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Sammanfattning 

Svenska kyrkan i Malmö står inför stora utmaningar den närmaste framtiden i och med 

krympande medlemstal och en ansträngd ekonomi. Församlingssammanläggningar förs ofta 

på tal som en möjlig väg att lösa problemen. Vad tänker anställda och kyrkoråd? 

Det finns två sorters organisationsklimat; den objektivistiska och den subjektivistiska.  

Det subjektivistiska klimatet består av människors tolkningar och upplevelser av skeenden 

och händelser. Eftersom jag vill få en överblick av människors upplevelser och tolkningar vill 

jag utgå ifrån det subjektivistiska klimatbegreppet. En enkätundersökning har genomförts 

för att ta reda på det subjektivistiska organisationsklimatet i Malmö Kyrkliga samfällighet 

våren 2011. 417 enkäter skickades ut och 306 svar inkom vilket ger en svarsfrekvens på 

73,4% Hur är organisationsklimatet bland anställda på församlingsnivån och de lokala 

kyrkoråden när det gäller församlingssammanläggningar?  

Tio slutsatser har destillerats fram om klimatet i Malmö Kyrkliga Samfällighet våren 2011. 

1. Inga tecken syns på att organisationscynism är en del av klimatet. 

2. Klimatet för de anställda uppfattas som tryggare än för ledamöterna i kyrkoråden.  

3. De flesta tror att de blir påverkade av sammanläggningar och att större församlingar 

innebär rationaliseringsvinster. 

4. Det ligger inte i klimatet att tro på en minskad administration.  

5. Klimatet säger att sammanlagda församlingar kommer att ha en större inverkan på 

de aktiva än på de mera passiva medlemmarna. 

6. Inför sammanläggningar råder ett positivt klimat eftersom många associerade till 

begreppen ”kreativt” och ”spännande” men även till ”nödvändigt” när det gällde 

sammanläggningar och att få nya medarbetare eller ledamöter. 

7. Det finns ett balanserat klimat i och med att många uppvisar en förmåga att se både 

för‐ och nackdelar med sammanläggningar.  

8. Det råder ett gott arbetsklimat bland anställda och ledamöter som det är viktigt att 

slå vakt om.  

9. Organisationsklimatet när det gäller idealiteten är troligen mindre stark i Svenska 

Kyrkan än i de traditionella frikyrkorna. 

10. Det råder ett ”lagom” klimat när det gäller hur många församlingar dagens 16st bör 

bli.  
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Bakgrund 

Stora utmaningar för Svenska Kyrkan i Malmö 

Svenska kyrkan i Malmö står inför stora utmaningar den närmaste framtiden i och med 

krympande medlemstal och en ansträngd ekonomi. Församlingssammanläggningar förs ofta 

på tal som en möjlig väg för Svenska Kyrkan att möta dessa utmaningar. Våren 2011 

presenterades ett betänkande från rikskyrkan (SKU 2011:2 Närhet och Samverkan) om den 

framtida organisationen där samtliga samfälligheter föreslås upphöra redan 2014. Detta gör 

situationen ännu mera akut och tvingar fram en snabb översyn av organisationen. 

Alla människor är viktiga för Gud men människor har olika uppdrag och uppgifter att utföra. 

Kyrkans anställda och kyrkoråd i ett visst område har en särskild uppgift att styra och leda 

kyrkan lokalt. Därför är anställda och kyrkoråd viktiga för den lokala kyrkliga organisationen. 

Deras förhoppningar och rädslor när det gäller församlingssammanläggningar är viktiga. 

Församlingen anses vara Svenska Kyrkans viktigaste organisatoriska byggsten.  

Svenska Kyrkans eget interna regelverk är kyrkoordningen. I andra avdelningen står följande 

om församlingens och samfällighetens uppgifter. 

 

Församlingens uppgifter 
1 § Församlingen är det lokala pastorala området. Församlingens grundläggande uppgift är 
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 
Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. 
… 
Församlingen ska anskaffa och underhålla den egendom som behövs för församlingens 
uppgifter samt anställa och avlöna personal, om detta inte är en uppgift för en kyrklig 
samfällighet som församlingen ingår i. 
Samfälligheter 
9 § Församlingar inom flera pastorat får bilda en samfällighet som svarar för ekonomisk 
utjämning, resurshushållning och service (flerpastoratssamfällighet). 
Hur beslut om att bilda sådana samfälligheter fattas framgår av 37 kap. 31–34 §§. 
FÖRSAMLINGEN 
Kyrkorådets uppgifter 
5 § Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden 
ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd” (SvKB 2009:4). 
 

Malmös 16 församlingar bildar tillsammans en flerpastoratssamfällighet. De viktigaste 

uppgifterna för denna samfällighet är att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan rika 

och fattiga församlingar samt att sörja för viss gemensam service som lönehantering, 

ekonomisk hantering, fastighetsservice och personalservice. Samfälligheten är huvudman 
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för begravningsväsendet men den delen har en egen skild ekonomi från trossamfundet 

Svenska Kyrkan, sk. särkostnadsredovisning.  

Samfällda kyrkofullmäktige fördelar de ekonomiska ramarna och de lokala kyrkoråden i en 

samfällighet gör en budget för de kommande tre åren. Det är sedan upp till de anställda 

under ledning av kyrkoherden att förverkliga budgetens intentioner. Församlingens 

viktigaste styrdokument är dess församlingsinstruktion. 

Flera viktiga uppgifter som exempelvis sjukhuskyrka, fängelsesjälavård, viss information och 

ungdomsprojektet Kraftstationen bekostas av gemensamma medel och administreras för 

alla 16 församlingars räkning i en viss församling.  

 

Andelen som tillhör denna samfällighet uppgår till ca:49,2% (ca:147 149 medlemmar av 

ca:299 103 invånare i kommunen) av befolkningen mot ca:70% tillhöriga av Sveriges 

befolkning.  

 

Av samfällighetens 16 församlingar är det flera, som redan nu inte skulle klara sina egna 

kostnader om de inte fick ett inflöde av pengar från de rikare församlingarna. 

Svenska Kyrkans informationsservice ger årligen ut skriften Nyckeln till Svenska Kyrkan med 

statistik och prognoser. De målar en alvarlig bild av medlemsutvecklingen fram till 2019. 

 

”Under prognosperioden 2010–2019 beräknas den totala folkmängden i Sverige öka med 610 
000 invånare, från 9 340 682 till 9 949 715 personer. … 
Immigrationenantas alltså utgöra den viktigaste förändringsfaktorn de närmaste tio åren, men 
även födelseöverskottet är betydande. Utvecklingen innebär att folkmängden passerar 
tiomiljonersgränsen ganska snart efter prognosperiodens slut. Medlemstalet i Svenska kyrkan 
antas däremot minska med ca 860 000 individer under motsvarande period, från 6 700 792 
till 5 840 568. Generationsväxlingen kommer att innebära att Svenska kyrkan i genomsnitt 
tappar drygt 27 000 medlemmar per år. … 
Om dessa förutsättningar skulle stämma blir medlemstalet år 2019: 58,7 procent. 
… 
Genom den bild som ges i detta avsnitt erhålls viktig information om hur Svenska kyrkans 
medlemskår kommer att förändras. Med nästan 1 miljon färre medlemmar blir det 
oundvikligt för Svenska kyrkan som organisation att påverkas, såväl verksamhetsmässigt 
som ekonomiskt. Men med denna kunskap som grund finns också möjlighet för kyrkans 
beslutsfattare att agera”(Nyckeln till Svenska Kyrkan, 2011, sid 47‐48). 
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Förutom att den ekonomiska bärkraften skiljer församlingarna åt är det även stora 

skillnader i hur församlingarna har valt att utföra sitt kyrkliga uppdrag.  

