos 
ombuden för Lutherhjälpen nog kan sägas vara större än hos ombuden för SKM. 
Oron grundar sig dels i rädslan att förlora pengar, dels i identifikationen med 
Lutherhjälpen. I vissa delar av landet är SKM starkt och där finns en oro för att 
begreppet ”mission” ska försvinna, medan det hos en del ”Lutherhjälpare” finns 
en oro för att det kan bli för mycket mission. Man såg även en del förutfattade 
                                                 
164 Anteckningar från samtal med Per Söderbäck [07-12-13]. 
165 Projektrapport Församlingsförankring 2007. 
166 Anteckningar från samtal med Per Söderbäck [07-12-13]. 
167 Anteckningar från samtal med Eva Berglund [08-02-13]. 
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meningar mellan ombuden för Lutherhjälpen respektive SKM. Därför menar man 
att ombuden måste vänja sig vid att temat ska lyftas fram tydligare än 
organisationerna. Eva Berglund anser att det har varit bra att vara ute och träffa så 
många människor som man har gjort. På det sättet har den nationella nivån blivit 
representerad ute i landet.168 

Informationsmaterial 
På kyrkokansliet hade man tagit fram informationsmaterial som delades ut under 
turnén. Det innefattade en ”tipsmapp” i cirka 2500 exemplar som skulle fungera 
som stöd för det internationella arbetet i församlingen. Man producerade 
dessutom en fickfolder där fyra anledningar att engagera sig internationellt 
presenterades. Fickfoldern delades ut under både vår, sommar och höst men tog 
sedan slut under turnén. Båda dessa informationsmaterial behandlar dock främst 
det internationella engagemanget, inte sammanslagningen.  

Oss Lutherhjälpare Emellan och Missionsuppdraget, de två tidningar som 
ombuden för respektive organisation förut fick hemskickade, försvann förra året. 
Tanken var att Vårt uppdrag skulle fylla upp tomrummet, men innan första 
numret av Vårt uppdrag kom ut hann det gå en tid och det blev således ett visst 
vakuum. Man skickade då ut ett brev från kyrkokansliet med information där man 
också beklagade att den nya tidningen dröjde. I Vårt uppdrag ska det nu berättas 
löpande vad som sker i arbetet med sammanslagningen.  

Ett annat informationsmaterial var ”Pusselbiten”, som blev mycket populär. 
Det var en broschyr med den specialdesignade övergångslogotypen på framsidan. 
Broschyren innehöll information om sammanslagningen men fokuserade ganska 
mycket på ACT (Action by Churches Together), något som Eva Berglund menar 
blev lite fel då samgåendet med ACT blev försenat och dröjer tills tidigast hösten 
2009. Fokuseringen på ACT skapade mest förvirring, Eva Berglund menar därför 
att man istället borde ha koncentrerat sig på Lutherhjälpen och SKM. Då man inte 
har haft någon färdig förändringsplan att arbeta efter har det mål man arbetat mot 
varit att integrera SKM och Lutherhjälpen till något gemensamt, men mer 
utvecklat än så har det under lång tid inte varit. Förutom de 
informationssatsningar man gör från nationell nivå så måste man förlita sig på att 
de internationella råden informerar ute i stiften, något som fungerar varierande, 
men då Svenska kyrkans organisationsstruktur ser ut som den gör kan inte alla 
berörda nås från nationell nivå.169  
 

                                                 
168 Anteckningar från samtal med Eva Berglund [08-02-13]. 
169 Anteckningar från samtal med Eva Berglund [08-02-13]. 
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Analys 

De tre diskussionsämnen som jag utformade min intervjuguide utifrån var 
Organisationerna, Informationen och Ombudsverksamheten. Även min analys har 
jag strukturerat efter dessa tre områden. Den första huvudrubriken är Organisa-
tionerna under vilken jag diskuterar sammanslagningen, organisationernas 
verksamhet och identiteter, samt frågan om vilket namn verksamheten ska bära. 
Nästa huvudrubrik har jag kallat Engagemanget då den förutom en diskussion om 
ombudsverksamheten även rymmer resultaten från den enkät som jag delade ut 
bland ombuden. Den sista rubriken är Informationen där jag ger en genomgång 
och analys av ombudens upplevelse av den information som de fått motta och den 
information som de saknar. I min avslutande diskussion går jag sedan in på 
ombudens informationsbehov mer direkt kopplat till deras engagemang. Min 
ursprungliga tanke var att integrera informationsanalysen i de andra delarna då jag 
anser att informationen mer eller mindre genomsyrar alla ämnesområdena. När 
jag började skriva insåg jag dock att det inte var någon fruktbar metod. 
Informationen är förvisso närvarande i de flesta diskussionsämnena, men jag 
valde trots det att förlägga denna diskussion till en separat rubrik. Ett av skälen till 
detta var att den mest intensiva diskussionen om information främst rörde 
sammanslagningen och vilken information man har fått motta i relation till denna. 
Det blev därför oundvikligen ganska snedfördelat i de olika avsnitten. Mitt val 
baserade sig också på tanken att en genomgång av diskussionerna med 
informationsperspektivet konstant integrerat lätt skulle ha blivit ofokuserat och 
splittrat. I genomgången av diskussionsämnena finns informationen närvarande, 
men den samlade bilden sparar jag till det separata avsnittet.  

Mitt val att vara generös med citat är medvetet då jag strävar efter att låta 
ombudens uttalanden till viss del tala för sig själva. Jag är medveten om att det 
egentligen är en omöjlighet då det är jag som har valt ut citaten, men jag vill ändå 
vara noga med att exemplifiera det jag skriver med autentiska citat. Alla namn är 
raderade ur citaten, även inne i citat när någon person har omnämnts i ett 
uttalande. SKM-ombud har hållits isär från Lutherhjälpsombud då jag anser det 
viktigt att ändå visa vilken organisation ombudet tillhör. ”L” står därför för 
Lutherhjälpsombud, ”S” för SKM-ombud, och i några få fall förekommer ”M” för 
moderator. Siffrorna efter bokstaven, exempelvis ”L1” och ”S2” har ingen fast 
betydelse. Jag har numrerat ombuden citat för citat för att man ska kunna skilja på 
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de olika personernas uttalanden. Det är dock inte någon som är ”L1” vid varje 
uttalande utan siffran är relativ. Jag har valt att inte koppla samman en viss 
fokusgrupp med en geografisk plats, däremot har jag numrerat fokusgrupperna 
och anger i fotnot vilken av grupperna som citatet är hämtat från. Anledningen till 
det är att jag vill ge läsaren en bild av representationen av citat från de olika 
grupperna. Jag börjar analysen med ämnesområdet Organisationerna, med under-
rubrikerna ”Sammanslagningen”, ”Verksamhet och identitet” och ”Namnfrågan”. 
Därefter följer Engagemanget med underrubrikerna ”Resultat av enkätunder-
sökningen” och ”Ombudsverksamhet och engagemang”. Sist kommer rubriken 
Informationen. Här följer nu min analys. 

Organisationerna 

Sammanslagningen 
De allra flesta ombuden i min fokusgruppsundersökning angav att de var positiva 
till sammanslagningen. Det fanns en del orosmoln och viss tvekan, men på det 
stora hela var den dominerande uppfattningen att det kommer att bli bra. Den 
positiva bilden grundade sig i övertygelsen om att man i grund och botten arbetar 
för samma sak. På lokal nivå fanns ofta en känsla av djup gemenskap mellan 
ombuden, framförallt i de små församlingarna hade man sedan länge ett utarbetat 
samarbete och en sammanslagning tedde sig därför naturlig. De orosmoment som 
fanns med i bilden var för båda grupperna av ombud rädslan för förlorad identitet. 
SKM:s ombud betonade vikten av att bevara missionstanken medan 
Lutherhjälparna oroade sig för att förlusten av Lutherhjälpsidentiteten skulle ge 
sämre uppslutning och insamlingsresultat, ett resonemang som jag går djupare in 
på under ”Verksamhet och identitet”.  

Vikten av att befinna sig i ett specifikt sammanhang lyftes fram av ombuden. 
Man trodde visserligen att en sammanslagning var bra på central nivå men att det 
på gräsrotsnivå ändå finns behov av profilering. Under Svenska kyrkan kan det bli 
för anonymt, stort och svårgripbart. 

Om man tänker så här alltså att Svenska kyrkan är så, det är så mycket. Och det som då 
eventuellt försvinner, det är känslan av att nu är vi i ett mer konkret sammanhang inom 
Svenska kyrkan. /…/ Så känslan av att vara en del i ett lite mindre sammanhang kanske, eller 
också förhoppningsvis så får man en annan känsla av att jag är med i ett stort sammanhang 
men… jag tror att vi har nåt behov av att definiera ett litet mindre sammanhang för oss, för 
att trivas också.170 

                                                 
170 Fokusgrupp 2. 
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Bosse Angelöw skriver att förändringar alltid är ett hot mot det som är invant och 
välkänt. Det spelar ingen roll om det rådande läget är dysfunktionellt eller inte.171 
Det här var också något som flera ombud konstaterade. Man kommenterade att 
alla förändringar möter motstånd och att det här är en process som måste mogna 
fram. En grupp exemplifierade med ett konserthus som mött mycket motstånd när 
det skulle byggas men som ingen skulle vilja vara utan idag. Så menade de att 
sammanslagningen kommer att mynna ut i något positivt även om det inte alltid är 
lätt att se det längs vägen. De två organisationerna bär på olika kulturer som ska 
smälta samman och det faktum att ombuden idag är valda för respektive 
organisation menar man bidrar till att en verklig förändring i mentaliteten först 
kan ske när detta förändras.  

L1: Men det ska va tillsammans på något vis. Men det tar nog några år innan det kan… bli 
ett.  

S1: Jo, det är process va.  
L1: Jo, det har du rätt i. 
S1: Som måste mogna fram. Och jag tror det, att det är väl det enda raka i framtiden kan 

man tänka sig, att det, att det slås samman. Men jag tror att det är en process. För att det, jag 
tror inte… det ändrar sig liksom… Sen när det blir nyval och det kommer nya ombud, då blir 
det internationella ombud för Svenska kyrkan. Medan vi liksom sitter kvar i det här att vi har 
ju det här, antingen är vi Lutherhjälpsombud eller också är vi Svenska kyrkans… ombud för 
Svenska kyrkan… och det där det… ja. Det är ju lite olika kulturer på nåt sätt som det tar lite 
tid att… sammansmälta.172 

I förändringsarbeten spelar upplevelsen av förändringen som antingen självvald 
eller påtvingad en viktig roll i ens reaktion. En förändring som upplevs som 
påtvingad kan försvåra en förändringsprocess.173 Bland ombuden gavs det inte 
uttryck för särskilt stor frustration kopplad till sammanslagningen som sådan, 
däremot fanns frustration i relation till informationsförmedlingen, något som jag 
återkommer till. Det var endast ett ombud som kommenterade att ”man känner sig 
överkörd” då beslutet kommit uppifrån och de aldrig frågat dem som är ombud.  

L1: Dom har ju aldrig frågat oss ombud.  
S1: Nehej… 
L1: Det har ju kommit uppifrån precis så här, och det är väl det som är felet att man känner 

sig överkörd.174  

I övrigt pratade man om besluten kring sammanslagningen som något som kom 
någon annanstans ifrån, som ombud var man inte delaktig i beslutsprocessen, men 
det var inte heller något man direkt ifrågasatte.  

                                                 
171 Angelöw, 1991, s. 21. 
172 Fokusgrupp 4. 
173 Angelöw, 1991, s. 9. 
174 Fokusgrupp 5. 
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Men som en liten kugge i det här stora maskineriet, så får man väl ändå tro att dom på 
centralt håll, som ska se till att det blir rätt sammansättning av det här med hjälpverksamhet 
och mission, att de kan klara av det på ett bra sätt. Det får man väl hoppas.175 

Man diskuterade också vilka det egentligen är som tar besluten i frågan, men var 
huvudsakligen intresserade av att det var representanter från respektive organisa-
tion som skulle se till att den egna organisationens intressen togs till vara. 
Mentaliteten hos ombuden präglades av ett ”vi får se vad som händer”-tänk. 
Ombuden har här efter en lång diskussion om sammanslagningen och olika 
symboler och namn återigen kommit in på insamlingsmaterialet och vilka som 
avgör hur det ser ut.  

L1: Men där står ju även Lutherhjälpen och SKM. 
S1: Mmm. Det står ju med smått på den. Och det står det ju på alla… det var ju likadant på 

materialet vid julinsamlingen… 
L1: Jaha. Ja, ja. Nej det återstår att se vad det blir nästa gång… 
S2: Ja, det lär inte vara vi som bestämmer det… Men hoppas de inte krånglar till det för 

mycket bara.176 

Det fanns visserligen inget aktivt motstånd bland de ombud som jag mötte, men 
det fanns inte heller så mycket aktivt arbete för förändringen. De ombud som 
samarbetade sedan tidigare såg det inte som någon större förändring utan fortsatte 
som förut medan de som inte hade haft något samarbete hade anpassat sig så gott 
de kunde inför de två första insamlingsperioderna.  

Angelöw menar att en positiv inställning till en förändring leder till att 
mycket energi kan användas till aktivitet och konstruktivt förändringsarbete.177 I 
det här är delaktigheten central. Att själv ha möjlighet att påverka vilka 
förändringar som genomförs, hur de genomförs samt i vilken takt, ger en ökad 
motivation och vilja till förändring.178 En förändringsstrategi som bygger på 
delaktighet är visserligen tidskrävande, då många människor engageras i 
förändringsarbetet, men ger i ersättning en större förändringsvilja och 
engagemang hos de inblandade.179 I en förändringsstrategi genomsyrad av 
delaktighet betraktas förändringen som en process, istället för något som 
genomförs vid ett enstaka tillfälle. Det finns en drivkraft inifrån och underifrån, 
och de berörda får själva möjlighet att delta i problemformuleringen.180 
Demokratisk dialog som strategi syftar till att ge alla berörda möjlighet att delta 
och vara aktiva i dialogen. På så sätt kan överens-kommelser slutas som sen kan 
ligga till grund för praktiska förändringsåtgärder.181 Bristen på delaktighet i 
                                                 
175 Fokusgrupp 3. 
176 Fokusgrupp 3. 
177 Angelöw, 1991, s. 20. 
178 Angelöw, 1991, s. 90. 
179 Angelöw, 1991, s. 95 f. 
180 Angelöw, 1991, s. 101 f. 
181 Angelöw, 1991, s. 99 f. 
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beslutet tror jag präglar ombudens inställning till sammanslagningen. Som ovan 
nämnt var de allra flesta av ombuden positiva till sammanslagningen, men det 
fanns en passivitet som kan bero på att man helt enkelt inväntade vad som komma 
skulle. Det fanns också en viss oro för att den egna organisationens intressen inte 
skulle tas tillvara. I en så bred organisation som ombudsverksamheten utgör är det 
i princip omöjligt att engagera alla i förändringsarbetet, men att öppna upp för 
bredare inflytande kan eventuellt ge en större förändringsvilja.  