Det finns innerstadsförsamlingar som jag karakteriserar som progressiva i sitt utbud. Andra 

är mera konventionella. Åter andra församlingar finns i mångkulturella kontexter och söker i 

detta sammanhang vara kyrka. Svenska Kyrkan i Malmö kan beskrivas som både högkyrklig 

och lågkyrklig, konservativ och progressiv, rik och fattig. Malmö kommun är en månkulturell 

miljö och Svenska Kyrkan i Malmö är ingen enhetlig företeelse. 

 

Svenska Kyrkan är en folkkyrka och dess organisation bygger på att en viss församling är 

ansvarig för ett visst territorium. Organisationen har präglats av att man inte frågat efter 

medlemskap i de flesta sammanhang eftersom de flesta ändå var medlemmar samt att de 

ekonomiska förutsättningarna var goda. Svenska Kyrkans församlingar hade råd att vara 

generösa och för det mesta bara föra medlemskapet på tal när det gäller dop, vigslar, 

begravningar och konfirmationer. Förr var det vanligt att även frikyrkligt engagerade också 

var medlemmar i Svenska Kyrkan. 

”Folkkyrka, en öppen kyrkoform som teologiskt utgår från föreställningen att det kristna 

evangeliet riktar sig till alla människor och som ofta omfattar flertalet invånare i ett land. … 

Denna kyrkoform skiljer sig från en frikyrka däri att medlemskap i den senare bygger på en 

personlig bekännelse i en eller annan form samt anmälan om anslutning,…”  

(Nationalencyklopedin, artikel Gösta Wrede, 1991) 

 

Svenska Kyrkan i Malmö är en, för kyrkan, stor organisation som dessutom är 

decentraliserad i sin struktur. Hur församlingssammanläggningar kommer att uppfattas kan 

avgöras av klimatet som nu råder i denna fråga. 

Hur uppfattar människorna i denna stora och decentraliserade kyrkliga samfällighet 

eventuella församlingssammanläggningar? 
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Problemformulering 

Utifrån denna bakgrund jag skissat vill jag ta del av församlingsanställdas och 

kyrkorådsledamöters uppfattningar före eventuella församlingssammanläggningar. 

 

Syfte 

Undersöka de uppfattningar som råder i Malmö Kyrkliga Samfällighet under våren 2011 

inför eventuella sammanläggningar av församlingar. 

Syftet är inte att undersöka om församlingssammanläggningars för och nackdelar utan hur 

dessa uppfattas av de 16 kyrkoråden och de anställda med församlingstjänst. 

 

Teori 

Organisationsklimat 

I dagligt tal kan man tala om att ”en god eller dålig stämning” eller ”ett gott eller dåligt 

klimat” råder i ett kyrkoråd eller på en arbetsplats. I en organisation kan man säga att 

kulturen präglas av konkurrens mer än samarbete. Hur skiljer sig klimat från kultur? 

 

I skriften kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket (Törner 2010, s.14) presenteras 

begreppen företagsklimat och företagskultur som delvis olika men ändå överlappande 

begrepp. I Nationalencyklopedin finns begreppet företagskultur men inget om företags 

klimat eller organisationsklimat (Nationalencyklopedin, NE.se, januari 2011). Här står det: 

”företagskultur, den uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknar ett 

företag eller annan organisation eller med andra ord den informella, föreställningsmässiga 

sidan av företaget och den anda eller det klimat som utmärker detta”. Genom sökning på 

biblioteksresurserna och ett socialpsykologiskt uppslagsverk förstår jag att många inte 

skiljer på organisationsklimat och organisationskultur. I boken Organisationer och kulturer 

av Hofstede och Hofstede är det tydligt att de använder begreppet ”kultur” på ett vidare 

sätt som inkluderar begreppet ”klimat”. De skriver att ”organisationskultur blev en synonym 

till organisationsklimat (Hofstede och Hofstede, 2009, sid 17‐18 och 299). Jag utgår ifrån att 

de inte är ensamma om detta. Det är mycket lätt att finna artiklar och böcker som 

behandlar företagskultur och organisationskultur till skillnad från organisationsklimat, vilket 

är ett snävare begrepp än det vida kulturbegreppet som används i ovannämnda böcker. 
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I detta arbete behandlas inte organisationsklimat och organisationskultur som synonyma 

begrepp. 

 

Enligt Törner har organisationsklimat sitt ursprung inom socialpsykologin och fenomenet 

studeras ofta med kvantitativa metoder. Organisationskultur vilar på en antropologisk 

forskningstradition och metoderna för datainsamling är vanligtvis inte kvantitativa. 

Forskning i både organisationsklimat och organisationskultur har det gemensamma att de 

söker efter den mening människor i en organisation sätter vid diverse händelser och 

fenomen. Organisationsklimatforskning går inte på samma djup som 

organisationskulturforskning. Denna uppsats med undersökning tar fokus på 

organisationsklimatet. Törner redogör för forskningsmässiga konflikter mellan företrädare 

för organisationsklimatforskning och organisationskulturforskning. Skillnaden ligger inte 

främst i de undersökta fenomenen utan i ”de olika perspektiv man intog i de olika 

forskningsinriktningarna”. Törner gör en avgränsning av begreppet organisationsklimat och 

beskriver hur begreppet använts på olika sätt men redogör för det gemensamma: ”ett 

koncept som avser den uppsättning karaktärististika som medlemmarna i organisationen 

uppfattar (perceiv) och beskriver på ett gemensamt (shared) sätt” (Törner, 2010, s.13‐17). 

 

Göran Ekvall skiljer mellan två sorters organisationsklimat; den objektivistiska och den 

subjektivistiska.  

Objektivistiska klimatbegreppet består av händelser och agerande som människorna i en 

grupp eller organisation vanligtvis beter sig och detta bildar organisationsklimatet. 

Ekvall skriver: ”Enligt den subjektivistiska modellen består klimatet inte av händelser, 

beteenden eller attityder utan av organisationens medlemmars uppfattningar av dessa – 

samlade till tolkningar i klimattermer. Det finns enligt denna syn ingen annan sanning om 

klimatet än denna organisationsmedlemmarnas uppfattningar. Studiet av klimatet blir 

därför att ta reda på organisationsmedlemmarnas uppfattningar, eftersom det är dessa som 

konstituerar klimatet 

” (Ekvall s.27, 1996). 
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Vid en problematisering av dessa två begrepp framstår skillnaden mellan dem som liten.  

Om en majoriteten i en arbetsgrupp uppfattar något på ett visst vis (det subjektivistiska 

organisationsbegreppet) kommer detta att inverka på deras samlade beteende (det 

objektivistiska klimatbegreppet). 

Eftersom jag vill få en överblick av människors upplevelser och tolkningar vill jag utgå ifrån 

det subjektivistiska klimatbegreppet. 

 

Om församlingssammanläggningar kommer att uppfattas som lyckade beror på hur 

människorna, främst kyrkorådsledamöter, anställda och oavlönade medarbetare, uppfattar 

sammanläggningarna. Hur människor blir bemötta i samband med kyrkliga handlingar (dop, 

vigslar, begravningar och konfirmationer) kommer även att färga synen på 

sammanläggningar. 

 

Enligt Ekvall blandas ofta begreppen organisationsklimat och organisationskultur samman.  

Ekvall illustrerar relationen mellan en organisations kultur och dess klimat på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törner betonar också att klimatforskning inte handlar om att mäta arbetstillfredställelse.  

En organisation kan ha olika klimat samtidigt, vilket inte behöver vara ett problem, ”om 

klimatet uppfattas understödja individuella skillnader kommer det individuella beteendet 

att variera”. Det vill säga, om klimatet på en arbetsplats eller organisation är tillåtande för 

variationer skulle vi säga att ”här är det högt till tak”. 