Verksamhet och identitet 

Det är ju dom där orden ”mission” och ”hjälp” som är… identiteten.182 
 
Trots att det fanns vissa ombud som var tveksamma till sammanslagningen fanns 
det ingen som gav uttryck för direkt motstånd. Den allmänna uppfattningen var 
tvärtom, som tidigare nämnt, att det nog skulle bli bra. Bland ombuden i 
glesbygdsförsamlingarna betonades det naturliga i sammanslagningen väldigt 
starkt. De menade att det var en självklar utveckling och att deras samarbete hade 
pågått så länge, och varit så nära, att det knappast blev någon större förändring för 
dem. Men trots det här lyste de separata identiteterna ofta igenom. 
Lutherhjälpsidentiteten kan nog sägas vara mer befäst än SKM-identiteten, 
åtminstone om man ska se till den allmänna jargongen. För Kyrkomötet 2007 
lades en motion fram om Lutherhjälpsidentitetens bevarande, något liknande för 
SKM fanns inte. Genom de båda organisationernas historia har Lutherhjälpen 
varit stolt över sin självständighet, med en ovilja att dras in i alltför stor 
byråkrati.183 SKM har däremot, både internt och externt, betraktats som en del av 
kyrkan ända sedan grundandet, då mission var en av kyrkans viktigaste uppgifter.  

Bilden av Lutherhjälpens respektive SKM:s separata identiteter, insamlingar 
och verksamhetsområden verkar sitta djupt rotad i vissa av ombuden. Jag tänker 
inte säga alla, för flera av ombuden kände identifikation med bägge organisa-
tionerna – i två av grupperna fanns det ett ombud som varit aktiv för båda. Det 
fanns dessutom flera ombud vars engagemang inte verkade vara så starkt kopplat 
till just den specifika organisationen utan till välgörenhetsarbetet i stort. Flera 
exempel fanns på ombud som inte enbart arbetade för Svenska kyrkan utan även 
brukade rycka in för att hjälpa till med insamlingar åt exempelvis Röda korset 
eller Lions. Viktigt för alla ombuden var i vilket fall att känna att man var delaktig 
i något betydelsefullt, något man var stolt över.  

L1: Men det viktigaste är ju, som vi resonerar då, det är ju att hjälpa människor, att få ett 
värdigt liv, så långt man kan. 

                                                 
182 Fokusgrupp 2. 
183 Ryman, 1997, passim. 
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L2: Ja precis, det är det viktigaste. 
L1: Ja. Hjälp till självhjälp. Men… det är ju i kristendomens anda. 
S1: Jaa.  
L1: Ja. Det är det verkligen.184 

Men det fanns tydliga skillnader i hur man betraktade Lutherhjälpen och SKM. 
Synen på de båda organisationerna diskuterades och förhandlades i alla grupper. 
Här är ett exempel på en diskussion mellan två Lutherhjälpsombud och två SKM-
ombud i en grupp. 

L1: Det är ju det där gamla ordet mission, missionärer, då tänker man att man predikar 
nånstans för nån i Afrika. Och Lutherhjälpen då tänker på katastrofer och mat, vatten… alltså 
det är dom där orden ”hjälp” eller ”missionen” som är… 

S1: Då är missionen ordet.  
L1: Jo, precis. Och hjälpen, det är brödet. 
L2: Jag tänker… mission är ännu mer förknippat, eller med det förbundet, med samarbete 

med inhemska kyrkor. Lutherhjälpen samarbetar ju också med inhemska kyrkor, men kan ju 
också, världsförbundet och alla, ha kanske lite vidare kontaktnät som man samarbetar med. 
Men det är ju alltid organisationen som är ute för att hjälpa människor på många olika sätt. 

S2: Hjälp till självhjälp tänker jag mest på med Lutherhjälpen… 
L1: Långsiktigt…  
L2: Ja, det är den här långsiktigheten. 
L1: Det känner jag mig väldigt stolt över när jag berättar om det om Lutherhjälpen, det är 

långsiktighet, hjälp till självhjälp, då känner man sig väldigt bra, jag tycker det är så klokt!185 

När ombuden talade om sina respektive organisationer var det aldrig i termer av 
vad organisationen betyder för ombudet självt. Vad organisationerna betyder för 
ombuden tog jag upp som diskussionsämne både i brevet jag sände ut till 
ombuden och i min introduktion i början av fokusgruppsdiskussionen. Trots det 
verkade det vara svårt för ombuden att sätta ord på sin identifikation.  En 
organisationsidentitet formas av antaganden om organisationen som man tar för 
givna och självklara. Genom att organisationsidentiteten grundar sig på individers 
identifikation med organisationen och dess verksamhet blir organisations-
identiteten också en del av personers jaguppfattning. Därför är de både svåra att 
synliggöra och ompröva.186 I ljuset av detta framstår det inte som så underligt att 
ombuden hade svårt att formulera vad det var som fick dem att känna så starkt för 
sina organisationer. Det var lättare att beskriva Lutherhjälpen och SKM i relation 
till deras konkreta arbete än till några abstrakta känslomässiga värden. Efter en 
genomgång av uttalanden om Lutherhjälpen som organisation framkom att några 
av nyckelorden var katastrofinsatser, solidaritet, hjälp till självhjälp, punktinriktat, 
långsiktighet och att Lutherhjälpen når utanför kyrkan. Hjälp till självhjälp var 
något som man, vilket citatet ovan också visar, kände sig stolt över att berätta om. 

                                                 
184 Fokusgrupp 1. 
185 Fokusgrupp 2. 
186 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 161. 
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Det konkreta arbetet var centralt, känslan av det faktiskt blir något gjort och att 
man verkligen får ut sin hjälp.  

L1: Men det där med att det är hjälp till självhjälp det är väldigt viktigt att framhålla. Att vi 
inte bara skickar pengar rakt ut i rymden liksom, och inte tar reda på vad det går till. För det 
vill folk veta liksom.187 

Att pengarna når fram och att det ligger eftertanke bakom var något som var lika 
viktigt för SKM-ombuden, men medan bilden av Lutherhjälpen var ganska väl 
definierad, och det inte krävdes så mycket diskussion för att fastställa dess 
identitet, ledde definitionen av SKM till längre diskussioner. Där fanns ett behov 
av att resonera sig fram till vad mission egentligen betyder idag och vilken roll 
SKM spelar i det hela.  

S1 (om mission): Det är ju inte att man omvänder en massa människor som döps utan det är 
ju att man går in i människors nöd och försöker hitta möjligheter. Så jag vet inte… det är ju 
mycket svårare idag att förklara det här än det var förr. Jag menar när missionärer kom hem 
och sa att det var 200 som har blivit döpta under de här åren, det är lättare och mer påtagligt, 
än det här andra på något vis. 

(Instämmanden) 
S2: Och sen tänker jag också när du pratar om kyrkorna där ute som vi samarbetar med. 

Jag menar det arbetet som missionen har lagt ner under många många år, det finns ju kvar där 
och det förs vidare utav den inhemska kyrkan. Men å andra sidan så behöver ju den inhemska 
kyrkan ha stöd härifrån, och det är ju mission. 

(Kort tystnad) 
L1: Man hjälper dem att missionera? 
S2: Jaa… man hjälper dem att arbeta vidare kan man säga. De har ju grundat skolor till 

exempel, alla skolor som drivs utav kyrkorna därute, de behöver stöd. Men det är ju mission 
det också. Det är kristna lärare och det är…  

(Paus) 
L1: Det är kristen undervisning, är det så du menar? 
S2: Det är kristen undervisning, det är överallt. Inte på schemat men… bredvid. 
L1: Ja. 
S2: Och det är ju mission. 

För SKM som organisation var relationen med andra kyrkor viktig i ombudens 
ögon. Just alla kontakter som SKM byggt upp betonades men även missionen som 
en viktig del av kyrkans arbete. I diskussionerna om SKM:s identitet fanns det en 
viss skepsis mot ordet mission och dess användbarhet idag. Men även om 
ombuden menade att mission som begrepp är problematiskt, så betonade de också 
att de själva anser att det är en förlegad bild av begreppet som finns i människors 
medvetande.  

S1: Jag menar det här med Jesu missionsbefallning att gå ut och göra folk till lärjungar och 
allting, jag menar folk idag vi är så väldigt sekulariserat och avkristnat, det är ingen som bryr 
sig om det… det liksom handlar om… 

S2: Nej, och det är inte så vi arbetar idag heller riktigt.  
S1: Nej, det är inte så utan… nej det är det ju inte. 
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S2: Nej, men alltså, det är många som tror det. Och därför så är det, är det svårare att 
komma ut. 

S1: Så kan man säga, ja. 
S2: Jo. 
L1: Ja Lutherhjälpens, det är mer påtagligt.188 

L1: Missionen har…  
L2: Blivit lite suspekt.  
L1: Ja, det är lite grann man ser missionärer som ska omvända infödingar, fortfarande så 

finns det som en bild i folks medvetande. Och det, det är inte, det är ju inte så det fungerar 
men för många som inte känner till så mycket om det så ligger den bilden kvar.  

S1: Ja det gör det.189 

En del av ombuden berättade om egna erfarenheter av reaktioner inför ordet 
mission. Uppfattningarna var splittrade, en del av ombuden såg egentligen ingen 
problematik i ordet mission medan andra menade att ordet förvisso har en negativ 
klang idag, men att då mission ändå ingår som en av kyrkans fyra viktiga 
uppgifter enligt kyrkoordningen kan begreppet knappast förkastas. Ett SKM-
ombud berättade dock om de svårigheter ombudet mött i arbetet med SKM och 
begreppet ”mission”.  

Jag har frågat, jag har mycket, både präster och annat i min släkt och närhet och… varför 
klingar mission, varför är det så negativt och så? Det har varit liksom en dålig klang många 
år. Ja… så jag har forskat och grejat lite för mig själv och, jag får väl säga det att… nu säger 
jag något väldigt hemskt men jag upplever själv att jag tycker missionen det sista har varit en 
klump för invärtes beundran. Hemskt när jag säger det… men det är vad jag har upplevt 
liksom att när jag… om man själv försöker, som lekman jobba med, som missionsombud 
med till exempel något utomlands och så. Hur trögt har inte detta varit? För… ja, det är det. 
Så jag tror att detta blir bra om vi jobbar gemensamt, jag tror det. Så får man bort det där 
dåliga ryktet som missionen har haft.190 

Ett av de andra SKM-ombuden i gruppen protesterade efter det här inlägget då 
ombudet inte alls såg saken på det sättet och menade istället att mission är så 
mycket mer idag. Det ledde till en diskussion om SKMs arbete och ett Luther-
hjälpsombud tog upp insamlingen till HIV och AIDS. 

L1: Men missionen gör ju väldigt mycket nu med HIV och AIDS. 
S1: Just det. 
L1: Och det tycker jag, det tror jag har varit positivt för missionen. För det tyckte jag vi 

märkte i höstas när vi hade våran, för vi jobbar ju ihop och det… men, ja såhär tvärsöver 
eftersom vi bor i samma församling. Men… så att vi stöper ju ljus ihop för missionen och sen 
så har vi något annat nu till fasteaktionen så att det… men jag tyckte i julas att det, det kändes 
bra när man gick in och pratade om HIV och AIDS då. Att det, det var en riktad och bra och i 
tiden och den här Cd:n vi hade då om dom här kvinnorna som gick runt till AIDS-sjuka i 
missionens namn det tyckte jag var väldigt bra. Men sen är jag ju Lutherhjälpare i själ och 
hjärta det kan jag ju inte komma ifrån. (Skrattar) Men just det här nu med HIV och AIDS 
tyckte jag var väldigt bra.191 
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Då begreppet mission betraktas som problematiskt utanför kyrkans värld verkar 
det vara en lättnad för ombuden att istället prata om temat HIV/AIDS. I 
tveksamheten inför vilka associationer mission ger människor blev det mer 
påtagliga arbetet med HIV/AIDS-frågor viktigt att kunna föra fram som en 
verksamhet som känns självklar. Att arbetet med HIV/AIDS betonades kan också 
peka på hur positivt förknippat det är för ombuden. Mats Heide menar att effekten 
av, och ibland även målet med, en externt riktad kampanj kan vara att stärka 
engagemanget och identifikationen med organisationen.192 Även om det inte har 
varit målet med HIV/AIDS-kampanjen kan det indirekt stärka Lutherhjälps-
ombudens identifikation med SKM och SKM:s arbete. Citatet ovan är ett bra 
exempel på hur ombuden visade sitt intresse och engagemang för den andra 
organisationen men visar också att identiteten låg grundad i den egna 
organisationen. Ombudets tillägg ”sen är jag ju Lutherhjälpare i själ och hjärta” 
visar hur viktig den egna organisationen är.  

Att ombuden känner organisationsidentitet är något positivt då det visar att de 
identifierar sig med de värderingar och det uppdrag som hör den egna 
organisationen till. En viktig del i organisationsidentiteten är dock, som Heide, 
Johansson och Simonsson skriver, att upprätthålla gränser mot det som inte hör 
till den egna organisationen. Det är således lika viktigt med inkludering som 
exkludering i identitetsskapandet.193 Här kan organisationsidentiteten bli 
problematisk. Lutherhjälpen och SKM har länge funnits sida vid sida i Svenska 
kyrkan och därför har organisationerna och deras representanter alltid blivit 
tvungna att förhålla sig till varandra. Lutherhjälpens förmåga att nå utanför 
kyrkan skiljer sig från SKM som länge varit en mer integrerad del i kyrkan. 
Ombuden var noga med att betona att de såg den andra organisationens arbete 
som viktigt och positivt, men det var ändå alltid den andra organisationens arbete. 
Likaså var insamlingarna fortfarande de separata organisationernas insamlingar. 

L1: Ja, detta här är ju… men det är ju Lutherhjälpen. Men titta får du se så fina bössor vi har.  
S1: Ja… 
S2: Ja dom är bättre i år, för dom är stabilare och redigare. 
L1: Och där är ju… 
S1: Dom har varit som en annan… vekeburkar innan. 
L1: Svenska kyrkan… titta.  
M: Ja 
L1: Vatten. (Visar upp en pin) 
S3: Men visst så… dom är ju egentligen fullt tillräckligt. En sådan där liten den är ju inte 

så dyr. Dom är ju jättebra för att får man sådana så kan vi som ombud ha dom på oss, och 
så… 

L1: Ja det har jag alltid. 
S3: När vi går ut och informerar och så… 
L1: Jag har ju den, den bär jag alltid med mig. Skeden. Den är ju… men. 
S3: Ja jag har ju duvan då, den här SKM-duvan, den har jag alltid på mina kavajer.  

                                                 
192 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 179. 
193 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 160. 
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L1: Ja… jag funderar ju på om vi tillsammans ska ha nåt märke där vi…. 
S3: Ja just det. En gemensam symbol ja. 
L1: Ja! Ja. Där det skulle stå, ja… Vatten för livet, det är ju… det tar man för givet att det 

är Lutherhjälpen, eller? Eller tar man för givet att det är internationella gruppen som går ut 
med detta?194 

Diskussionen fördes i en grupp som betonat hur naturlig sammanslagningen tedde 
sig för dem. Trots det benämner Lutherhjälpsombudet fastebössan som Luther-
hjälpens, och Vatten för livet associerar man direkt till Lutherhjälpens arbete. När 
gruppen diskuterar kring de olika symboler som finns berättar ombuden att de 
alltid bär respektive symbol på sin jacka. ”Skeden” är en pin från Lutherhjälpens 
”Utrota hungern”-kampanj medan duvan är SKM:s logotyp. På den pin som 
Lutherhjälpsombudet höll upp stod ”Vatten för livet” – temat för årets faste-
kampanj. Ombuden diskuterar fördelen med en gemensam symbol, men kommer 
in på hur viktigt det är att det inte associeras med den ena eller andra 
organisationen. Att diskussionen börjar i insamlingsmaterialet och bössan som 
Lutherhjälpsombudet omnämner som Lutherhjälpens är intressant då det ger ett 
exempel på hur konkreta arbetsuppgifter är en viktig del av organisations-
identiteten. Det faktum att det står ”Svenska kyrkan – Lutherhjälpen och SKM” 
på materialet är av mindre betydelse, för fastebössorna har alltid varit 
Lutherhjälpens och fasteaktionen kan nog sägas vara en central del av 
Lutherhjälpens identitet. Något annat som varit viktig för Lutherhjälpen är den lila 
färgen som logotypen har gått i. Ett ombud ger uttryck för hur viktig den lila 
färgen är i Lutherhjälpsidentiteten, såväl för ombudets egen organisationsidentitet 
som i arbetet med bösskramlande. Ombudet uttrycker sig på följande sätt: 

L1: Jag saknar mycket den lila färgen. Och jag vet att många säger men det är ju inte alls lila 
i år. Lutherhjälps, inget Lutherhjälpsmaterial går i lila. Och det, det har varit, det har varit 
viktigt med den lila färgen faktiskt. När jag har stått med bössa, åh jag såg det lila då måste 
jag lägga på. Så att jag, jag tror att det, annars så är det väl, från centralt håll är det säkert bra 
att det bara är en organisation för det måste bli betydligt billigare att administrera det. Men i 
gräsrotsnivå tror jag att det, har jag tyckt att det varit bra att vi har profilerat oss.195  

I samma grupp diskuterade man med viss sorg förlusten av Lutherhjälpens 
logotyp.  

S1: Ja egentligen är ju Lutherhjälpens symbol väldigt fin. 
L1: Ja. 
S1: Med globen och silhuetten och… 
L1: Ja det säger ju så mycket om inte annat. 
S1: Den gör ju det va. 
L1: Jag har stått många fastlagssöndagar och berättat om den här symbolen och nu kan 

man inte göra det mer nu då…196 
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Lutherhjälpens varumärke hade flera funktioner. Dels innehöll det information om 
vad man som givare kunde förvänta sig av Lutherhjälpen, något som gjorde 
ombuden oroliga för hur insamlingsresultaten kan påverkas när Lutherhjälpens 
namn försvinner. De visste att givare ”såg det lila” och då la i pengar i bössan. 
Men varumärket fungerade även som en särskiljare från andra varumärken, 
genom den identitet som förmedlas genom varumärket. Identiteten handlar om 
vad Lutherhjälpen står för och hur man ville att Lutherhjälpens skulle uppfattas. 
Här fanns en stark identifikation bland ombuden, och man var överens om att 
Lutherhjälpens varumärke var starkare än SKM:s, men man var även medvetna 
om att Lutherhjälpens varumärke inte alltid haft så starkt genomslag hos 
allmänheten. Efter 2007 års fastekampanj visade en undersökning att merparten 
av dem som hade sett Lutherhjälpens tv-reklam i efterhand trodde att det var Röda 
korsets eller Rädda barnens, något som här diskuteras av två SKM-ombud.  

S1: Det tog dom ju uppe i Linneryd om fjolårets kampanj med smutsigt vatten i vasken. Det 
hade folk kopplat ihop med Rädda barnen. 

S2: Ja, Rädda barnen och Röda korset, det var ju vad folk trodde att det var i den här 
reklamkampanjen. Och då stod det en liten, liten logga nere i hörnet ”Lutherhjälpen”, och det 
var ju ingen som hade uppmärksammat det. Vi är… vi är lite för fega för att våga visa oss, 
våga profilera oss tycker jag.197 

En stark märkesidentitet är ett viktigt konkurrensmedel gentemot andra företag 
och organisationer.198 Det var något som det fanns en stor medvetenhet om bland 
ombuden. Men även om betydelsen av ett bra namn betonades i alla grupper fanns 
en oro för vad sammanslagningen kommer att bära med sig för Lutherhjälpens 
och SKM:s identiteter. Oron var kanske mest påtaglig hos SKM-ombuden som 
var oroliga att missionstanken skulle försvinna och att SKM:s identitet skulle 
upplösas. I diskussionen nedan menar man att Lutherhjälpens varumärke är 
starkare och diskussionen slutar med att två av SKM-ombuden till och med fyller 
i varandras meningar när de formulerar sin oro för missionstanken. 

S1: Det är väl bara frågan om… vad jag tycker att… missionen försvinner. Alltså… förstår ni 
vad jag menar? 

S2: Jo, jo jag…  
S1: Alltså… kyrkan och mission det hör ihop. Och jag tror att det… det kommer att 

försvinna.  
S3: Lutherhjälpen är kanske starkare än missionen på ett sätt.  
S2: Starkare varumärke på nåt sätt.  
L1: De har varit lite mer aktiva utåt. 
S3: Jo. 
S2: De har synts mer också kanske… 
S3: Jo, men alltså det är ju lättare det här att samla in pengar till Lutherhjälpsgivande än att 

samla in pengar till Svenska kyrkans mission va. Det är ju lättare, och Lutherhjälpen har ju, 
får in mer pengar än vad kyrkans mission får.  

                                                 
197 Fokusgrupp 3. 
198 Melin, 1999, s. 83 f. 
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L1: Precis… 
S3: Och man arbetar ju på ett annat sätt. Och det är det jag tänker också att, Lutherhjälpen 

är det nog bra för men jag tror att missionen liksom…  
S1: Kommer…  
S3: …lite 
S1: Kommer att dra… att stryka på foten så att säga. 
S3: Jo, absolut.  
S1: Jag tror det.199 

Oron för missionstankens försvinnande var den rädsla som SKM-ombuden 
tydligast gav uttryck för. I övrigt resonerade ombuden kring vad samman-
slagningen skulle betyda, positivt som negativt för insamlingsresultat och hur 
omvärlden skulle reagera. Den oro som Lutherhjälpsombuden uppvisade handlade 
framförallt om insamlingsresultat och vad som skulle ske med de givare som inte 
hade någon tydlig koppling till Svenska kyrkan men som ändå skänkte till 
Lutherhjälpen. Ett Lutherhjälpsombud ser just Lutherhjälpens förmåga att nå 
utanför kyrkan som en viktig del i ombudets engagemang. 

L1: Ja jag tycker väl att Lutherhjälpen har varit en viktig organisation. Däremot har jag aldrig 
känt för SKM (Skrattar), aldrig kunnat ställa upp som ett SKM-ombud.  

L2: Nej… 
L1: Det har liksom inte känts rätt för mig. Och en orsak tror jag är att när jag suttit och 

pratat i nåt sammanhang och så hade jag en arbetskamrat som särskilt tog upp det att hon 
hade lämnat Svenska kyrkan, men hon var en regelbunden givare till Lutherhjälpen. Och det 
är nog inte säkert då om Lutherhjälpen nu försvinner in i Svenska kyrkan, att hon fortsätter 
att ge pengar det vet man ju inte, för att jag har inte kontakt med just henne då och jag har 
hört det här på andra håll också att Lutherhjälpen har varit… ett… haft ett väldigt gott rykte 
för att vara ute på plats inte bara i katastrofsituationer utan också det här med trädplantering 
och brunnar och långsiktigt arbete som, som… är viktigt att det sker och som man har blivit 
allt mer uppmärksam på att det ju det arbetet som, som är viktigt att… inte att, okej i en 
katastrofsituation – det är bra att man kommer men… det långsiktiga arbetet är det som bär 
över tid.  

S1: Nej det var jag som sa förut att Lutherhjälpen har ett väldigt gott, gott rykte utanför 
kyrkan så att säga och det tror jag är viktigt. Och det missar man då om nu namnet 
försvinner.200 

Diskussionen kring vad det innebär att hamna tydligare under Svenska kyrkans 
namn var viktig för ombuden. Det var både något positivt att Svenska kyrkan 
skulle bli tydligare i sammanhanget men också en källa till oro i relation till 
slagkraftighet i insamlingarna. Bland glesbygdsombuden fanns en skepsis till 
Svenska kyrkans slagkraft i konkurrensen med frikyrkorna och andra insamlings-
organisationer.  

 

S1: Men frikyrkorna, dom har ju egna insamlingar också. 
L1: Ja, diakonia ja. 
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S1: Och står vi då med en banderoll där det står Svenska kyrkan, då tror jag att det finns 
dom som kan gå förbi. 

L1: Jo dom säger ju det, har ju fastigheter och… 
L2: Och dom skulle inte bara ha gått förbi om det stått Lutherhjälpen. Det är möjligt… det 

är faktiskt någonting man ska vara uppmärksam på. Och hur… och det är ju 
informationsburet. 

S1: För många tycker liksom att ja vad gör Svenska kyrkan egentligen?  
L2: Vad ska dom ha pengar, dom har ju skogar och hus. 

Men det var även tydligt att Svenska kyrkan gav positiva associationer, särskilt 
ifråga om tillgänglighet i svåra situationer.  

L1: Men jag tänker också att, jag tycker att Svenska kyrkan har också ett gott renommé att 
man, man får inte bara titta negativt på det. Alltså i katastrofsammanhang alltså, 
krissituationer, vem… vilken organisation är det som oftast ändå har ett team som man kan… 
komma och till… 

S1: Det är ju Svenska kyrkan. 
L1: Många gånger Svenska kyrkan. Och där är det också ett samarbete mellan kyrkorna 

förstås och, på alla orter, så att… 
L2: Då är vi ofta först på plats när det sker katastrofer. 
L1: Det finns positiva vibbar också tycker jag, bland gemene man, inför ordet Svenska 

kyrkan. Men… det där, ja. Vi har inget svar. 
(Skratt) 
S1: Nej… 
S2: Vi har lite farhågor och funderingar… 
L1: Men vi kan väl ha kvar dom gamla banderollerna? (Skratt)201 

I Kommunikation & organisation skriver Mats Heide att man i forskningen har 
hävdat att organisationsidentiteten påverkar såväl organisationens resultat som 
motivationen hos individerna i organisationen. Om medlemmens uppfattning av 
organisationsidentiteten fungerar bra tillsammans med individens uppfattning av 
sin egen identitet ökar motivationen sannolikt, vilket i längden kan påverka 
organisationens resultat. Det är dessutom så att förutsättningarna för att övertala 
en extern publik i princip är obefintliga om inte den interna publiken först har 
tagit till sig budskapet.202 Att stärka organisationsidentiteten bland ombuden kan 
därför vara ett viktigt mål för Svenska kyrkan, både för att öka motivationen och i 
längden förbättra resultatet. Motivation och engagemang har i sin tur en nära 
koppling till information och kommunikation, något som jag återkommer till 
senare. 

Namnfrågan 
När fokusgrupperna genomfördes fanns ännu inget nytt namn på verksamheten. 
Ombudens diskussion utgår därför enbart från vad de tidigare hört om namnens 
eventuella försvinnande och planerna på en ny gemensam benämning. I citaten 
ovan har problemet med namnfrågan redan nämnts. Ombuden berättade om sin 
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skepsis inför att stå med en banderoll som det står Svenska kyrkan på, och 
Lutherhjälpens namn och logotyp diskuterades i relation till den lila färgen och 
den förlorade möjligheten att få berätta om symbolen vid fastekampanjen. 
Namnfrågan visade sig vara viktig för ombuden, då den diskuterades flitigt i alla 
grupperna. Den har en nära koppling till organisationsidentiteten då det handlar 
om vilka värden organisationen symboliserar, något som förmedlas genom 
namnet, eller varumärket. På några punkter var ombuden överens när det gäller 
namnbytet, för det första att namnet ”Svenska kyrkans internationella arbete”, 
som man hade hört var ett förslag, var platt och tråkigt.  

S1: Jag tycker det är tungt namn Svenska kyrkans internationella arbete.  
L1: Ja, hej skulle du vilja vara med i Svenska kyrkans internationella arbete? 
S1: Omständigt namn. Nää… 
S2: Det händer inte på något vis… Det är platt. 
L1: Det låter lite byråkratiskt också. 
L2, S2 och L3: Jaa… 
L1: Såhär enhet på kyrkans hus…203 

L1: Ja det här namnet Svenska kyrkans internationella engagemang, det är ju väldigt 
klumpigt. 

S1: Ja… men den säger ju vad det är. 
L1: Ja exakt.  
S1: Men det är klumpigt ja.204 

För det andra var ombuden överens om att det nya namnet måste tilltala givarna, 
och att namnfrågan var central i befästandet av verksamhetens nya identitet och 
trovärdighet.  

S1: Det smygs med det lite, det är väl, har väntat på att hitta ett bra namn men… kanske. 
Namnfrågan är ju fånig på ett sätt, men på ett sätt så har, känns det som i den här, i det här 
fallet skulle man nästan ha börjat med namnfrågan på ett sätt. Därför att, den är ju så central 
för att behålla vår trovärdighet gentemot våra givare.205 

Att man kände en osäkerhet i frågan uttrycks ovan som att ”det smygs med det 
lite” och hängde samman med en brist på kunskap om vad som beslutats och vad 
som planeras. I en folder med ”pusselbiten” på framsidan fanns kort information 
om sammanslagningen. Sättet textförfattarna hade formulerat sig på framkallade 
en osäkerhet bland ombuden i flera grupper. 

S1: Ja men alltså det står ju så här.  
S2: Ja, vadå? 
S1 (Läser högt): Svenska kyrkan… Två organisationer blir en. Tillsammans kan vi göra 

ännu större nytta. Därför förenar Lutherhjälpen och SKM, Svenska kyrkans mission, sina 
krafter för en rättvisare värld. Och nu heter vi Svenska kyrkan. 
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L1: Och inget mer? 
S1: Nej. Punkt. 
S2: Och det har dom redan bestämt! 
L2: Och vi har inte fått vara med. 
L1: Neej. Nej, alltså det där… 
S2: Men vad är det där för text?  
L3: Ja just det, den där… 
S1: Den här har jag fått någon gång, men när det vet jag inte… 
S2: Det där vart ju… ja. Jaha. 
S1: Men då har vi ju egentligen resonerat helt i onödan. 
M: Nej men dom har faktiskt inte bestämt det än.  
S2: Dom har inte det? Nej, jag kan inte tänka mig att dom kan bestämma… 
S1: Nej, men alltså det var lite tokigt att skriva det där.206 

Framförallt Lutherhjälpsombuden visade upp en skepsis inför vad namnbytet 
kommer att föra med sig. Varumärket Lutherhjälpen var alla ombud, både 
Lutherhjälpens och SKM:s, överens om att det har ett mycket positivt värde. 
Därför förde man fram hur viktigt det är att hitta ett namn som ger en positiv 
känsla inför den nya verksamheten.  