 

FÖRETAGSKULTURENS DJUPDIMENSION 

Trosuppfattningar, antaganden, värderingar ges uttryck i 

TOLKAR, FÖRMEDLAR, FÖRSTÄRKER KULTUREN 

och får effekt på 

MÅL, STRATEGIER, STRUKTUR, LEDARSKAP, 
PERSONALPOLITIK, KLIMAT   
                                                                    (Illustration Ekvall,s.27, 1986) 

KULTURENS FORMER OCH MANIFESTATIONER 

Symboler, Riter, Ritualer, Ceremonier, Hjältesagor, Talesätt  
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Törner hänvisar till B.Schneider och skriver att organisationsklimatet måste undersökas i 

förhållande till en viss frågeställning eller aspekt om den skall vara meningsfull (Törner 

2010, s.17‐20). I denna uppsats är fokus organisationsklimatet i förhållande till eventuella 

församlingssammanläggningar. 

 

Jag anser inte att det finns ett organisationsklimat i Malmö Kyrkliga samfällighet utan 

troligen många. Svenska Kyrkan i Malmö är en, för kyrkan, stor och decentraliserad 

organisation med 16 relativt självständiga delar med var sitt eget kyrkoråd och kyrkoherde. 

Men ju mer samarbete och församlingsöverskridande verksamhet som bedrivs desto mer 

kommer de 16 församlingarna att utveckla ett allt större gemensamt organisationsklimat. 

Det är vanligt att forskare utgår ifrån att ledningen har makt över en organisations klimat 

genom policy och andra ledningsinstrument, men det är inte lika säkert att ledningen har 

makt över en organisations kultur (Törner, 2010, sid 14‐15). 

Genom att samfälligheten har en ledningsgrupp bestående av 16 relativt självständiga 

kyrkoherdar och lika många kyrkoråd samt ett gemensamt kansli kan detta förklara varför 

organisationens klimat inte är mera enhetligt. En annan förklaring är att församlingarnas 

varierande kontexter befrämjar framväxten av olika organisationsklimat. 

 

Eftersom jag utgår ifrån det subjektivistiska organisationsklimatbegreppet anser jag inte att 

en organisations ledning kan förfoga över klimatet annat än på ett indirekt sätt. Genom att 

påverka policy, löner, sammanträdesarvoden, arbetsvillkor osv. kan ledningen påverka de 

anställda och kyrkoråden men inte hur dessa uppfattar organisationen.  

 

I resultatet till denna undersökning lyfts samstämmighet och avvikelser fram . Dessa bildar 

tecken på ett organisationsklimat i vissa frågor. ”…att baserat på perceptioner av 

organisatoriska procedurer och praktik utvecklar individen en samlad bild av sin 

organisation och att detta utgör grunden för organisationsklimatet” (Törner, 2010, sid 17). 

 

En större grupp kan kännas skrämmande. 

Församlingssammanläggningar innebär nya medarbetare i både arbetslag och kyrkoråd. Nya 

konstellationer av människor som ska samarbeta. 

Författaren av boken Gruppsykologi, Lars Svedberg skriver att relationerna i en grupp räknas 

ut enligt formeln n(n‐1)/2, där n är antalet personer i gruppen. Det betyder att i en liten 



9 
 

arbetsgrupp bestående av 6 personer finns 15 tänkbara relationsmöjligheter och i en grupp 

av 20 personer finns inte mindre än 190 tänkbara relationsmöjligheter (Svedberg, 2003, 

s.106). 

På små arbetsplatser kan alla ha kontakt med varandra på ett direkt sätt. På större 

arbetsplatser krävs mer organisation. Svedberg skriver: ”Ju större en levande organism är 

desto kraftfullare behöver dess skelett vara. I analogi med detta behöver den stora gruppen 

utveckla en mer formaliserad struktur för att bestå” (Svedberg, 2003, s.117). Större 

organisationer kräver med andra ord mera handlingsplaner, regler och formaliserade 

kontrollsystem. Större församlingar kommer även att behöva ett mera strukturerat 

ledarskap. Den lilla gruppens informella struktur och självkontroll räcker inte till.  

 

Jag påstår att denna kunskap är allmängods och kan påverka människors inställning till 

församlingssammanläggningar.  

Det är tolkningen som är central, en del kan anse det stimulerande med många kontakter 

och en mera formaliserad struktur medan andra trivs bäst i den lilla arbetsgruppen. Givetvis 

kan en större arbetsgemenskap också bestå av undergrupper men i regel är dessa inte lika 

statiska/trygga som i små församlingar. Detta eftersom personalen är mera rörlig och möjlig 

att omplacera i en stor församling med flera distrikt till skillnad från flera mindre enskilda 

församlingar. Det subjektivistiska organisationsklimatet beror på hur sammanläggningarna 

uppfattas. 

 

På de flesta arbetsplatser och organisationer spelar relationer en stor roll, men extra viktigt 

är det i vårdyrken och undervisande yrken. Svedberg beskriver hur lärare kan behöva 

elevers uppmärksamhet som ett sätt att kompensera tomhet i det egna livet liksom 

vårdpersonal kan behöva patienter så att de kan fokusera på andra i stället för sig själva 

(Svedberg, 2003, sid 152‐153). Dessa drag är relativt vanliga hos vård och undervisande 

personal i större eller mindre utsträckning. Eftersom många av kyrkans uppgifter är både 

vårdande och undervisande utgår jag ifrån att detta även stämmer främst för personalen 

men även i viss mån för kyrkoråden. Relationerna är viktiga för både församlingsbon men 

även för den som leder verksamheten. Många av de verksamheter som församlingarna i 

Malmö erbjuder är i någon mening relationsbyggande. Ändrade församlingsstrukturer 
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innebär förändrade relationer. Hur detta uppfattas i Malmö Kyrkliga samfällighet är inte 

undersökt. 

Svedberg skriver träffande: ”Det är nämligen inte de tekniska eller organisatoriska 

förändringarna människor vanligen känner motstånd inför, utan det är de sociala och 

psykologiska konsekvenser dessa får för relationerna på arbetsplatsen” (Svedberg, 2003, 

s.267). 

 

Organisationscynism 

Vid alla organisationsförändringar finns det människor som är skeptiska till förändringen 

eller misstror ledningens förmåga och motiv till att genomföra denna. Ett visst motstånd är 

naturligt men det kan vara svårt att genomdriva ett förändringsarbete om det finns en stor 

misstro mot ledningen och dess motiv. 

 

Genom sökning via Google Scholar kom jag i kontakt med begreppet ”organizational change 

cynizm”. Brown och Cregan (2008) beskriver cynism i organisationer i förhållande till 

förändringar. De menar att organisationscynism skiljer sig från en hälsosam tveksamhet 

medarbetare kan känna inför förändringar. Cynismen tar sig uttryck i negativa känslor till 

den egna organisationen. Det som skiljer cynikern från skeptikern är att cynikern misstror 

ledningens motiv för att driva ett förändringsarbete. Ledningen uppfattas handla i 

egenintresse. ”Skepticism deals with doubt about the viability of change in achieving its 

stated objective, and the skeptic´s views are not influenced by the stated or implied motives 

for change. … On the other hand, cynics are much less optimistic about the success of 

change because of a history of repeated failure. Cynicism is likely “if management has a 

track record of making promises it cannot keep or if the hype is simply unbelievable” 

(Brown och Cregan 2008, sid 668‐669). Jag anser att  det av denna anledning är viktigt med 

realistiska mål med församlingssammanläggningar och att det är skadligt att lova mer än 

sammanläggningar kan åstadkomma. 

 

Om ledningen uppfattas lova att sammanlagda församlingar kan lösa många problem och 

detta inte uppfattas ske kan det resultera i att organisationsklimatet präglas av 

organisationscynism för förändringar det vill säga OCC. 
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Brown och Cregan skriver att detta är ett relativt nytt forskningsfält. Deras artikel behandlar 

två sätt som OCC (organizational change cynizm ) kan hållas på en låg nivå. Det första är att 

hålla de anställda välinformerade och det andra är att både informera och att involvera de 

anställda i beslutsprocessen (Brown och Cregan 2008). 

 

Vilka frågor hoppas jag kunna svara på? 