L1: Man tycker att Lutherhjälpen är så inarbetat, och jag tror för gemene man är det en 
ganska positiv, ett positivt namn alltså, och man har en positiv upplevelse av det. Då man inte 
är engagerade annars men man har stött på Lutherhjälpen… 

L2: Jo, man vet vad det är. 
L1: Och även Svenska kyrkans mission.  
L2, S1, L3: Jo 
Så det gäller ju då i samband med sammanslagningen att ha kvar den, vad ska man säga, 

goodwill-innebörden.  
L3: Och så att folk känner igen, så att de inte tror det dyker upp en ny organisation. 
S1: Jo, precis. 
L3: Vad är det här?  
L2, MS, IJ: Jo, just det.207 

Ombuden menade också att det kunde innebära en risk att ta bort de gamla 
namnen. Ett SKM-ombud uttryckte sina farhågor på följande sätt. 

S1: Det är klart det är inte lätt att hitta ett nytt namn, men… men det är synd att spola de 
gamla begreppen men... Jag vet inte… Har kyrkan råd att spola? Begreppet Lutherhjälpen, 
Svenska kyrkans mission, har man råd med det?208 

Att namnfrågan är så viktig för ombuden kan förklaras genom den centrala roll 
som organisationsidentiteten spelar för ens engagemang. Lojaliteten och engage-
manget för en organisation hänger samman med huruvida man identifierar sig 
med de värden som organisationen representerar.209 För identifikationen är 
varumärket centralt då det ska associera till organisationen och de värden som 
organisationen vill bli förknippad med. Heide menar att det är svårt, för att inte 
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säga omöjligt, att skilja mellan företagsvarumärket, corporate branding, och 
profilarbetet i organisationer. En organisations profil är den kommunicerade 
organisations-identiteten, det vill säga medlemmarnas bild av organisationen som 
överförs till andra.210 På så sätt hänger varumärke och organisationsidentitet 
samman, och arbetet med det ena kan inte göras utan det andra. 

Ombuden poängterade betydelsen av ett slagkraftigt namn på den nya 
verksamheten, och menade även att det nya namnet måste vara något som ger 
associationer till båda organisationerna, utan övervikt åt varken Lutherhjälpen 
eller SKM. Egna förslag på namn från ombuden var däremot sällsynta. Det var 
lättare att veta vad man ville förmedla än att sätta ett nytt namn på det.  

S1: Ja det borde ju vara ett bra namn också. Som inte är för långt och inte är för krångligt. 
(Skratt) 

S2: Nej, och ändå säger det man vill att det ska säga. Det är ju det som är… 
S3: Man slutar tänka… hjälporganisation, om man slutar tänka Lutherhjälp och mission 

och man tänker istället på att vi… arbetar för varandra. I en gemensam värld. Men sen kan 
jag inte forma det… men i tanken kan jag forma det. 

S1: Men Svenska kyrkan borde ju vara med. 
S3: Kyrkan måste ju vara med.211 

Att Svenska kyrkan skulle bli en tydligare del i den nya organisationen var 
självklart, men betraktades som både positivt och negativt. Å ena sidan var 
namnet ”Svenska kyrkans internationella arbete” tandlöst och tråkigt. Med ett 
sådant namn skulle man bara bli en del av Svenska kyrkans arbete, utan egen 
identitet. Å andra sidan kändes det fint att Svenska kyrkan skulle ställa sig 
tydligare bakom verksamheten, något som man även trodde kunde vara viktigt 
utomlands. 

L1: Det fina det, det är ju att, vad jag förstår, att Svenska kyrkan kommer med som namn 
här.212 

L1: Utomlands så lär det ju vara en fördel, att man vet att det här kommer från Svenska 
kyrkan. 

S1: Ja det tror jag.213 

Det kan därför bli en balansgång mellan å ena sidan Svenska kyrkans stöd och å 
andra sidan en egen identitet för insamlingsverksamheten och ombuden. Ett 
argument för sammanslagningen var att få Svenska kyrkan tydligare associerad 
med biståndsarbete. Men, återigen, en organisationsidentitet handlar lika mycket 
om det som exkluderas som om det som inkluderas.214 För att bygga upp en 
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organisationsidentitet behövs tydliga gränser utåt. På ett eller annat sätt behöver 
kanske även den nya verksamheten avskärma sig från Svenska kyrkan i stort. Att 
benämna arbetet Hela världen men samtidigt låta det vara en del av Svenska 
kyrkans varumärke kan kanske vara ett sätt. Ett Lutherhjälpsombud påpekade att 
”Svenska kyrkan är så, det är så mycket”.215 För en biståndsverksamhet kan 
profilering vara nödvändig. I profileringen återkommer vi igen till varumärket. 
Ordmärket (namnet) i logotypen symboliserar varumärket och varumärket är 
viktigt som positioneringsinstrument för organisationen. En organisation kan ha 
fler än ett varumärke, Svenska kyrkan är ett varumärke i sig, men orsaken till att 
det varumärket inte har konkurrerat med exempelvis Lutherhjälpens och SKM:s 
varumärken är att de har positionerats olika ifråga om målgrupp och identitet, 
något som kan vara viktigt även i framtiden.216 I samband med en 
organisationsförändring rubbas de gränser som byggts upp och en formlöshet kan 
hota organisationsidentiteten som kan leda till en känsla av otrygghet och 
identitetsförlust. För att motverka formlöshet och en hotad grupptillhörighet är 
den interna kommunikationen viktig.217 Innan jag går djupare in på den interna 
kommunikationen och ombudens informationsbehov ska jag dock redogöra för 
ombudens syn på sitt engagemang. 

Engagemanget 

Resultat av enkätundersökningen 
Resultatet av enkäten visade att ombudens engagemang var en blandning av de tre 
engagemangstyperna instrumentellt, moraliskt och alienerande med en överväg-
ande del moraliskt engagemang. Summan av svaren på de fem frågor som mäter 
moraliskt engagemang visade att 76 procent av svaren var ”Instämmer helt” eller 
”Instämmer delvis”. En och samma person har då svarat flera gånger, en gång på 
varje av de fem frågor som mäter moraliskt engagemang. Att ombudens 
engagemang till största del är moraliskt innebär att de accepterar och identifierar 
sig med organisationens mål och värderingar.218 Att individer i en organisation 
uppvisar moraliskt engagemang betyder att de inte är lika känsliga för 
förändringar i det instrumentella utbytet. Om belöningar uteblir kommer den 
moraliskt engagerade stanna kvar längre än den som enbart uppvisar ett 
instrumentellt engagemang. 
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Vid samma uträkning för instrumentellt engagemang visade resultatet att 12,8 
procent av svaren på de fem frågor som mäter instrumentellt engagemang var 
”Instämmer helt eller Instämmer delvis”. Även här innehåller resultatet flera svar 
från samma personer då det är svaren från alla fem frågorna som mäter 
instrumentellt engagemang som redovisas. Det instrumentella engagemanget 
beror på relationen mellan organisation och individ där individens insatser vägs 
emot olika motivatorer som organisationen sätter in.219 Lön eller andra förmåner 
är exempel på sådana motivatorer, något som ombuden i min studie inte värderade 
särskilt högt. I en av fokusgrupperna poängterades att de inspirationsdagar som 
ordnas av stiftet varje år var viktiga för att motivera ombuden och ge inspiration 
till fortsatt arbete. Dessa kan ses som en sorts belöning och värderingen av dessa 
faller i sådana fall under det instrumentella engagemanget. I enkäten menade dock 
ombuden att belöningar inte styrde deras beteende i någon högre grad. För de fem 
frågor som mäter alienerande engagemang gav samma uträkning som för frågorna 
som mäter moraliskt och instrumentellt engagemang att 12,9 procent av svaren 
var ”Instämmer helt” eller ”Instämmer delvis”. 

Resultaten från enkäten passar väl in i Penley & Goulds modell då ombuden 
arbetar ideellt för en intresseburen organisation (hos Etzioni nämns kyrkan som 
exempel på organisation som uppmuntrar ett moraliskt engagemang). De 
slutsatser som kan dras utifrån enkätundersökningen är att ombuden i 
undersökningen, kanske föga förvånande, känner för Svenska kyrkan som 
organisation. Detta är något positivt då sammanslagningen kan innebära en 
förskjutning av engagemanget från Lutherhjälpen och SKM till Svenska kyrkan. 
Enkäten visar också att det verkar finnas en organisationsidentitet som är knuten 
till Svenska kyrkan, utöver de identiteter som Lutherhjälpen och SKM bär på, 
vilket innebär att det finns en annan identitet att falla tillbaka på om 
Lutherhjälpens och SKM:s organisationsidentiteter hotas. 

Ombudsverksamheten och engagemanget 
I samtalet kring ombudsverksamheten rörde sig diskussionen mellan dels den 
praktiska organiseringen; huruvida man i fortsättningen skulle bli vald till ombud 
av kyrkorådet, de anställdas roll i arbetet och hur det skulle fungera att ha 
internationella grupper, och dels engagemanget för arbetet, om man ville fortsätta 
vara ombud och hur man skulle lyckas rekrytera nya frivilliga. Jag har valt att 
hålla samman analysen av dessa två områden, då de på många sätt går in i 
varandra genom att själva det praktiska organiserandet av verksamheten på många 
sätt kunde påverka ombudens engagemang.  

Ganska naturligt grundade ombuden sin uppfattning om samarbetet på sina 
egna erfarenheter i församlingen. De ombud som kom från små församlingar och 
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som länge samarbetat, antingen i internationella grupper eller bara spontant för att 
hjälpas åt, såg inte sammanslagningen som problematisk. 

L1: Den här sammanslagningen betyder ju väldigt mycket i små församlingar, som jag tänker 
våran församling. Vi är inte så många. Och det är väldigt svårt att få folk med. Så vi har ju 
hjälpts åt innan det blev internationella gruppen. Svenska kyrkans mission, SKUT, och 
Lutherhjälpen och EFS. Vi har varit fyra stycken som dom här helgerna har försökt jobba 
tillsammans. Att vi har hjälpt varandra. För det är svårt att vara ensamt ombud och ensam 
göra saker och ting… det går ju inte. Så då har vi slagit ihop och… och det betyder väldigt att 
man då är under samma hatt. Att man… känner att vi har varandra.220 

 
En del av de ombud som visade sig skeptiska kom från större församlingar där 
samarbetet inte varit så väl fungerande. I citatet nedan kommenterar ett Luther-
hjälpsombud att de ska starta en internationell grupp i församlingen, responsen 
ombudet får kommer från två andra ombud från storstadsförsamlingar. 

L1: Precis. När vi slår ihop, så visst… ska kalla det internationella gruppen. 
L2: Vi försökte det här ett tag men… 
L1: Jaha? 
L2: Sen så liksom, ja nån flyttade och sen har vi ett mindre aktivt ombud, en… och så 

SKUT-ombuden ja, dom försvann, så det blev, det blev… varken hackat eller malet. Men vi 
gjorde, vi gjorde en start för ett antal år sen, en sex år sen kanske, men… så att det… Sen 
rann det ut i sanden. 

S1: Ja det gjorde vi också ett försök, och det rann också ut i sanden…221 

Vissa ombud hade sämre erfarenheter av internationella grupper, medan det för 
många andra var en självklarhet, och framförallt i mindre församlingar hade man, 
som ovan nämnt, länge varit beroende av ett samarbete för att få den praktiska 
verksamheten att fungera. De ombud som hade negativa erfarenheter av interna-
tionella grupper i citatet ovan, där det hela bara ”rann ut i sanden”, berättade 
sedan att de kände till flera församlingar i samma kontrakt där de internationella 
grupperna fungerade väldigt bra. Det ledde in på en diskussion om hur 
individberoende det hela är. 

L1: Hur mycket, hur mycket personbundet är det tro? Det är ju det man undrar. Det finns en 
entusiast som håller ihop det. 

L2: Ja i X har det ju funnits det, en väldigt entusiastisk person, men nu avled hon tyvärr… 
i juletid. Så att, nu vet jag inte hur det går men, det har fungerat väldigt i och med att hon har 
varit den sammanhållande länken. 

L1: Det behöver finnas någon spindel i det här nätet om det ska, om det ska orka leva 
vidare. Någon som liksom känner att, dom får folk, att dom får folk med sig och så.222 

Hur ombudsverksamheten ska organiseras rent praktiskt är ingen enkel fråga. Per 
Söderbäck berättade under vårt samtal att det finns planer på att förändra ombuds-
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verksamheten. Svenska kyrkan vill göra det enklare att engagera sig utan att man 
ska behöva binda sig på en post i fyra år, vilket är mandatperioden idag. Mina 
informanter var dock tydliga med att det finns en styrka i att bli vald, även om 
mandatperioderna inte behöver vara så långa.  

L1: Det är ju en styrka i att veta att det är nån som… 
S1: Vill att jag ska vara… 
L1: … det är nån som vill att jag ska ha den här uppgiften. 
L2: Och inte bara den som frågar mig. Alltså, man blir tillfrågad av en person. Att det inte 

bara är därifrån det kommer, utan att det kommer från fler. 
L1: Sammanhang på något sätt… 
L2: För då kanske man känner det där att ja men man har ju några bak i ryggen då. Så att 

man vet att det finns… 
L1: Så att det tror jag är en styrka, att veta att man är vald, att det är några andra som vill 

det här. Samtidigt så måste man också här tror jag hitta nya former.223 

L1: Nej men ombud är nog bra att det finns. Det är vi ense om allihopa, eller hur? 
L2: Mmm. 
L3: Absolut. För det… annars så… 
S1: Blir det för löst och rinner ut. 
L1: Jo precis.224 

Ombuden betonade också hur viktigt det är att kyrkoråden tar sitt ansvar i att utse 
folk, och även att de kanske skulle engagera sig lite mer i arbetet överhuvudtaget. 

S1: Och då har de väl funderat på om man överhuvudtaget ska utse folk men det tror jag är 
viktigt att man gör. 

L1: Jaa… 
L2: Det tror jag också. 
S1: För då känner jag ju att jag har församlingens uppdrag till det här jobbet.  
L1 och L2: Mmm. 

L1: Det är också viktigt att kyrkoråden känner att de har ett ansvar i det här så att säga. Dels 
att utse ombud, men att de engagerar sig i det hela också. 

L2: Mmm.  
S1: Jo det tror jag.225 

Att känna att man hade ett uppdrag och någons förtroende betonades som viktigt 
av ombuden då det var något särskilt att bli vald till en post, något som skiljer sig 
från att flyktigt engagera sig i en grupp. Inget av ombuden som jag träffade gav 
uttryck för någon osäkerhet när det kom till deras position som ombud. Genom 
samtalen med Eva Berglund och Per Söderbäck har det framkommit att man under 
informationsmötena på höstturnén var noga med att betona att ombuden ska 
finnas kvar än så länge och att ingenting förändras i deras roll. Två av de 
nyckelfaktorer som Angelöw tar upp i det goda förändringsarbetet är tilltro och 
självförtroende, något som jag tror att ombuden har. I och med att de har valts av 
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kyrkorådet känner de ett självförtroende och en tilltro till uppdraget, något som 
inte har förändrats under sammanslagningen. På den punkten kan 
förändringsarbetet ha goda förutsättningar.226 Problemet med att rekrytera nya 
ombud diskuterades i alla grupper och ombuden var öppna för en större 
flexibilitet och en mer ”levande” ombudsverksamhet. 

L1: För som har varit nu då har, rent formellt så blir vi ju tillfrågade som ombud en 
mandatperiod, då kan det ju vara lite olika det där men… det är inte många ungdomar som 
tänker så långt i fram… fyra, tre, fyra år. (Instämmanden, skratt) Då har man hunnit vara ute 
och resa och… näe. Utan det, vi måste hitta andra modeller. För jag tror nämligen att det, 
bland ungdomar finns det också en längtan till engagemang och så. Det gör det ju. Definitivt 
alltså. 

L2: Nä men alltså tidsmässigt, det är nog grundtanken alltså. Får inte vara för långt. Och 
inte för… att dom känner sig fastbunda på något vis, utan det måste vara flexiblare.227  

Särskilt hur man skulle locka yngre att engagera sig i kyrkan var ett ämne som 
diskuterades flitigt, där man halvt på skämt, halvt på allvar diskuterade olika 
strategier för att locka yngre människor.  

L1: Likadant kvällssyförening, det har vi ju bildat för många år sen nu, men där är inte så 
många där heller.  

S1: Nej… 
L1: Det är en negativ trend tyvärr… och vi får ju hoppas att det någon gång vänder. 
S1: Om vi kallar det stickcafé istället, då kommer dom. 
L1: Kommer dom då? (Skratt) 
S1: Ja, tror det!228 

Samtidigt menade man att det är pensionärer som främst har tid att ägna sig åt 
ideellt arbete idag, problemet att rekrytera nya frivilliga gällde därför inte bara 
ombudsverksamheten utan alla förtroendeuppdrag i kyrkan. Ingen av grupperna 
var dock alltför modfälld, man trodde ändå att det fanns en vilja till engagemang 
hos unga och att oviljan att engagera sig ideellt var en trend som skulle vända. 
Under tiden kunde därför de anställda bli tvungna att ta ett större ansvar. 

L1: Ja överhuvudtaget, hur jobbar vi för att få olika frivilliga krafter till uppdrag av diverse 
slag? Vi är ju faktiskt också… rekrytering till kyrkoråd och annat, så det är ju mycket… 

S1: Alltså det är egentligt bekymmer, det är… jag var lite inne på det, jag känner att det är 
en tendens i alla fall hos oss, och tror hos många församlingar, att dom anställda måste se, se 
detta, att jobba då med Lutherhjälpen och SKM som en del i tjänsten på nåt sätt. Det, det, 
annars så fungerar det liksom inget… Tyvärr… ja tyvärr, det är ju ingen nackdel i sig men, 
men det är svårt att få frivilliga att ställa upp. 

L2: Samtidigt kan man ju inte ta det i deras tjänster för vadå, då blir det rätt som det är att 
vi måste ha en anställd till och hur mycket pengar kostar inte det? 

S1: Nej men samtidigt då så, så ser jag det att just den verksamhet som Lutherhjälpen och 
SKM gör är så pass viktig för kyrkans ansikte utåt att det får bara inte försvinna. Och det är 
ju så hoppas jag i alla fall utan att veta, att det här med intresse för frivilligarbete det går ju 
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upp och ner, förhoppningsvis då så kommer det gå upp igen då. Det är väl min förhoppning. 
Så att man får se det som en överlevnadsfas att dom anställda måste se till att, att det händer 
saker annars så, så försvinner det helt och hållet.229 

Att på ett tydligare sätt integrera insamlingsverksamheten i församlingen var en 
punkt som har förts fram i förändringsarbetet. I en fokusgruppsundersökning 
gjord av ARS Research AB på uppdrag av Svenska kyrkan framgick det att 
många ombud känner sig ensamma i arbetet och att de får lite eller inget stöd, och 
ibland till och med känner sig motarbetade av församlingens anställda.230 Ett syfte 
med en omstrukturering av ombudsverksamheten, som jag både fick höra genom 
mitt samtal med Eva Berglund och i samtalen med ombuden, är att skapa ett mer 
delat engagemang mellan anställda, förtroendevalda och ombud. Bland ombuden 
fanns dock en viss skepsis till hur det hela skulle genomföras, och i mindre 
församlingar menade man att det fanns ett specifikt problem:  

L1: Då var det förtroendevalda, anställda och ombud som kommer ta mer ansvar tillsammans. 
Det, det gick ut på nåt såhär.  

L2: Men i regel är ju förtroendevalda och ombud samma personer.  
L1: Ja… 
L2: I regel är det så på landet. 
L1: I regel, på landet är det så. 
L2: Ja på landet är alltid så.231 

Oavsett hur man väljer att organisera ombudsverksamheten efter att den 
nuvarande mandatperioden löper ut 2009 så tog ombuden upp att det viktigaste är 
att verksamheten fungerar i den lokala församlingen. Där är både samspelet 
mellan ombuden och mellan ombud och övriga i församlingen viktig.  

S1: Nej men jag ser väl att det, det ska fungera lokalt här i församlingen… den här… oavsett 
om det hade samgått eller inte med Lutherhjälpen och SKM utan att det är en viktig del utav 
församlingens verksamhet som ska fungera… under året va. Eftersom ju jag och övriga har 
engagemang i församlingen, så vill man ju att det ska vara en del utav församlingens 
verksamhet, och att den ska fungera, precis som man vill att alla andra delar i församlingen 
ska fungera.232  

Förutom det lokala samarbetet fanns en del andra påverkansfaktorer som 
ombuden tog upp när de talade om sitt engagemang. Det handlade framförallt om 
organisationsidentiteten och känslan av att man är med och bidrar till något 
viktigt. Att organisationsidentiteten är central för engagemanget diskuteras av 
såväl Ericsson som Heide, Johansson och Simonsson. Genom identifikationen 
med organisationens värderingar och mål blir arbetet meningsfullt och motiver-
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ande, men en förutsättning för detta är också att man hittar ett sammanhang och 
en samhörighetskänsla i arbetet.233 En oro inför sammanslagningen var därför att 
den skulle innebära en större anonymitet, något som jag även nämnde tidigare.  

S1: Men det är ju som en trend i tiden överallt det här, att det ska bli större, allting ska göras 
större. Det ska slås ihop och det ska effektiviseras, och det ska vara en paraplyorganisation 
och inte fem, och det… så att jag tror att en del av det här är liksom samma tanke som 
överallt annars i samhället. 

L1: Jo men det är det ju, nån slags integration och… 
S1: Jo, att folk vänjer sig vid det här. 
L1: Jo, nånstans tycker jag kanske att det är riktigt att man gör den här sammanslagningen, 

men man får tänka till hur det upplevs rätt känslomässigt i det egna engagemanget, det 
personliga engagemanget också.  

S1: Får inte bli för stort… 
S2: Då blir det fort anonymitet… 
(Paus) 
L1: Men det mer, det vad ska man säga, det mer begränsade engagemanget, det är ju på 

församlingsnivå då, förstås. Och det är väl där som man ska alltid hitta nya former tycker jag. 
Och liksom, förnya engagemanget och… sådär.234  

Precis som ombuden påpekar är det på församlingsnivå som det egna 
engagemanget verkar och hålls vid liv. Känslan för det egna engagemanget och 
för organisationerna fanns dock på en mer abstrakt nivå, och som jag berättade 
tidigare var det inte alltid lätt att sätta ord på vad man känner för sin organisation 
och sitt engagemang. I följande citat frågade jag ett ombud vad ombudet menade 
med att vara ”Lutherhjälpare i själ och hjärta”. Ombudet försökte då beskriva vad 
det är som gör arbetet meningsfullt och hur viktigt det är att veta att det verkligen 
blir något resultat.  

M: När du sa att du var Lutherhjälpare i själ och hjärta… 
L1: Ja. Jo men man… 
M: Vad betyder det? Vad tror du att det innebär liksom för värden? 
L1: För värden vet jag inte vad det inte vad det innebär men för mig. (Skrattar) Nej men 

jag känner… jag känner bara att det är så viktigt med det här med trädplanteringen och 
vattnet och att man ser att det gör nytta. Och mikrolånen och… jag tror att det, jag måste ju 
tro på det annars var det ju ingen idé att jag var Lutherhjälpsombud. Nej jag, jag litar på att 
det händer saker. Och den cd:n vi fick i år tyckte jag också var bra, det syntes att det hände 
saker.235 

Att det verkligen händer saker nämndes flera gånger av ombuden som viktigt för 
deras engagemang. Man vill givetvis veta att det arbete man lägger ner ger 
resultat och att pengarna kommer fram. Det var tydligt att ombuden kände starkt 
för sitt arbete och engagemang. Ibland kunde det dock kännas motigt, när 
ombuden la ner tid på något som inte gav det resultat man väntade sig. Även då 
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betonades det positiva med att vara flera och kunna stödja varandra. Här är en 
diskussion mellan tre Lutherhjälpsombud från små församlingar. 

L1: Det är klart ibland känns det sådär motigt när man inte får med sig folk på grejer och fixa 
nånting. Eller om det fixas nånting så kommer det inget folk, då är det som man sticker hål i 
en ballong och man tänker nej, nu. Då känner man ju att nej vad håller vi på med. 

L2: Och då är det bra att man är flera, eller några stycken… 
L1: Jo, precis. 
L2: Jag tror man behöver några till.  
L3: Jo 
L2: Nej men jag känner också, det som… precis det som du säger L1 alltså, ibland känner 

man att nämen vadå… 
L3: Ja… Är det bara jag?236 

Som jag har diskuterat tidigare är namnet på verksamheten viktigt för det 
engagemang som man känner för en organisation. Som avslutning på min 
diskussion kring ombudens engagemang, innan jag går in på området information, 
vill jag därför avsluta med ett roligt och väldigt talande citat från en av grupperna. 
Gruppen diskuterade namnfrågan och organisationernas identitet och ett ombud 
menade att man som människa trots allt är födda lite egoistisk. Man vill inte att 
den egna organisations namn och identitet ska försvinna. Samtidigt menade 
ombuden att detta inte är så underligt då man ändå måste stå för det man arbetar 
för.   

L1: För det är ju ändå så att vi är ju ombud för de här olika organisationerna, och sen är vi ju 
vi människor, vi är lite egoister – Lutherhjälpens namn får inte försvinna! Lutherhjälpsombud 
vill inte att det namnet ska försvinna, ja men så är det ju! För att vi är så måna om just våran 
organisation. 

L2: Ja, tänk att det är så… 
L1: Ja men vi är födda så! 
S1: Jodå, nej… 
S2: Den som ändå är representant för nånting så måste man ju vara… man måste ju stå för 

det där.  
L1: Man måste ju känna för det.237 
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Informationen 
Teorier om organisationsförändringar menar att individers inställning till 
förändringar påverkas mycket av om den upplevs vara självvald eller påtvingad, 
om man görs delaktig i processen eller står utanför. En central del i förmedlingen 
av en organisationsförändring är därför kommunikationen. Om kommunikationen 
brister försvåras arbetet med att genomföra förändringen.238 Kommunikationen 
under förändringar i organisationen är också viktig för organisationsidentiteten. 
För individer som identifierat sig med en organisations verksamhet och värde-
ringar ger förändringsarbeten upphov till oro om gränserna mot andra organisa-
tioner blir otydliga.239 För ombuden för Lutherhjälpen och SKM kan just detta ske 
nu när två organisationer, med två separata organisationsidentiteter, ska slås 
samman. I förändringsarbete måste behovet av förändring förankras hos 
medarbetarna, eller i det här fallet hos ombuden, då de i hög grad påverkas av den 
förändring som genomförs. Både Eriksson och Strid poängterar att känslan av 
delaktighet och engagemang, som i sin tur påverkar motivationen för arbetet, är 
starkt påverkad av kommunikationen.240  

Ombudens upplevelse av informationsförmedlingen var splittrad. På en punkt 
var de dock överens; de var nöjda med de informationsmöten som ordnats från 
nationell nivå. Ingenting negativt kom upp på tal om informationsmötena, och 
dessa kommenterades i samtliga grupper. De kommentarer som fälldes var 
positiva då man menade att de som föreläst var mycket pålästa och duktiga. 
Bortsett från denna del av informationsförmedlingen var upplevelsen splittrad 
ifråga om informationen, både inom och mellan grupperna. De två grupper som 
uteslutande hade ombud från glesbygdsförsamlingar visade upp en övervägande 
positiv bild av informationen kring sammanslagningen. I den ena gruppen ansåg 
man att man hade fått den information som man behövde i frågan, i den andra 
gruppen dominerade inställningen att man egentligen inte behövde så mycket 
information.  

S1: Men jag känner ju att jag har fått fullt tillräcklig information. Och jag känner inte att det 
är något traumatiskt som har hänt utan det är ju liksom det här att, man går in i vartannat. Jag 
tror ju inte arbetet… projekten fortsätter ju precis som dom har gjort tidigare.  

S2: Ja det är som jag sa från början. För mig var det så, ganska självklart den här 
sammanslagningen. Så jag hade inte behövt någon information om det egentligen. De 
pengarna kunde ha lagts på lite mer brunnar och vatten istället (Skratt). Eller på något annat 
faktiskt. För det… det är ingen sådan stor grej som behöver så där jättemycket information, 
tycker inte jag. Inte för mig i alla fall. 
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Den information som man senare i gruppen kom fram till att man behövde var av 
en annan art. Där handlade det mer om det arbete som man utför och resultatet av 
arbetet, något som jag återkommer till senare.  

I tre av grupperna gavs uttryck för ett visst missnöje och frustration över den 
brist på information som man upplevde. Upplevelsen skilde sig ofta inom 
grupperna, där vissa hade fått mer information medan andra kände sig helt 
oinformerade. Här är en diskussion mellan två av Lutherhjälpsombuden i en av 
grupperna: 

L1: Ja, det måste jag ju säga… det har gått mig helt förbi på sista tiden att det ska bli en 
sammanslagning, ända till i somras då en av prästerna här sa att nu ska ju Lutherhjälpen 
upphöra, nu ska det gå ihop. Va? Ska det det? Jasså, konstigt… Sen har jag tittat på nätet lite 
grann och sökt, men inte förrän nu, på vintersidan har jag hittat där det står tydligt det här. 