Hur är det subjektivistiska organisationsklimatet bland anställda på församlingsnivån och de 

lokala kyrkoråden när det gäller församlingssammanläggningar?  

Vad hoppas och fruktar församlingarnas anställda och kyrkoråd om sammanläggningar? 

Skiljer sig svaren mellan anställda och kyrkorådsledamöter, män och kvinnor? 

Är de svarande balanserade i sina svar eller enbart positiva alternativt negativa till 

sammanläggningar? 

Kan jag se tecken på organisationscynism i svaren? 

Jag vill även undersöka klimatet när det gäller tron på en närliggande framtid (om 10 år) 

som människorna i organisationen hyser. I ett trossamfund har människor tron på något 

större än dem själva. Denna undersökning fokuserar inte på religiös tro, utan på hur en 

närliggande framtid uppfattas av de anställda och förtroendevalda. 

 

Metod  

En enkätundersökning har genomförts som innehåller både kvantifierbara delar och där 

olika svarsalternativ och öppna frågor öppnar upp för tolkningsmöjligheter. Det främsta 

motivet till att välja enkäten är att samla in data där många kan komma till tals. Eftersom 

Malmö kyrkliga Samfällighet är en organisation som inte är homogen utan spretig anser är 

enkäten att föredra för att erhålla en korrekt bild av organisationsklimatet. 

Alternativet hade varit att göra semistrukturerade intervjuer med ett större antal personer. 

Detta hade krävts en större tidsåtgång än som var möjligt. 

Organisationscynism mäts troligen bäst genom semistrukturerade intervjuer där 

intervjuaren kan ställa följdfrågor och lättare uppfatta språkets dubbetydighet i form av 

sarkasmer osv. Men genom svarsfrekvensen samt en specifik fråga försöker jag se tecken på 

detta fenomen. 
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Ytterligare ett viktigt skäl till att välja enkäten som metod är den så kallade 

intervjuareffekten. Ejlertsson skriver: ”Det är väldokumenterat, att respondenten vid en 

intervju i större eller mindre utsträckning påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och 

följdfrågor” (Ejlertsson, 2005, sid 12). Eftersom jag är en av arbetsledarna i organisationen 

och varje månad sammanträder med de övriga arbetsledarna fanns det en risk, att jag som 

intervjuare inte skulle erhålla uppriktiga svar. 

 

Denscombe skriver att ganska få människor brukar svara på opersonliga postenkäter. Han 

anser att samhällsforskare kan räkna med 20 procent svar. (Denscomb, 2009, sid 27) Av 

detta skäl har enkäten gjorts angelägen för målgruppen att besvara genom att välja en rätt 

frågeställning. 

Göran Eilertsson skriver om öppna enkätfrågor (Eilertsson 2005, kap5). Problemet med 

öppna frågor är att de gynnar akademiker och andra som är vana att uttrycka sig i skrift. I 

undersökningsgruppen fanns både akademiker och icke akademiker som kunde välja att 

inte svara på öppna frågor vilket skulle ge en missvisande bild av deras attityder. Därför 

begränsades de öppna frågorna till två stycken. 

En webbaserad enkät valdes bort eftersom en del anställda delar dator med andra och flera 

förtroendevalda kan tänkas sakna datorvana och då välja bort att svara. Den höga 

svarsfrekvensen (73,4%) tyder på att detta var rätt tänkt. 

Eftersom samma person kan finnas med i två grupper, anställd i en församling och k‐råd i en 

annan, var strävan att se till att ingen fick besvara enkäten mer än en gång. 

För att öka tillförlitligheten har en pilotundersökning genomförts i en församling i Karlstad 

stift.  

 

Kommer rätt uppgifter fram i undersökningen? Undersökaren som delar ut enkäter gör en 

undersökning samtidigt som denne påverkar bara genom att aktualiserar frågan. Eftersom 

enkätundersökningen genomförs i den organisation som jag själv är en del av, kommer 

detta i viss mån att påverka resultatet. Jag räknar med att detta inte är alltför stort i och 

med att samfälligheten består av 16 enskilda församlingar med egen arbetsledare och 

kyrkoråd. Jag är endast arbetsledare/kyrkoherde i en av dessa och därigenom ledamot i ett 

av kyrkoråden. Jag har själv inte svarat på enkäten.  
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Jag bedömer att undersökningen kan anses vara tillförlitlig eftersom 73,4% svarat, samt att 

svaren är väl fördelade över de fyra kategorierna.  

Eftersom så många som 73,4% svarat anser jag att denna undersökning har fått fram 

generaliserbar kunskap om organisationsklimatet i Malmö kyrkliga Samfällighet inför 

eventuella församlingssammanläggningar.  

För att undersöka trovärdigheten har jag ställt en fråga på två olika sätt, för att kunna 

jämföra resultatet och därigenom kontrollera om de svarande varit konsekventa eller inte.  

 

En jämförelse av resultatet av frågorna 21 och 24. 

21. På vilket sätt tror du att Svenska kyrkan i Malmö bäst organiserar sig i framtiden? 

24. Om församlingar läggs samman i Malmö bör 16 församlingar bli: 

Enkät för enkät jämfördes för att se om de svarande varit konsekventa i svaren på frågorna 

21 och 24. Totalt var det 31st 10,1% av de svarande som inte var helt konsekventa i sina 

svar vilket blir 7,4% av de totala gruppen som jag skickade enkäterna till (totalt 

417personer). Av de som svarade inkonsekvent var 6st konsekventa om man räknade de 

svarandes 2:a hands alternativ i fråga 21 och jämförde det med fråga 24. Ytterligare 9st som 

svarade inkonsekvent svarade ”som det är nu med 16 församlingar” i fråga 21 och sedan 

svarade ”14st” i fråga 24 istället för ”ingen förändring”. I fråga 24 var ”14st” det högsta 

alternativet som kunde ringas in. Dessa 2 nämnda fel kan bero på de svarandes slarvfel. När 

det gäller de övriga 16st , som svarade inkonsekvent, har jag inga förklaringar. Jag anser att 

resultatet visar att 89,9% av de svarande varit konsekventa i frågorna 21 och 24 samt att 

hälften av de, som inte varit konsekventa kan förklaras med slarv från de svarandes sida. 

Alltså kan denna undersökning anses vara trovärdig. 

 

Detta arbete utgår ifrån att de som svarat har gjort detta frivilligt och kanske med motivet 

att få göra sin röst hörd i denna för organisationen aktuella fråga. Däremot kan vi anta att 

ett visst antal svarat överdrivet positivt eller negativt för att deras svar skall få större 

genomslag i undersökningen. Göran Eilertsson skriver: ”Det finns en klar tendens till 

överrapportering av positiva beteenden, attityder och värderingar. Den svarande överdriver 

lätt sina svar för att så bra som möjligt passa in i det som är socialt önskvärt” (Eilertsson 

2005, sid.70).  
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Jag anser att det är välkänt för alla människor i organisationen att stiftets och rikskyrkans 

företrädare anser att församlingssammanläggningar är positivt och hör framtiden till. 

 

Hur kan vi veta att svaren som givits verkligen speglar vad de svarande verkligen anser? 

Hofstede och Hofstede skriver: ”Olika frågeformulär har utvecklats som frågar efter 

människors preferenser bland olika alternativ. Svaren bör inte tas alltför bokstavligt: i 

praktiken handlar människor inte alltid på det sätt de har uppgett i frågeformuläret. Ändå 

kan man med hjälp av frågeformulär få fram användbar information, eftersom de visar på 

skillnader i svar mellan olika grupper eller kategorier av människor som besvarat frågorna” 

(Hofstedt och Hofstedt, 2009, sid 35). 