L2: Var har du hittat det?  
L1: På nätet någonstans. 
L2: Ja det är det alltså, inte har man fått något brev och så. 
L1: Inte ett dugg har vi fått. 
L2: Jag hade nog önskat att få ett hemskick eftersom jag faktiskt är ombud.  
L1: Ja jag med. 
L2: Ja vi är ju alla det. (Instämmanden) Vi får ju så mycket andra hemskick, så varför inte 

om det här? 
L1: Ingenting om ihopslagningen har vi fått oss hemskickade som i egenskap av ombud.  
L2: Det är sådant man har hört… 
L1: Jaa… rykten. 
L2: Eller sett nån notis i Kyrkans tidning eller man har läst det nånstans på webben, när 

man har suttit och klickat. Så lite mer serverad… skulle man ha velat bli. 
L1: Jo, eftersom man är engagerad i det hela.241 

Lite senare under diskussionen poängterade ett av ombuden i diskussionen ovan 
att personen ifråga inte egentligen känt sig frustrerad eller tyckt att det varit 
särskilt jobbigt. 

L2: Nej. Jag måste bara få kommentera. Det här med… huruvida man har fått information 
och inte. För mig har det… det har inte inneburit att jag har upplevt mig frustrerad. Det måste 
jag säga. Det kan kännas lite grann så nu när vi sitter och pratar ihop oss. Alltså att… ja… att 
egentligen åh vad fel det här är, att jag skulle egentligen ha fått veta mycket mer, men jag har 
egentligen inte upplevt det här som särskilt frustrerande sådär att hur ska det bli och hur ska 
det gå och sådär det har jag inte. Däremot har jag undrat ibland att varför har man inte fått 
mer information (L1: Ja…) om en sån här viktig sak. Men det har inte varit jobbigt eller 
besvärligt, jag har nog tagit det ganska lugnt ändå. För jag har tänkt att det kommer inte 
påverka mitt arbete så jättemycket.242 

Huruvida det egentligen var ett problem om man kände att informationen varit 
bristfällig varierade alltså. Tydligt var dock att man kände sig okunnig i frågan 
och att det i sig innebar problem då man som ombud vill kunna svara på frågor. 
Efter kommentaren ovan frågade ombudet de andra i gruppen om de hade känt 

                                                 
241 Fokusgrupp 1. 
242 Fokusgrupp 1. 

 75



någon frustration. Samma Lutherhjälpsombud som i diskussionen ovan svarade så 
här: 

L1: Ja, man har saknat information det är klart. När jag fick höra första gången utav NN 
(präst i församlingen), och det var därför att han har varit så engagerad i Lutherhjälpen 
tidigare. Och sa då att det ska upphöra va. Och då efter dess då, sen gick jag in och sökte på 
nätet, på Lutherhjälpens artiklar. Hittade ingenting. Utan det är först nu på senare tid som jag 
har hittat någonting om sammanslagningen. För att den, ska jag kalla det för hemsidan… 
Lutherhjälpens… den var liksom inte ett ljud…243 

Som ovan citat syftar till att visa så ingav några av ombuden som jag träffade en 
känsla av frustration inför den informationsbrist som man upplevde. I förändrings-
teori beskrivs medarbetarnas engagemang som avgörande för organisations-
förändringar då medarbetarna är avgörande för hur organisationen kommuniceras 
utåt. Vilken bild medarbetarna kommunicerar till andra, både internt och externt, 
beror på deras uppfattning av sin organisation, och denna uppfattning kan i 
förlängning bli avgörande för resten av världens bild av organisationen.244 Om 
ombuden känner att de inte har fått information och därmed inte kan svara på 
frågor kring sammanslagningen, när det är de som lokalt ansvarar för 
insamlingen, kan förankringen av organisationsförändringen försvåras, både då 
det leder till en osäkerhet hos ombuden och då en enhetlig bild av organisationen 
omöjligen kan kommuniceras ut. Om ombuden inte känner att de är delaktiga i 
den process som pågår kommer deras bristande delaktighet i förändringsarbetet 
påverka hur de i sin tur sprider förändringen. Enligt Angelöw ska de berörda 
engageras i förändringen redan från början. Genom att få vara med och formulera 
problemen, diskutera förändringarna och bestämma takten kan man höja 
engagemanget. Ett utanförskap leder ofta till motstånd och lågt engagemang.245 

Den upplevda bristen på information bland vissa av ombuden grundar sig 
dock inte enbart i att de behöver kunskap för att kunna besvara frågor i sitt arbete. 
En del av ombuden betonade att de, i egenskap av ombud, förtjänade att veta mer 
då de faktiskt lägger sin tid på arbetet. När en av grupperna diskuterade 
informationen kring sammanslagningen skakade ett av SKM-ombuden samtidigt 
på huvudet. Jag tilltalade ombudet och kommenterade gesten. Det ledde till 
följande diskussion mellan tre SKM-ombud:  

M: Men S1, jag såg att du skakade på huvudet förut när vi pratade om information? 
S1: Ja men jag har inte fått någon information, ingen skriftlig information. Utan det är bara 

muntligt som man hör… 
S2: Nej, inte jag heller, jag trodde jag hade missat. 
S1: Nej, nej. 
S2: Och det, det, i Kyrkans Tidning där har man fått. 
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S1: Jag har pratat så ofta med NN (Lutherhjälpsombud i samma församling) och, det kan 
hon också säga att ja vi har fått så dålig information. 

S2: Ja… 
S3: Ja det har inte kommit några sådana här tydliga förklaringar och sådana… men det 

verkar inte finnas något sådant som är tydligt… 
S1: Nej, jag tror inte det… 
S2: Nej, för just det här viktiga då vad som sker då lite högre upp och ute i världen och så. 

Det har jag inte hört någonting om, ingenting.  
S1: Och det är ju synd, för det är ju vi som jobbar. 

Strid, Angelöw och Erikson poängterar alla hur viktig internkommunikationen är 
för att få en fungerande organisation. Strid skriver att samtliga medarbetare ska 
vara väl insatta i organisationens mål och identitet, det krävs för att det ska vara 
möjligt att ge ett enhetligt intryck för omvärlden – något som bara blir viktigare 
och viktigare.246 Erikson knyter an till detta när han menar att en otydlig 
internkommunikation skapar en stor risk för att organisationens profil och 
budskap framstår som svårlästa för omvärlden. Han menar därför att kanaler för 
återkoppling och diskussion kan vara ett bra sätt att uppmärksamma eventuella 
brister, något som är en förutsättning för att få en fungerande internkommunika-
tion.247 Heide, Johansson och Simonsson menar att en av internkommunikationens 
viktigaste funktioner i ett förändringsarbete är att tydliggöra roller, ansvars-
områden, formella beslutsvägar och befogenheter. På det sättet kan känslan av 
otrygghet minskas.248 Ombuden gav uttryck för en stor osäkerhet när det kom till 
om, och i sådana fall vilka, formella beslut som tagits kring sammanslagningen 
och vilka konsekvenser det skulle få. Några var inte säkra på att ett beslut om 
sammanslagning faktiskt hade tagits, när och var det i sådana fall skett och de 
flesta saknade kunskap om hur processen nu skulle gå vidare. På något sätt hade 
internkommunikationen brustit. Vad det sedan beror på är svårare att veta, men 
jag blev förvånad av hur osäkra man var på många punkter. Ibland rådde allmän 
förvirring under fokusgrupperna, här är ett exempel:  

S1: Men om det nu, nu är sammanslaget, det är väl sammanslaget nu? 
L1: Det ska vara årsmöte 26 april, då ska det ske. 
S1: Då ska det ske… jag tänkte nu, kollekten nu den pålyses ju till Lutherhjälpen… och 

inte till Lutherhjälpen SKM.  
L1: Nej… det är gemensamt det nu. Det står det ju på affischerna ju. Det står det på 

affischerna. 
S1: Vatten för livet… 
L1: Jo och så står det båda organisationerna undertecknat… 
S1: Men alltså det pålystes då i kyrkan. Det var, vilken söndag det nu var. Att det var till 

Lutherhjälpen och då tänkte jag just på det. 
L2: Det kan vara fastlagssöndagen, för då börjar, då börjar fastekampanjen börjar ju sen i 

veckan efter. 
S1: På fastlagssöndagen? Ja, ja just det. 
L2: Då är det rikskollekt till Lutherhjälpen. 
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S1: Då är det till Lutherhjälpen fortfarande ja. 
L1: Ja men rikskollekten är ju given då liksom… förutbestämd. Jo. 
L2: Den är förutbestämd. Men visst var det till Lutherhjälpen. Det var, det var det. 
S1: Var det Lutherhjälpen ja.  
L2: Jo. 
L1: Men det gäller inte palmsöndagen nej. 
L2: Nej, det är, fastlagssöndagen var det. 
S1: Palmsöndagen då avslutas den ju. 
L2: Då avslutas den. 
L1: Jo, jo men jag menar det är både organisationerna som… 
S1: Då är det båda organisationerna. 
L2: Då kommer det ju bli… från den 26 april blir det. Ja det vet man inte hur är det på 

riksplanet? Det är här i X som vi har möte. 
L1: Jo men visst det.  
L2: Det måste… 
L1: Eftersom när man ju började med kampanjen såg att båda skall, skall va… men det 

står ju på affischerna. 
L2: Jo… det gör det. 
S2: Jo, det är lite förvirrande… 
(Skratt)249 

Tillsammans i grupperna försökte man resonera sig fram till vad som egentligen 
gällde. Erikson menar att rykten och missförstånd kan vara ett tecken på att 
internkommunikationen inte har varit tillfredsställande.250 Var internkommunika-
tionen brustit är svårt att veta men frågan är om informationen kring samman-
slagningen har varit tillräcklig. För att förebygga missförstånd, menar Angelöw, 
krävs kommunikation tidigt och löpande under förändringsprocessen.251 Under 
förändringen behöver budskapen upprepas, men det är inte heller tillräckligt. För 
att minska risken för misstolkningar är det viktigt att följa upp hur meddelandet 
tolkas och även ge ledtrådar till hur det ska tolkas.252 I detta kan dialog vara ett bra 
verktyg. För att få en förändring att framstå som meningsfull krävs kommunika-
tion, inte bara information. Det är i de sociala sammanhangen som förståelse kan 
skapas. Därför menar författarna till Kommunikation & organisation att man bör 
kombinera stormöten med diskussioner i mindre grupper såsom avdelningar, 
arbetslag eller yrkesgrupper.253 Att man från kyrkokansliets sida satsat på dialog 
som metod för att förankra sammanslagningen bland ombuden var således ett 
strategiskt beslut, något som ombuden också visade att de var positiva till. Trots 
det verkade inte all information, varken skriftlig eller muntlig på stormötena ha 
nått fram till ombuden. Alla ombud var givetvis inte närvarande på informations-
mötena men de nya informationskanalerna verkade inte heller ha satt sig hos 
ombuden. När man i grupperna började tala om tidningarna man fick utskickade 
uppstod en förvirring kring vad den nya tidningen heter och vad som hänt med de 
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gamla tidningarna. Det slutade oftast med att jag fick gå in och kommentera att 
tidningen heter Vårt uppdrag då ombuden fastnade i en diskussion där de inte 
kunde minnas namnet. Här är två korta utdrag ur två sådana diskussioner: 

L1: Jo den heter inte… den här, bestämt namn… Hela världen eller? 
L2: Hela världen… 
S1: Ja men kommer det inte en gång i…  
L3: Tänker du på Kyrkporten eller? 
S1: Nej… Nu så, med sammanslagningen, vi har fått nåt… 
L2: Hela världen. 
S1: Vad heter det? 
L2: Säg L1, visst heter den Hela världen? 
S1: Heter den inte… 
M: Men… Vårt uppdrag? 
S1, L1: Vårt uppdrag! 

L1: Du tänker OLE? Eller? Nej, tänker du nya nu? 
L2: Det har funnits en tidning som hette Lutherhjälpen som förut kom till helgerna, 

storhelgerna. Jo, som det stod Lutherhjälpen på. Men den… jag tror inte den tidningen finns 
mer.  

L1: Neej, nu är det ju… 
L2: Nu är det ju det här bladet… 
L1: Vad heter det nu då…? 
M: Vårt uppdrag. 
L1: Vårt uppdrag, du ser! Det är så nytt att man inte ens… Vår värld höll jag på att säga.254 

De två tidningarna Oss Lutherhjälpare emellan och Missionsuppdraget som 
tidigare gått ut till församlingsombuden för respektive organisation försvann 
under 2007. De skulle sedan ersättas av den nya gemensamma tidningen Vårt 
uppdrag, som skulle fylla upp tomrummet efter de gamla tidningarna. Det blev 
dock en fördröjning innan det första numret av Vårt uppdrag kom ut och det 
gjorde att det blev ett visst vakuum. Eva Berglund berättade att man då skickade 
ut ett brev från nationell nivå där man informerade om sammanslagningen och 
beklagade att den nya tidningen dröjde. Erikson menar att en kombination av 
olika kommunikationskanaler kan behöva användas för att tillgodose människors 
behov. Att kombinera informationsmöten med skriftlig information, som 
nationella nivån har gjort, kan därför vara strategiskt. Eriksson menar dock även 
att man framförallt under förändringsarbeten kan behöva anpassa 
informationskanalerna. Genom att använda specifika kanaler för förändrings-
kommunikation kan man skilja ut denna från den ordinarie informationen och 
därmed bryta av från de ordinarie kanalerna. Genom att särskilja förändrings-
kommunikationen, och lägga energi och vikt vid dess utformning, kan de som 
berörs av förändringen känna sig uppmärksammade, och det kan underlätta 
förståelsen för förändringen. När dessa specifika kanaler sedan läggs ned blir det 
en markering av att förändringsprocessen är avslutad, och det i sig kan ge en 
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känsla av trygghet.255 Den nya tidningen Vårt uppdrag är ingen tillfällig 
informationskanal utan ersätter de gamla tidningarna framöver. Det brev som Eva 
Berglund nämner kan vara samma brev som togs upp i en av fokusgrupperna, där 
ombuden berättade att de fått ett särskilt brev om sammanslagningen.  

L1: Sen har det ju alltså skrivits om det i OLE och dom här, sen kom det ju ett speciellt brev 
om detta. Nu, vad blir det då, i början av hösten. 

L2: Ja, det var före jul i alla fall.256 

Brevet nämndes inte i någon annan av grupperna, vad det beror på vet jag inte. 
Det är möjligt att det har nått ombuden, men helt enkelt glömts bort. I alla 
grupperna var det informationsmötena man mindes tydligast av den information 
man fått. Eriksson menar att skriftliga kanaler fungerar bra för förmedling av 
fakta då man kan vara noga med formuleringarna och på det sättet minska risken 
för feltolkningar. Dessutom är det möjligt för läsaren att gå tillbaka i texten. Det 
är dock ett sämre redskap för dubbelriktad kommunikation då muntliga kanaler 
istället krävs. Informationsmötena som ombuden var på är ett exempel på sådan 
muntlig kanal. Elektroniska kanaler, som e-post eller information och material 
som läggs ut på webben, är praktiska för att göra information snabbt tillgänglig 
för många. Det negativa med dessa är att de kräver en viss utrustning som inte alla 
har tillgång till.257 Majoriteten av mina informanter tillhör en äldre generation och 
det var inte alla som hade tillgång till dator. I flera av grupperna fanns det ombud 
som inte använder dator och som därför inte kommer åt den information som 
finns på nätet. Överlag möttes jag av lättnad när jag meddelade att de skulle få 
min undersökning skickad till sig via vanlig post.  

L1: Ska bli intressant att se ditt arbete. 
L2: Lägger ni ut det på hemsidan? 
M: Oj, det kan jag ju fråga om dom kan göra faktiskt.  
L2: Ja, som pdf. 
M: Ja, precis. Annars så kan jag ju skicka till er som är med i uppsatsen. 
S1: Bra. Om man inte har nån såndär hemsida va. Och dator. (Allmänt skratt)258 

L1: Nej men nuförtiden, nu är det väl nästan bara det som gäller alltså. Åtminstone i en del 
andra sammanhang så är det bara datan. Men jag tycker att för äldre skulle dom, dom är inte 
så pigg på det där eller hur? Tycker ni om data och? 

S1: Jag tycker det är dötråkigt. (Skratt)259  

Även om fördelen med elektroniska kanaler är att det snabbt går att sprida 
information till många människor så kräver det också en mer frekvent 
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uppdatering. Ett av Lutherhjälpsombuden som jag citerat ovan berättade att hon 
varit inne och sökt på nätet och inte hittat någon information alls på 
Lutherhjälpens hemsida. Det i sig var frustrerande. När informationen om 
Lutherhjälpen och SKM flyttades över till Svenska kyrkans hemsida togs de 
gamla hemsidorna bort, något som en av grupperna kommenterade. 

S1: Det är väl också det här att mycket finns att hämta i datorn idag.  
S2: Mmm. 
L1: Ja… 
S1: Det kanske inte är riktigt bra för oss äldre… lite jobbigt. 
S2: Alla har ju inte den möjligheten… 
S3: Ja det är… där kan man ju hitta mycket men… där är ju jag inne ibland och kollar på 

Svenska kyrkans hemsida. 
L1: Ja… det heter ju Svenska kyrkan då i så fall. 
S3: Ja, så kan man gå in på deras hemsida och så trycker man ju på underrubrikerna där 

då. Och visst… 
L1: Men Lutherhjälpen har ju ingenting där väl i datorn? Som man kan… 
M: Det fanns ju förut… 
L1: Ja förut ja, men inte nu längre.  
M: … nu är den borta tror jag. 
S3: Så nu är det ju borta… 
L1: Även SKM. 
S3: Ja… annars var ju det, det var ju också bra för man kunde gå in där och titta efter 

lite… och lite såhär inför, när man skulle göra julinsamlingen och det. Men nu är ju inte det 
heller… 

S2: Det kommer nog nu…  
S3: Ja det kommer nog. Man hoppas att det kommer något nytt där nu då sen…260 

Lutherhjälpens och SKM:s gamla hemsidor innehöll mycket information om 
organisationerna, både när det gällde historik, insamlingsresultat och verksam-
heten idag. När hemsidorna togs bort och ersattes av en ny sida under Svenska 
kyrkans webbplats blev det ett informationsglapp, något som även jag märkte av 
när jag sökte information om organisationerna på nätet. Uppgifter om Luther-
hjälpen och SKM som jag hämtat på deras hemsidor i november 2007 fanns några 
månader senare inte kvar.  

Angelöw menar att det alltid finns en risk för att missförstånd uppstår, oavsett 
hur mycket information man sänder ut. Missförstånd beror på skillnaden mellan 
informationen som sänts ut och hur den har avlästs och tolkats.261 Att vara noga 
med formuleringar och budskap är därför viktigt i internkommunikationen. En 
folder som sänts ut från informationsavdelningen med information om samman-
slagningen och ACT (Action by Churches Together) diskuterades flitigt av 
ombuden i grupperna. På framsidan fanns ”pusselbiten” (se s.6) och denna symbol 
framkallade bland de flesta positiva associationer. Symbolen gestaltade för 
ombuden att bägge organisationerna var med i sammanslagningen på lika villkor 
och med ett bevarande av organisationernas värden. Själva foldern gav dock i en 
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av grupperna upphov till en diskussion om ACT och vad sammanslagningen 
egentligen skulle leda till. Diskussionen mynnade ut i att man ansåg att 
broschyren var väldigt otydlig. Man ansåg varken att man fick någon 
tillfredsställande förklaring till vad ACT egentligen var eller till vilken roll 
Svenska kyrkan spelade, och var tänkt att spela, i ACT. I en annan av grupperna 
fördes en lång diskussion om de administrativa frågorna – hur pengarna 
fördelades mellan olika projekt och om de pengar som samlas in under de 
särskilda kampanjerna enbart går till ändamålet för kampanjen eller även till 
annan verksamhet. Det var framförallt ett av ombuden som drev den diskussionen 
då ombudet ansåg att informationen i dessa frågor hade varit både luddig och 
bristfällig. Vid tiden för diskussionen hade projektkatalogen för 2008 ännu inte 
kommit ut och informationen i projektkatalogen för 2007 såg antagligen 
annorlunda ut. Kommentaren nedan utgår från 2007 års projektkatalog och sägs 
bland annat apropå vad som händer med givare som har autogiro och bara vill 
skänka till en av organisationerna.  

S1: Nej men jag tycker att… alltså även om man är lite insatt i det här då och så läser man 
dom här grejerna, så är det… alltså det är dåligt tycker jag. Det är prat, prat, prat.  

Det var som sagt 2007 års projektkatalog som diskuterades, men även i de 
grupper där det nya årets katalog hunnit komma ut fanns det en osäkerhet kring 
vissa praktiska frågor. Det allmänna omdömet om det nya årets katalog var 
positivt. Man tyckte det var roligt och givande att se alla projekten samlade, både 
Lutherhjälpens och SKMs, och det gav en tydlig bild av att båda 
organisationernas projekt både tangerar och ibland går in i varandra vilket ökade 
förståelsen för den andra organisationens verksamhet. Vad som sker med de olika 
projekten och om arbetet ute i världen förändras var frågor man diskuterade och 
kände sig osäker på. Pengarnas fördelning och upplevelsen av att man har 
kunskap om vad som sker är central för ombuden, vilket inte är särskilt underligt. 
Information som ger kunskap är viktig då en förutsättning för engagemang är att 
man vet något om sin organisation.262 Jag ska nu, i min avslutande diskussion, 
koppla samman ombudens informationsbehov med en diskussion om 
engagemang.  
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Avslutande diskussion - informationsbehov och 
engagemang 

Jag kan omöjligt veta vilken information som verkligen har nått ombuden. Hur 
mycket information som ombuden ”egentligen” har fått om sammanslagningen är 
inte heller vad som redovisas här. Mitt syfte var att undersöka ombudens 
upplevelse av sammanslagningen och informationsförmedlingen kring denna. Jag 
ville ta reda på vilka informationsbehov som finns hos Lutherhjälpens och SKM:s 
ombud i samband med sammanslagningen och hur dessa kan sättas i relation till 
engagemanget för, och identifikationen med, det ideella arbetet.  

Ombudens informationsbehov grundar sig i deras upplevelse av skillnaden 
mellan den information de fått och den information som de hade behövt. Heide, 
Johansson och Simonsson menar att det är genom kommunikation som individens 
bild av organisationen grundas och blir till en kollektiv verklighet. Det är därför 
mer intressant att försöka förstå människors uppfattningar av en organisation än 
att kartlägga någon ”objektiv” verklighet då det trots allt är människors 
uppfattningar om verkligheten som styr hur de tänker och agerar. 263 Hur ombuden 
upplever sammanslagningen och ombudsverksamheten kommer i hög grad att 
påverka deras agerande, en upplevelse som i sin tur formas av deras upplevelse av 
informationen.  

När ombuden känner att de inte vet vad sammanslagningen innebär, varken 
för organisationernas identiteter eller i praktiska frågor som exempelvis fördel-
ningen av pengar, blir det svårare att känna sig delaktig. Eriksson skriver att 
individens förmåga att se sitt sammanhang och sitt bidrag till helheten är beroende 
av information.264 I en av glesbygdsgrupperna, som jag ovan nämnde var nöjda 
med informationen kring sammanslagningen, gavs däremot uttryck för ett stort 
informationsbehov ifråga om vad arbetet leder till. Vikten av att veta vad man 
uppnår med arbetet sattes i relation till engagemanget. Det är viktigt att, direkt 
riktat till sig, få feedback på det jobb man lägger ner. Gruppen diskuterade ganska 
länge kring vad man behöver som ombud för att hålla engagemanget vid liv. 
Framförallt ett SKM-ombud talade om hur viktigt ombudet ansåg det vara med 
respons på den tid och det engagemang som man lägger ner på arbetet. 
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S1: En sak tycker jag som är ganska viktig om man engagerar sig, det är att man ska se att det 
blir nåt resultat av det. Och det ser vi vid insamlingar och så att det kommer in väldigt 
mycket pengar, men nån gång kanske det vore roligt att få ut just till oss där man talar om att 
nu har all den här insamlingen som gjorts i Sverige, nu har vi varit där och gjort detta och 
detta till exempel. Det kan man säkert plocka fram på nåt ställe men, men vi får ju aldrig det 
direkt till oss, den informationen. Vad man har kunnat uträtta för dom här pengarna som man 
har samlat in.265  

Kunskap om organisationen och arbetet är en viktig faktor i skapandet av 
engagemang, något som känns ganska så självklart då man måste känna till 
verksamheten för att kunna identifiera sig med den. Därför är det viktigt för 
ombuden att få information om vad deras arbete leder till, men också som en form 
av belöning. Kanske kan feedback på arbetet fungera som belöning för ombuden, 
och att det är i denna form ett instrumentellt utbyte sker. Det man behöver och vill 
ha är en bekräftelse på att ens tid och arbete ger något för andra, det i sig är lön 
för mödan. Ombuden menade även att den information som de saknar inte bara är 
relevant för dem, utan även för allmänheten. 

L1: I tidningen ja, lokaltidningarna kan man ju, får man ju information lite. Men inte som du 
säger, konkret att så och så har vi… det kommer ju aldrig liksom.  

S1: Nej… inte det om man har engagerat sig i nåt projekt eller ja… 
L1: Om det… 
S2: Det tror jag faktiskt, inte den informationen är viktig bara till oss, för den tror jag är 

viktig till allmänheten också. 
L1: Ja… 
S3, S1: Mmm. 
S3: Ja egentligen är den nog det. Det kanske är där vi har brustit för mycket. 
S2: Det kan det vara. Man vet inte vad vi…  
S3: Vad det blir av allt jobbet som vi lägger ner! Det skulle vara intressant att se, för det är 

ju så med allt man gör, man vill ju se att det ger nånting tillbaka.266  

Betydelsen av information om verksamheten betonades ytterligare av ombudet 
som menade att kunskap om vad arbetet leder till är viktig för att få ett gott 
insamlingsresultat. 

S1: Men just man ser menar jag hur, hur lätt det är att ge, och hur folk blir givmilda när dom 
vet att, vad pengarna går till och man ser ett resultat av det. Det, det är backupen tycker jag 
som är jätteviktigt.267 

Både Ericson och Strid menar att information är en förutsättning för att en känsla 
av delaktighet ska uppstå i organisationen. Bristfällig information kan därför i 
längden leda till sjunkande motivation.268 Ombudet ovan gav uttryck för hur viktig 
information om verksamheten var för ombudets egna engagemang. Det faktum att 
få av ombuden sökte information om sammanslagningen på egen hand gör 
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dessutom att de är rätt så beroende av den information som de får riktad direkt till 
sig på ett eller annat sätt. I flera av grupperna fördes brev fram som en 
informationskanal man såg som värdefull. Genom brev kan man anlägga ett 
personligt tilltal och därmed öka känslan av delaktighet hos den som brevet är 
riktat till. Ett brev om sammanslagningen ska också ha skickats ut, något som 
dock endast en av grupperna angav att de hade fått, vilket är underligt.  

Ombuden har ett stort informationsbehov. De var på många punkter osäkra på 
vilka beslut som fattats kring sammanslagningen och vad det i praktiken skulle 
innebära för verksamheten både ute i världen och i Sverige. Enkätundersökningen 
tyder på att ombudens engagemang till största del är moraliskt, något som gör 
dem mindre känsliga för förändringar i det instrumentella utbytet, men det 
moraliska engagemanget är beroende av att man identifierar sig med 
organisationens mål och värderingar.269 Dessa mål och värderingar förmedlas i sin 
tur genom internkommunikationen. Den oro ombuden känner inför vad 
sammanslagningen kommer att bära med sig stämmer väl överens med den bild 
Eva Berglund förmedlade under vårt samtal. Ombuden kände en oro inför vad 
som skulle ske med deras respektive organisationers identiteter. Hos SKM-
ombuden fanns det en rädsla för att missionsbegreppet ska försvinna, hos 
Lutherhjälpsombuden var förmågan att nå utanför kyrkan viktig och där var oron 
mer förknippad med lägre insamlingsresultat.  

Organisationsidentiteten fungerar som en sammanhållande faktor för 
organisationsmedlemmarna, den ger en grupptillhörighet och trygghet. Föränd-
ringar skapar därför automatiskt oro då man aldrig vet vad den kommer att bära 
med sig.270 En sammanhängande organisationsidentitet är viktig för att kunna 
kommunicera ett konsekvent budskap till omvärlden, därför är det viktigt att 
ombuden känner en identifikation med den organisation de ska arbeta för. 
Enkätens resultat visar att det, bland ombuden i min undersökning, finns ett 
engagemang för Svenska kyrkan som organisation, något som är positivt då den 
nya verksamheten blir tydligare kopplad till Svenska kyrkans namn.  

Jag tror att det viktigaste i det fortsatta arbetet med sammanslagningen är att 
försöka skapa en större delaktighet. Heide, Johansson och Simonsson skriver att 
det snarare är regel än undantag att anställda i organisationer känner att 
informationen varit otillfredsställande, medan cheferna klagar på att 
informationen inte når fram trots att man konstant ”predikar”.271 Varför all 
information om sammanslagningen inte har nått fram vet jag inte, det var inte 
heller min uppgift att undersöka. Mitt syfte var att undersöka ombudens 
upplevelse, och de flesta ombuden gav uttryck för ett stort informationsbehov. Det 
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var dock inte alla som uttryckte frustration över detta. En del av ombuden hade 
tvärtom en mycket ödmjuk inställning till informationsförmedlingen. 