 

När svaren redovisas finns här en svaghet i undersökningen. Vi kan inte veta om hela 

församlingar svarat på ett särskilt sätt. Exempelvis om 25% av samtliga svarande var positiva 

till en viss frågeställning kan det betyda att samtliga av dessa 25% kommer från samma två 

närliggande församlingar eller att de är jämt fördelade över hela samfälligheten. Om alla 

som svarade likadant i en fråga är samlade på ett ställe kommer detta att prägla 

organisationsklimatet i just den delen av samfälligheten. Det har inte gått att åtgärda detta 

utan att äventyra att de svarande skulle kunna bli igenkända i resultatet. Misstanken om 

detta skulle sannolikt ha minskat svarsfrekvensen. 

 

Avgränsning 

Undersökninngsgruppen består av 417 personer, fördelade på 196 anställda och 221 

kyrkorådsledamöter. Jag har valt att avgränsa de utfrågade till förtroendevalda och 

anställda verksamma inom församlingar och församlingsvård inklusive fängelsekyrka, 

sjukhuskyrka, Kraftstationen (ungdomsarbete), högskolekyrkan osv. De tillfrågade ska ha 

minst 75% sysselsättningsgrad och vara avlönade av Malmö kyrkliga Samfällighet. Även de 

som har 75% tjänstgöring på terminstid och har uppehållstjänst inkluderas. Jag har 

medvetet utelämnat anställda inom kyrkogård, kansli och förtroendevalda på 

samfällighetsnivå. Det finns en annan framtidsfråga som jag inte vill ska prägla 

undersökningen, den om samfällighetens vara eller inte. Jag vill inte att denna fråga ska 

färga av sig på underökningsresultatet och därför väljer jag att fråga de som mest berörs av 

församlingssammanläggningar. 
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De anställda som jag valt ut är de som jag antar är mest beroende av sina tjänster och har 

detta som huvudsakig sysselsättning och blir då också mest berörda av sammanläggningar. 

De lokala kyrkoråden, som får enkäten består av förtroendevalda som står närmast 

verksamheten och de anställda. Flera av dessa förtroendevalda kan bli överflödiga som 

kyrkorådsledamöter vid församlingssammanläggningar. 

 

Resultat 

De som svarat på enkäten 

Resultatet tolkas av mig men presenteras också så att läsaren själv kan göra en egen 

tolkning. Det fullständiga resultatet återfinns i uppsatsens bilagor. Procentsiffrorna vid cirkel 

i nedanstående diagram är fördelningen av de svarande i förhållande till samtliga inkomna 

svar. 

 

De svarandes ålder  Under 35år 
 

36‐45år  46‐55år  56år och över 

anställda män tot. 50st  2st  4%  9st  18%  22st  44%  17st  34% 

anställda kvinnor tot.96st  14st  15%  24st  25%  27st  28%  31st  32% 

k‐råd män tot. 73st  2st  3%  5st  7%  8st  11%  58st  79% 

k‐råd kvinnor tot. 87st  3st  3%  5st  6%  14st  16%  65st  75% 

  Tot. 21st  7%  Tot. 43st 14%  Tot. 71st  23%  Tot. 171st 56% 

 

Medelåldern bland de anställda männen på församlingstjänst är 49 år och för de anställda 

kvinnorna 47år samt 48 år för båda grupperna tillsammans. I denna grupp återfinns samtliga 

med församlingstjänst och månadslön ner till 10%. Medelåldern bland kyrkorådsledamöter 

är 63år. Eftersom enkäten inte frågade efter en exakt ålder och lönekontoret inte kunde ge 

mig snittåldern för uppsatsens urval kunde endast snittåldern för samtliga månadsanställda 

tas fram. 

På grund av den relativt höga medelåldern bland anställda och förtroendevalda blir det 

missvisande att försöka dra slutsatser i hur de olika åldersgrupperna svarat. Gruppen 56 

år och över är alltför stor i jämförelse med de som är yngre än 35 år. Därför skulle några få 

yngres åsikter spela en alltför stor roll om den räknades om till procent av åldersgruppen. 
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Fråga 32, Jag har varit anställd/förtroendevald i min församling. 

  Mindre än 4 år  4‐8 år  Mer än 8 år  Ej svar 

anställda män tot. 50st  12st  24%  9st  18%  28st  56%  1st  2% 

anställda kvinnor tot.96st  33st  34%  17st  18%  45st  47%  1st  1% 

k‐råd män tot.73st  21st  29%  19st  26%  28st  38%  5st  7% 

k‐råd kvinnor tot. 87st  31st  36%  22st  25%  29st  33%  4st  5% 

  Tot. 97st  32%  Tot. 67st  22%  Tot. 130 st  42%  Tot. 11st  4% 

Kommentar till antalet år i församlingen: Det finns en spridning bland anställda och 

kyrkorådsledamöter när det gäller antalet år på sin post.  

 

Resultatet presenteras i kluster 

Jag har grupperat svarsmaterialet utifrån följande rubriker för att ta tempen på 

organisationsklimatet som rådde våren 2011, alltså innan kyrkans egen strukturutredning 

presenterades. Dessa rubriker valdes eftersom de speglar en del av den debatt om 

församlingssammanläggningar som funnits inom kyrkan. Resultatet presenteras under 

denna rubrik men tolkningen redovisas i nästa avsnitt som kallas just summering och 

tolkning av resultatet. Därefter följer rubriken: diskussion om det subjektivistiska 

organisationsklimatet i Malmö Kyrkliga Samfällighet. I denna avslutande del tar jag 

destillatet av resultatet och tolkningar och tolkar organisationsklimatet utifrån dessa. 

Rubrikerna med följande kluster av svarsresultat är: 

Rationaliseringsvinster, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20 och 22 

Hur anser de svarande att verksamheten kommer att påverkas av 

sammanläggningar, 6, 7, 15, 16 och 23 

Arbetsglädje och arbetsmiljö, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 23 och 31 

Idealitet och organisationscynism, 3, 20, 23 och 25 

Stora eller små församlingar, 21 och 24 

Hur känner jag inför församlingssammanläggningar, 1 och 2 

En balanserad inställning eller inte, 1 och 2 samt 26 och 27. 
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Kommentar till resultatet av fråga 23. Både anställda män och kvinnor samt 

förtroendevalda tror att organisationen kommer att ha färre anställda om tio år. Anställda 

är de som tror mest på färre anställda (män 92% och kvinnor 90%) jämfört med 

kyrkorådsledamöter (män 79% och kvinnor79%). ”Det oavlönat arbete kommer att öka”, är 

något det råder samstämmighet bland de fyra kategorierna; anställa män 60%, anställda 

kvinnor 72%, k‐råd kvinnor 56% och k‐råd män 56% och k‐råd kvinnor 51,5%. 

Det råder en stor samstämmighet i att de tillfrågade tror att det blir fler som kommer att 

söka diakonal hjälp. Här finns det en viss skillnad mellan könen. Anställda kvinnor 88%, k‐råd 

kvinnor 80%, anställda män 72% och k‐råd män 73%. Församlingarnas verksamhet kommer i 

framtiden behöva fler oavlönade medarbetare som komplement till en, i jämförelse med 

idag, mindre skara anställda. 

De två frågor där resultatet spretar mest är hur det i framtiden blir med aktiva 

församlingsbor och de kyrkliga handlingarna. De anställda männen är mest pessimistiska när 

det gäller de kyrkliga handlingarna 46% av dem tror att det blir färre jämfört med 39% 

anställda kvinnor, 27% k‐råd män och 33% k‐råd kvinnor. De anställda männen är mest 

positiva när det gäller ökningen av de aktiva församlingsborna, 46% av dem tror att det blir 

en ökning jämfört med 32% anställda kvinnor, 27% k‐råd män och 24% k‐råd kvinnor. 

 

Arbetsglädje och arbetsmiljö.    Frågorna 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 

17, 19, 23 och 31 

Fråga 3. Vilka relationer är viktigast för dig i Malmö kyrkliga samfällighet?  