L1: Vi är väl hemskt glada om vi får lite mer information…272 

En del av den information som kommit uppfattades som luddig och förvirrande.  
För att motverka att budskap misstolkas krävs signaler för hur budskapet är tänkt 
att tolkas.273 Det är också viktigt att möjliggöra en återkoppling och diskussion, på 
så sätt kan brister i kommunikationen uppmärksammas.274 Svenska kyrkans 
komplexa organisationsstruktur gör kommunikationen inom organisationen 
komplicerad. Trots det borde man kunna arbeta mer aktivt för att göra uppåtriktad 
kommunikation och feedback från ombuden till nationell nivå till en självklar del 
av arbetet. En sådan möjlighet skulle även kunna öka känslan av delaktighet i 
förändringsarbetet. Det är genom kommunikationen som identiteten i 
organisationen växer fram och genom dialog kan en gemensam förståelse 
uppnås.275 Förändringsarbeten är dock aldrig enkla. Sara von Platen kom i sin 
doktorsavhandling fram till att den interna kommunikationen är viktig, men inte 
avgörande i ett förändringsarbete. Oavsett hur välplanerad internkommunika-
tionen är finns det andra frågor som kan sätta käppar i hjulet. Det som 
internkommunikationen däremot kan bidra med är att befästa gemensamma 
tolkningar av förändringen. 276  

Förutsättningarna för ombuden att behålla sitt engagemang under 
organisationsförändringen anser jag är goda. Det krävs dock att hänsyn tas till 
ombudens informationsbehov och delaktighet, då jag anser att dessa är viktiga för 
ett fortsatt engagemang. Det var få av ombuden som menade att deras 
engagemang och vilja till fortsatt arbete påverkas av sammanslagningen. Ett fåtal 
påpekade att de är skeptiska till att fortsätta om förändringen innebär en större 
arbetsbörda, några andra berättade att de planerar att avgå som ombud, men inte 
på grund av sammanslagningen utan då de anser att de har gjort sitt. Den stora 
utmaning som ligger i sammanslagningen är att skapa en gemensam 
organisations-identitet för det nya arbetet, och att även i det nya bevara de 
värderingar som för ombuden är så viktiga. Vissa av ombuden gav uttryck för en 
stark identifikation med sina respektive organisationer medan andra mer 
uppvisade en identifikation med välgörenhetsarbetet i stort. I organiseringen av 
ombudsverksamheten var ombuden positiva till att göra verksamheten mer 
flexibel, men styrkan i att vara vald till en post poängterades samtidigt. I 

                                                 
272 Fokusgrupp 4. 
273 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 33. 
274 Erikson, 2005, s. 64. 
275 Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 19. 
276 von Platen, 2006, passim. 
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förlängningen tror jag att ombudens engagemang påverkas av den information 
som de får motta, då det är genom denna som delaktighet i organisationens arbete 
möjliggörs, men det lokala arbetet i församlingen måste också fungera, både 
mellan ombuden och mellan ombud och anställda, något som kanske kan 
förenklas om de anställda får ta ett större ansvar för att arbetet fungerar.  

Att sätta informationsbehov i samband med engagemang är ingen självklarhet 
i litteraturen. I studier av förändringar inom organisationer har kommunikationen 
framförallt fokuserats ur ett ledningsperspektiv. Min studie är relevant då den 
tydligare tar sin utgångspunkt i de engagerades perspektiv. Deras upplevelse av 
sammanslagningen är dock inte bara viktig för deras eget engagemang utan för 
organisationen i stort. Det är medarbetarnas engagemang som i förlängningen blir 
avgörande för organisationens arbete och ombuden är viktiga då det är de som 
lokalt arbetar med insamlingen till Svenska kyrkans internationella arbete. Även 
om det inte är möjligt att dra alltför breda slutsatser av informationsbehovets 
koppling till engagemanget utifrån gruppdiskussionerna ger min teoretiska bas 
mig ändå god grund för att påstå att dessa påverkar varandra. Som exemplifierat 
ovan diskuterade en av grupperna även informationens betydelse för 
engagemanget i mer konkreta termer. I de andra grupperna var det inte lika tydligt 
formulerat, men den frustration vissa ombud kände över informationsbristen anser 
jag ändå pekar på att där finns en relation. Med utgångspunkt i grupp-
diskussionerna ser jag min slutsats som att det är svårt att själv koppla samman 
informationsbehov och engagemang, precis som att det är svårt att sätta ord på sin 
organisationsidentifikation, men att dessa ändå hänger samman. I studiet av 
förändringar inom organisationer bör man därför inte bara fokusera på 
kommunikationen, utan även se till informationsbehovet ur de engagerades 
perspektiv och vilken betydelse informationsbehovet får för deras engagemang. 
De engagerade är trots allt avgörande för organisationens fortlevnad.  

Jag vill avsluta med att citera ett ombud som förde fram poängen att det inte 
alltid hjälper med mer information, utan att det alltid finns frågetecken kring en 
sådan här sak. Förändringar är aldrig enkla och därför måste arbetet med dem få ta 
sin tid. 

L1: Så informationen… jag tycker… för att liksom gå tillbaka till informationen, den har ju 
varit något så när vettig och… eller för min del tycker jag att jag har fått del av den 
information som jag behöver. Men det är alltid frågetecken runt en sådan där sak. 
Frågetecknen rätas inte ut alltid med informationen enbart, utan det är det här… andra 
frågeställningar som måste verka fram på något sätt.277 
 

                                                 
277 Fokusgrupp 2. 

 87



Sammanfattning 

Min uppsats är en undersökning av informationsbehov och engagemang under en 
organisationsförändring. Det specifika fall som studeras är sammanslagningen av 
Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. Genom sammanslagningen av 
organisationerna hamnar verksamheten tydligare under Svenska kyrkans 
varumärke. Jag har undersökt vilken inställning församlingsombuden har till 
förändringen, hur de ser på sin identifikation med uppdraget och de olika 
organisationerna, hur informationsförmedlingen har sett ut från Svenska kyrkans 
nationella nivå samt hur ombuden ser på sitt informationsbehov. Syftet med detta 
är att koppla samman information och engagemang för att få en förståelse för om 
informationsbehov kan påverka engagemanget för arbetet. Den tidigare forskning 
jag positionerar mig bland är studier av kommunikation och förändringar i 
organisationer. Flera av de studier som jag presenterar tar även upp frågor om 
delaktighet och motivation, vilket är högst relevant för min studie. Den teoretiska 
verktygslåda jag använder mig av består dels av organisationsteori, dels av 
kommunikationsteori. Mer specifikt handlar det om organisationsstruktur, 
organisationsidentitet och engagemang, kommunikation inom organisationer och 
specifikt under förändringar, samt viss varumärkesteori. Metoden jag har använt 
mig av är fokusgrupper. Genom fem fokusgrupper på olika platser runt om i 
Sverige har jag träffat 27 informanter varav 14 ombud för SKM och 13 för 
Lutherhjälpen. Under fokusgrupperna delade jag även ut en enkät utformad 
utifrån Penley & Goulds undersökning av engagemang inom organisationer.  

Min analys är uppbyggd efter tre teman: Organisationerna, Engagemanget 
och Informationen. Mitt resultat visar att många ombud känner en stark 
identifikation med sina respektive organisationer, hos en del ombud fanns dock en 
identifikation med välgörenhetsarbetet i stort. Enkäten visade att ombuden känner 
ett engagemang för Svenska kyrkan som organisation. Arbetet med 
sammanslagningen borde därför ha goda förutsättningar för att lyckas. 
Informationsbehovet hos ombuden är dock stort. Få söker information på egen 
hand, de är således i hög grad beroende av den information de mottar. Min 
slutsats är att det finns en relation mellan informationsbehov och engagemang. I 
studiet av förändringar inom organisationer bör man därför tydligare fokusera 
informations-behovet ur de engagerades perspektiv, och vilken betydelse deras 
informations-behov får för deras engagemang.   
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Bilaga 1: Enkäten 

Frågorna är numrerade i den ordning som de presenterades för informanterna men 
inordnade under rubriker efter vilken sorts engagemang de mäter. 

Moraliskt engagemang: 

3. Jag är hängiven Svenska kyrkan 

6. Jag känner att det är min plikt att stödja Svenska kyrkan. 

9. Var jag än är bland människor så ser jag mig alltid som en medlem av Svenska 
kyrkan. 

12. Det är mitt personliga ansvar att hjälpa Svenska kyrkan nå framgång. 

15. Jag blir upprörd när folk säger negativa saker om Svenska kyrkan. 

Alienerande engagemang: 

2. Ibland vill jag bara avsluta mitt engagemang inom Svenska kyrkan för alltid. 

5. Jag känner ofta att jag vill ”ge igen” på Svenska kyrkan. 

8. Jag blir arg när jag tänker på Svenska kyrkan. 

11. Jag känner mig fångad i Svenska kyrkan. 

14. Det spelar ingen roll vad jag gör, jag kan ändå inte påverka vad som händer i 
Svenska kyrkan. 

Instrumentellt engagemang: 

1. Jag anstränger mig extra mycket när jag vet att ”rätt” personer inom Svenska 
kyrkan ser mig. 

4. Jag känner mig mest engagerad i arbetet när jag vet att det blir sett och 
uppmärksammat. 

7. Jag motiveras av tanken på att jag kan få mer belöningar från Svenska kyrkan. 

10. Jag anstränger mig bara för Svenska kyrkan i den utsträckning jag får något 
tillbaka för det. 

13. Jag stödjer bara Svenska kyrkan så mycket som Svenska kyrkan stödjer mig. 
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Bilaga 2: Ombudsbrevet 

Hej! 
Här kommer lite information inför fokusgruppsträffen i X. 

 
Tid: X kl. X 
Plats: X 

 
Mitt examensarbete skrivs inom det informationsvetenskapliga området. Det jag vill undersöka är 
församlingsombudens (alltså ert) behov av information under sammanslagningen av Lutherhjälpen 
och SKM. Genom fokusgrupper på fem platser runt om i Sverige hoppas jag kunna få en bild av 
hur ni upplever sammanslagningen av organisationerna och vilken information ni har fått motta 
inför sammanslagningen.  

 
En fokusgrupp är en öppen form av gruppintervju. Istället för den traditionella formen av intervju, 
med färdiga frågor, blir det en diskussion där vi tillsammans pratar om olika ämnen. Tanken är 
inte att man ska ha några särskilda kunskaper för att delta, utan diskussionen kommer att handla 
om era upplevelser av, och tankar kring, sammanslagningen och era respektive organisationer. Vi 
blir, med mig inräknat, sju personer. Ni är tre ombud från Lutherhjälpen och tre från SKM.  

 
För att göra bilden lite klarare av vad vi kommer att prata om har jag sammanställt några frågor 
som ni gärna kan fundera lite över inför fokusgruppsträffen: 

 
- Vad har du för upplevelse av sammanslagningen av Lutherhjälpen och SKM? Tycker du 

att förändringen är positiv eller negativ? 
- Hur ser du på församlingsombudens framtid? Hur vill du att ombudsverksamheten ska se 

ut? 
- Vad betyder din organisation (Lutherhjälpen eller SKM) för dig?  
- Vad betyder Svenska kyrkan för dig?  
- Vilken information som rör sammanslagningen har du fått motta från kyrkokansliet? 
- Finns det information som du känner att du saknar? 
 

Tack för att du vill vara med i fokusgruppen!  
 

Hälsningar  
Ulrika Bohman 
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Kontakt: Ulrika Bohman, Norrlandsgatan 22nb, 752 29 Uppsala, Tel: 0707-500 460, 018-51 24 24 
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Bilaga 3: Intervjuguiden 

Introduktion: 
- examensarbete BoI 
- praktiserat på kyrkokansliet 
- kyrkokansliet tar del av uppsatsen 
- fem fokusgrupper 
- inget rätt eller fel 
- anonymitet 
- er upplevelse av sammanslagningen, informationen ni har fått och ert engagemang för 

organisationerna 
 

Inledningsfrågor: 
Namn och organisation? 
Hur länge har ni varit engagerade? 
Vad är det som fick er att bli ombud? 
Vad tycker ni om sammanslagningen? Positiv eller negativ? 

 
Diskussionsämnen: 

- Organisationerna: 
o Nu slås Lutherhjälpen och SKM samman för att bli en organisation och en 

tydligare del av Svenska kyrkan. Hur känner ni för organisationerna? 
o Vad betyder Lutherhjälpen/SKM för er? Vad symboliserar de för värden? 
o Vad betyder Svenska kyrkan för er? 
o Vad känner ni när ni ser pusselbiten? 

 
- Informationen: 

o Hur länge har ni känt till att en sammanslagning har varit på gång? 
o Vilken information har ni fått kring sammanslagningen från kyrkokansliet? 
o Vad tycker ni om informationen? 
o Har ni sökt någon information på egen hand? Hur då? 
o Vilken information skulle ni ha behövt?  

 
- Ombudsverksamheten: 

o Vad är det som driver er i ert ideella engagemang? 
o Hur ser ni på framtiden? 
o Vill ni fortsätta vara engagerade? 
o Hur vill ni att ombudsverksamheten ska organiseras? 

 
Avslutning:  
Är det någon som vill tillägga något? 
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Tack 

Tack alla ni ombud som lade er tid och energi på att vara med i min undersökning. 
Utan er hade det inte varit möjligt. Jag vill också skänka ett tack till 
internationella enheten på kyrkokansliets informationsavdelning som bistått med 
information om arbetet med sammanslagningen och som dessutom gjorde det rent 
praktiskt möjligt för mig att genomföra mina fokusgrupper. Till sist vill jag tacka 
min handledare för goda råd längs vägen.  


	Innehållsförteckning
	Inledning
	Debatten kring sammanslagningen
	Disposition

	Syfte
	Frågeställning

	Tidigare forskning
	Teori
	Organisationer
	Organisationsstruktur
	Organisationsidentitet
	Varumärken och logotyper

	Engagemang inom organisationer

	Information och kommunikation inom organisationer
	Kommunikation vid förändringar
	Reaktioner och motstånd vid förändringar
	Olika kommunikationskanaler vid förändringskommunikation


	Sammanfattning

	Svenska kyrkan
	Organisatorisk uppbyggnad
	Församling
	Pastorat
	Kontrakt

	Stift
	Nationell nivå


	Svenska kyrkans internationella arbete
	Arbetet genom Lutherhjälpen och SKM
	Lutherhjälpen
	Fasteaktionen och palmsöndagen
	Från fadderverksamhet till maktmedvetenhet
	Lutherhjälpens varumärke

	SKM
	Mission idag
	Julinsamlingen
	SKM som varumärke

	Ombuden
	Samarbetet mellan Lutherhjälpen och SKM

	Nytt namn på det internationella arbetet

	Metod
	Fokusgrupper
	Urval
	Intervjuguide
	Reliabilitet

	Analys av fokusgrupper
	Enkät

	Undersökningen
	Utformning av grupperna
	Mina informanter
	Ombudsbrev

	Intervjuguiden
	Enkäten
	Genomförandet av undersökningen
	Transkribering

	Analysen av resultatet

	Informationsförmedlingen från kyrkokansliet
	Information genom samtal
	Höstturnén

	Informationsmaterial

	Analys
	Organisationerna
	Sammanslagningen
	Verksamhet och identitet
	Namnfrågan


	Engagemanget
	Resultat av enkätundersökningen
	Ombudsverksamheten och engagemanget

	Informationen

	Avslutande diskussion - informationsbehov och engagemang
	Sammanfattning
	Käll- och litteraturförteckning
	Otryckt material (i författarens ägo)
	Tryckt material

	Bilaga 1: Enkäten
	Bilaga 2: Ombudsbrevet
	Bilaga 3: Intervjuguiden
	Tack
	Titelsida o abstract.pdf
	Handledare: Ulrika Kjellman   
	Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap, nr 400                ISSN 1650-4267