Visst är det en omöjlig fråga men ändå… 

 

Kommentar till resultatet av fråga 3: Det är tydligt hur lika anställda män och kvinnor samt 

förtroendevalda män och kvinnor har värderat relationerna i församlingarna. Värt att notera 

är att relationen till de anställda i församlingarna är den grupp som hamnade högst. Om 
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Hur känner jag inför församlingssammanläggningar. Frågorna 1 o 2. 
Fråga 1. När jag tänker på att ”min” församling går samman med en eller flera andra 

känner/tänker jag…  

 

Kommentar till resultatet av fråga 1: När jag tänker på att ”min” församling går samman 

med en eller flera andra känner/tänker jag…  De alternativ som de svarande valt överlägset 

mest är ”det är nödvändigt” följt av ”spännande”. Detta resultat blir ännu mera tydligt när 

jag räknar vilket alternativ de svarande valt som sitt förstahandsalternativ. 

 

Fråga 2. När jag tänker på att få många nya medarbetare eller medlemmar i kyrkorådet 

känner/tänker jag 

 
Kommentar till resultatet för frågorna 1 och 2: Svaren till dessa frågor uppvisar stora 

likheter. I fråga 2 tänker/känner de som svarat främst att det är spännande att få nya  
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arbetskamrater /kyrkorådsledamöter. I både frågan om församlingssammanläggningar och 

om att få nya arbetskamrater/ledamöter är de anställda männen mest positiva. 

Men i fråga 1 tänker/känner de som svarat främst att det är nödvändigt med församlings‐

sammanläggningar. I fråga 2 har svaret ”att det blir kreativt” valts i större utsträckning än i 

fråga 1. 

 

En balanserad syn eller inte. 

Med balanserad syn menar jag om de svarande kunnat förutse både för och nackdelar 

med eventuella församlingssammanläggningar. 

Resultaten till frågorna 1 och 2 sammanvägda samt kommentarer i frågorna 26 och 27. 

Bedömning av resultatet till frågorna 1 och 2. Här har svaren till båda frågorna bedömts 

som en helhet för att se hur många som har svarat med både positivt och negativt 

laddade ord. Hur många har kryssat i både positiva och negativt laddade ord? De som 

gjort detta visar på en balanserad syn på församlingssammanläggningar, som kan ha både 

möjliga fördelar men också nackdelar.  

Begreppet ”nödvändigt” har bedömts som ett både positivt och negativt ord. 

De svar som jag bedömt som ensidigt positiva eller negativa är: 

Anställda män: 18st, 36% av alla svarande i denna kategori. 

Anställda kvinnor: 18st, 19% av alla svarande i denna kategori. 

k‐råd män: 20st, 27% av alla svarande i denna kategori. 

k‐råd kvinnor: 21st, 24% av alla svarande i denna kategori. 

Totalt har 77st eller 25% av de som svarat på frågorna 1 och 2 enbart angivit enbart positiva 

eller negativa omdömen. Om detta speglar deras inställning till församlingssamman‐

läggningar kan det bli problem. De som angett mest ensidiga svar är de anställda männen 

36% följt av männen i kyrkoråden. Att så många svarat nyanserat, alltså med både positiva 

och negativa ordval tyder både på en förutsättning att kunna föreställa sig för och nackdelar 

med församlingssammanläggningar. 
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Frågorna 26 och 27 

26. Jag tror att fördelen med att fortsätta vara 16 församlingar i Svenska kyrkan i Malmö 

är… 

27. Jag tror att nackdelen med att ha 16 församlingar i Svenska kyrkan i Malmö är… 

Dessa frågor behandlas tillsammans eftersom de är två aspekter av samma fråga. Vid en 

genomläsning av svaren har de svarande uppfattat frågorna på detta sätt. Jag har tolkat 

svaren och bedömt om dessa var enbart positiva, enbart negativa till sammanläggningar 

eller både och. 

Anställda män 

23st av 50st anställda män har svarat på antingen fråga 26 eller 27 eller båda vilket blir 46%. 

2 st uttrycker bara nackdelar med sammanläggningar vilket blir 4%. 

12 st uttrycker bara fördelar med sammanläggningar vilket blir 24%. 

9 st ser både för och nackdelar med sammanläggningar vilket blir 18%. 

Anställda kvinnor 

39st av 96st har svarat på antingen fråga 26 eller 27 eller båda vilket ger 40,6%. 

3 st uttrycker bara nackdelar med sammanläggningar vilket blir 3,1%. 

16 st uttrycker bara fördelar med sammanläggningar vilket blir 16,7%. 

20 st ser både för och nackdelar med sammanläggningar vilket blir 20,8%. 

Kyrkoråd män 

38st av 73st har svarat på antingen fråga 26 eller 27 eller båda vilket blir 52,1%. 

6 st uttrycker bara nackdelar med sammanläggningar vilket blir 8,2%. 

18 st uttrycker bara fördelar med sammanläggningar vilket blir 24,7%. 

12 st ser både för och nackdelar med sammanläggningar vilket blir 16,4%. 

Kyrkoråd kvinnor 

45st av 87st har svarat antingen på fråga 26 eller 27 eller båda vilket blir 51,7%. 

13 st uttrycker bara nackdelar med sammanläggningar vilket blir 14,9%. 

17 st uttrycker bara fördelar med sammanläggningar vilket blir 19,5%. 

13 st ser både för och nackdelar med sammanläggningar vilket blir 14,9%. 

Totalt 

Totalt har 145 av 306 svarande även svarat på fråga 26 eller 27 eller båda vilket blir 47,4%. 

Anställda män och kvinnor samt kyrkoråd män och kvinnor har i nästan lika stor 

utsträckning svarat på frågorna 26 och 27 som krävde att den svarande själv formulerade 
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sina tankar. Jag har antagit att detta skulle vara den fråga där flest avstod ifrån att svara av 

detta skäl, vilket visade sig stämma. 

I svaren på frågorna 26 och 27 har inte framgått någon misstro mot organisationsledningens 

motiv till eventuella församlingssammanläggningar. Inte heller spår av ironi eller annat som 

kan tyda på organisationscynism har funnits. Givetvis kunde en del av svaren tolkas som att 

det fanns en irritation över att församlingssammanläggningar dröjde eller att de fördes på 

tal. 

Bland de svarande dominerar de som enbart ser fördelar med sammanläggningar 63st till 

skillnad från de som bara ser nackdelar 24st. Den grupp där flest uttrycker enbart nackdelar 

med sammanläggningar är kyrkorådens kvinnor. Detta stämmer väl med fråga 21 där 

kyrkorådens kvinnor är den största grupp (21,8%) som vill ha kvar 16 församlingar som nu. 

Även detta resultat visar på undersökningens tillförlitlighet. 

 

Summering och tolkning av resultatet. 

Under denna rubrik tolkas och kommenteras resultatet som presenterades under 

föregående rubrik. Det är under denna rubrik jag lyfter fram skillnaderna mellan män och 

kvinnor, anställda och förtroendevalda. I efterföljande avsnitt presenteras en diskussion 

gällande organisationsklimatet i Malmö Kyrkliga Samfällighet som jag destillerat fram. 

 

Min egen förförståelse: Innan denna undersökning genomfördes trodde jag inte att dessa 

fyra kategorier, som består av anställda män och kvinnor samt kyrkorådens män och 

kvinnor, var så samstämmiga som de trots allt var i flertalet frågor. På flera punkter skiljer 

sig kategorierna från varandra, vilket jag sökt lyfta fram. Men framförallt är det likheterna i 

flera frågor som sticker ut. 

 

Rationaliseringsvinster 

I fråga 8, om sammanläggningar resulterar i ökad handlingskraft hos organisationen, 

svarade 44,4% av samtliga svarande ja på denna fråga.  

Kvinnor, både anställda och förtroendevalda hyser ett större upplevt värde hos 

kyrkobyggnader och församlingshem än männen, därför är de minst positiva till att göra sig 

av med byggnader (fråga 13). 
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De anställda upplever att de sitter säkrare än de förtroendevalda vid rationaliseringar. Här 

ser vi en kyrklig organisation där de anställdas position är starkt förankrad (fråga 14). 

De flesta anställda och förtroendevalda tror att de själva blir påverkade av 

sammanläggningar ”i viss mån” och ”i stor utsträckning”. Endast 17 av 306 personer svarade 

att sammanläggningar ”inte alls” kommer att påverka dem. De flesta uppvisar en insikt att 

sammanläggningar påverkar alla (fråga 17). 

Tre fjärdedelar (74,2%) av alla svarande tror att större församlingar kan göra 

rationaliseringsvinster ”i viss mån” och ”i stor utsträckning”(fråga 18). 

De rationaliseringsvinster som samtliga svarande tror mest på är att ”spara pengar” och ”få 

mer arbete utfört till samma kostnad” (63%). 32% tror att sammanläggningar kan göra att 

församlingsborna får ett rikare kyrkligt utbud. Det är främst förtroendevalda som tror detta 

(fråga 19). 

Om en stor grupp uppfattar något på ett visst vis är detta en del av det rådande 

organisationsklimatet. En majoritet av de svarande tror att sammanlagda församlingar 

kommer att göra rationaliseringsvinster. Om detta blir fallet eller ej, vet vi inte men det 

subjektivistiska klimatet är att så blir fallet. 

 

De förtroendevalda anger i större utsträckning att de är villiga att ”i stor utsträckning” 

utföra vissa arbetsuppgifter utan lön/ersättning. Totalt är det 68 personer (anställda och 

kyrkorådsledamöter) som anger detta. (fråga 20) I viss mån kan detta kompensera 

minskningen av antalet anställda som över 80% av de svarande tror kommer att ske. (fråga 

23) Det betyder även att de svarande tror att oavlönade medarbetare kommer att 

rekryteras från annat håll än anställda och förtroendevalda. 

 

Att administrationen kommer att öka eller minska ”i stor utsträckning” efter 

sammanläggningar är något som 33,3% av de svarande tror, medan 59,8% tror att ”det blir 

som nu”, ”minskar marginellt” eller ”ökar marginellt”(fråga 22). Eftersom 74,2% tror på 

rationaliseringsvinster verkar det inte vara på administrationen som det kommer att sparas 

(fråga 18).  
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En utmaning för organisationen är de 33,3% som tror att administrationen dramatiskt ökar 

eller minskar. Det är värt att jämföra detta resultat med resultatet av fråga 1 och 2 där jag 

noterade att 25% (77st) valde begrepp som var enbart positiva eller negativa på 

sammanläggningar och att få nya medarbetare/ledamöter. 

 

Det är troligt att en kyrka med fler oavlönade medarbetare, färre anställda och en större 

diakonal efterfråga kommer att behöva organisera sig annorlunda än idag. Därför är det 

anmärkningsvärt att relativt få (43,7%) ansåg att administrationen kunde krympas (fråga 

22). 

44,4% av de svarande tror att sammanlagda församlingar blir mera handlingskraftiga mot de 

som svarade ”nej” på detta påstående 27,1% (fråga 8). För att besluta och genomdriva 

rationaliseringar behövs handlingskraft, därför anser jag att det är viktigt att sammanlagda 

församlingar visar handlingskraft. 

 

Hur anser de svarande att verksamheten kommer att påverkas av sammanläggningar. 

Församlingsborna kommer att beröras av sammanläggningar tror 59,2% ”i viss mån” och 

27,5% ”i stor utsträckning” av samtliga svarande (fråga 6). 

50,7% tror att verksamheten kommer gynnas av sammanläggningar medan 24,8% svarade 

”nej”, att den inte gynnas (fråga 7). 

Det är tydligt att de svarande förutspår att större församlingar inverkar mer på de aktiva 

församlingsborna (35% tror att det blir ”lite” eller ”betydligt” sämre) än på de som önskar 

kyrkliga handlingar (21,2% tror att det blir ”lite” eller ”betydligt” sämre). Jag tolkar frågorna 

15 och 16 som att de svarande tänker på relationerna som kommer att förändras i och med 

större enheter med fler anställda, nya konstellationer förtroendevalda och fler oavlönade 

medarbetare. 46,1% tror inte det blir någon större skillnad efter sammanläggningar för de 

som vill ha kyrkliga handlingar mot 31% som inte tror det blir någon större skillnad för de 

aktiva församlingsborna. En större grupp kan kännas skrämmande eftersom antalet 

relationsmöjligheter ökar dramatiskt och då även risken för informella ledare och 

grupperingar både bland anställda, förtroendevalda och oavlönade medarbetare. ( Se4 

tidigare under rubriken: En större grupp kan kännas skrämmande.) 
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De flesta svarande tror att församlingssammanläggningar, kommer att inverka mer på de 

aktiva församlingsborna än på de som vill få kyrkliga handlingar utförda.  

Det är viktigt att försöka hålla kvar och utveckla de aktiva församlingsborna och oavlönade 

medarbetarna och få dem att känna sig hemma i de sammanlagda församlingarna. Klimatet 

måste uppmuntra oavlönade medarbetare även om dessa ibland kommer att konkurrera 

och ersätta anställda. 

 

Eftersom över 80% (fråga 23) av de svarande tror att det blir färre anställda om 10 år 

kommer de kvarvarande antingen att vara mera rationella och utföra mer arbete än i 

dagsläget på befintlig arbetstid och/eller kompletteras av oavlönade medarbetare. En 

minskning av det kyrkliga utbudet är ett annat sätt att hantera en situation där 

församlingarna har färre anställda. Att efterfrågan på kyrkliga handlingar minskar tror 37% 

(fråga 23) 

Jag kan ana tron på framväxten av en medlemskyrka/frikyrka där kyrkliga handlingar backar. 

Är detta en medlemskyrka/frikyrka vi ser framskymta? Eller är det en folkkyrka med 

krympande resurser i en minoritetsställning? Svaren på dessa frågor ligger i framtiden och 

jag tror att de är möjliga för oss att påverka, men dessa frågor ligger utanför uppsatsens 

intention och syfte. 

Min tolkning är att vi genom svaren, kan ana tron på framväxten av en kyrka där kyrkliga 

handlingar backar, medan antalet oavlönade medarbetare ökar och de anställdas skara 

minskar. Eftersom de svarande tror på en stark diakonal efterfråga (fråga 23), kan kyrkan 

med diakonin som en viktig del av sin bas finna möjlighet att fortsätta att betraktas som en 

folkkyrka, även av de som inte är medlemmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Arbetsglädje och arbetsmiljö 

I resultatet till fråga 3 är det tydligt hur lika anställda och förtroendevalda män och kvinnor 

har värderat relationerna i församlingarna. Det tycks finnas en samstämmighet när det 

gäller relationsklimat. Värt att notera är att relationen till de anställda i församlingarna är 

den grupp som hamnade högst bland alternativen; de som söker hjälp, församlingsborna, de 

frivilliga medarbetarna, ledamöterna i kyrkorådet och annat. I relationsklimatet är det de 

anställda som anses vara den enskilt viktigaste gruppen. Detta kan göra det mera 

komplicerat vid församlingssammanläggningar där personal kan komma att förflyttas eller 

arbetsgrupper blir större.  

 

Efter sammanläggningar tror de anställda i större utsträckning att deras arbetsmiljö kommer 

att förändras, vilket inte behöver betyda till det sämre. De som tror detta är anställda män 

52%, anställda kvinnor 66,7% i motsats till ledamöter i kyrkoråden män 42,5% och kvinnor 

48,3% (fråga 9). Det är troligt att de anställda är oroligare för förändringar eftersom det 

påverkar deras arbetsliv och relationer på arbetsplatsen (Svedberg, 2003, sid 267). 

Eftersom Svenska Kyrkan har förhållandevis många anställda i relation till oavlönade 

medarbetare är arbetsmiljöfrågorna viktiga. Många andra idéburna organisationer har ett 

omvänt förhållande till Svenska Kyrkan där de har många oavlönade medarbetare och få 

anställda.  

 

Anställda kvinnor beskriver sin nuvarande arbetsmiljö som ”bra” (70,8) i högre grad än 

anställda män (56%). Endast 7 personer av 146st beskrev sin nuvarande arbetsmiljö som 

dålig (fråga 10). 

Av totalt 146 anställda svarade 22 olika på dessa två frågor. Dessa upplevde en skillnad på 

den upplevda arbetsmiljön och den upplevda arbetsglädjen. Av dessa upplevde 18st en 

större arbetsglädje än sin upplevda arbetsmiljö, medan 4st upplevde en mera positiv 

arbetsmiljö än arbetsglädje. En möjlig tolkning är att de som upplevde arbetsglädjen bättre 

än sin arbetsmiljö, är uppgiftsorienterade anställda som upplever relationerna till 

arbetsuppgifterna så positivt att det uppväger en upplevd sämre arbetsmiljö. Detta kan vara 

positivt ur klimatsynpunkt, under förutsättning att en omorganisation inte hindrar dessa 

anställdas upplevelse av sin yrkesutövning. 
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Det demokratiska inflytandet är viktigt för arbetsglädjen i kyrkoråden.  50% tror att detta 

blir oförändrat vid sammanläggningar, 27,8% sämre och 14,7% att det blir bättre (fråga4). 

När det gäller personalens inflytande är svaren något mer pessimistiska. Efter 

sammanläggningar tror 43,1% att personalens inflytande blir oförändrat och 30,7% sämre 

medan 17% att det blir bättre. (fråga 5). Trots detta valde de anställda främst orden 

”kreativt”, ”spännande” och ”nödvändigt” i frågorna 1 och 2 om hur de kände inför 

sammanläggningar och att få nya arbetskamrater.  

Männen i kyrkoråden uppvisar den mest optimistiska tron på klimatet när det gäller 

demokratin och personalens inflytande efter sammanläggningar. 

 

Kommer arbetsglädjen för anställda och förtroendevalda att förändras? Totalt svarade 

42,2% ja på denna fråga medan 40,5% inte tror att den kommer att förändras (fråga 11).  

Anställda kvinnor har en högre grad av arbetsglädje än männen, 76,7% mot 66% (fråga 12). 

Vid en jämförelse mellan den upplevda arbetsmiljön och den upplevda arbetsglädjen 

svarade de flesta likartat. Av 146 anställda svarade 124 på samma sätt i dessa två frågor. 

Det är viktigt att förvalta detta, på många sätt positiva klimat. 

När det gäller arbetsglädjen är klimatet tudelat. Det finns en lika stor förväntan på 

försämringar som att det blir bättre eller opåverkat av sammanläggningar. 

 

De anställda männen 58% och kvinnorna 58,3% tror inte att de blir överflödiga i lika stor 

utsträckning som de ur kyrkoråden, män 31,5% och kvinnor 33,3%, men de kanske måste 

byta arbetsuppgifter eller förtroendeuppdrag (fråga 14). Här ser vi en kyrklig organisation 

där de anställdas position är starkt förankrad. Trots detta tror över 80% av samtliga 

svarande att församlingarna kommer att ha färre anställda om 10 år och över 60% tror på 

fler oavlönade medarbetare (fråga 23) Svenska Kyrkan är präglat av att ha många anställda 

och relativt få oavlönade medarbetare i jämförelse med frikyrkorna. Detta kan komma att 

ändras och öppna upp för en större mottaglighet för oavlönade medarbetare. Här förutspår 

de svarande en klimatförändring. 
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Här framskymtar tron att Svenska Kyrkan i Malmö kommer att vara allt mindre beroende av 

anställda och mera av oavlönat arbete. De anställda blir färre men viktigare än idag 

eftersom de blir just färre och ska utföra mer arbete. Av erfarenhet vet jag att det krävs 

mycket organiserande för att koordinera oavlönade medarbetares insatser. Detta behöver 

inte bara vara negativt utan kan göra kyrkan alltmer lyhörd och ödmjuk eftersom den blir 

mera sårbar och beroende av just gåvor och oavlönat arbete. 

 

De allra flesta anställda och förtroendevalda tror att de själva kommer att påverkas av 

sammanläggningar, 76,2% tror att de kommer att påverkas ”i stor utsträckning” eller ”i viss 

mån”, vilket jag bedömer är en hög andel med en realistisk bild av effekterna av 

sammanläggningar. Även detta kommer att påverka de anställdas och kyrkorådens 

organisationsklimat. 

 

De allra flesta (74,2%) tror att det blir rationaliseringsvinster ”i stor utsträckning” eller ”i viss 

mån” (fråga 18). De flesta (63%) anser att dessa vinster kommer av att ”spara pengar” och 

”få mer arbete utfört till samma kostnad”, vilket i stort sett är samma sak. Att de anställda 

och de förtroendevalda i sammanlagda församlingar behöver utföra mer arbete på kortare 

tid kan komma att påverka arbetsmiljön och arbetsglädjen, men det behöver inte endast bli 

negativt. De allra flesta tror att det blir rationaliseringsvinster med större församlingar. 

Dessa kan bara åstadkommas om fastigheter avyttras, inköp koordineras, minskad 

administration eller att anställda gör mer på befintlig arbetstid. Om ”spilltiden” minskar kan 

detta påverka inte bara arbetsglädjen och arbetsmiljön utan även det kreativa klimatet. 

Spilltiden kan vara den tid problem får en lösning och nya idéer föds. Det hade varit 

intressant att ställa frågan om var och när medarbetare och kyrkoråd får kreativa idéer och 

löser problem. Det är inte säkert att produktiv arbetstid oftast sker vid skrivbord och runt 

sammanträdesbord. Det är ett ämne för en annan undersökning. 
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Svenska Kyrkan i Malmö uppvisar ett positivt klimat inte bara i upplevd arbetsmiljö och 

arbetsglädje utan även i de anställdas självskattade styrka på arbetsmarknaden. Jag tolkar in 

upplevd ”stark” på arbetsmarknaden eftersom dessa ansåg att de hade goda utsikter till 

annat arbete. En nästan lika stor andel kvinnor (42,7) som anställda män (46%) anser att 

deras chanser till nytt arbete utanför samfälligheten är ”god” eller ”hyfsad”. Detta tolkar jag 

positivt ur jämställdhetsaspekt, ett gott jamställdhetsklimat. Det tycks finnas en jämvikt 

mellan starka anställda män och kvinnor, men det betyder också att om omorganisationen 

inte uppfattas fungera kan dessa söka andra arbeten.  

 

I organisationen går det ungefär två anställda kvinnor på varje anställd man. Männen anser 

sig uppleva en något lägre grad av arbetsglädje och god arbetsmiljö än kvinnorna.  

10,7% färre män än kvinnor ansåg att deras arbetsglädje var god (fråga 12). 

14,8% färre män ansåg att deras arbetsmiljö var god jämfört med kvinnorna (fråga 10). 

Detta kan tyda på en möjligt förhöjd benägenhet att söka sig till andra arbetsplatser utanför 

samfälligheten, vilket skulle kunna resultera i färre anställda män om inte detta uppvägs av 

nya rekryteringar. 

 

Idealitet och organisationscynism 

I fråga 3, om vilka relationer i församlingen som ansågs viktigast, är det värt att notera att 

relationerna till församlingsbor, de frivilliga medarbetarna och de hjälpsökande tillsammans 

är större än relationerna till de anställda och till kyrkorådsledamöterna. Jag tolkar detta som 

att anställda och kyrkorådsledamöter är mer relationellt riktade utåt än inåt. Detta kan tyda 

på ett utåtriktad klimat.  

I samband med en omorganisation kommer mycket fokus att hamna inåt under en tid. Med 

det menas många möten för både personal och förtroendevalda om hur en ny organisation 

skall organiseras. I detta sammanhang är det lätt att arbetet med organisationen tar för 

mycket kraft och energi. Det är viktigt att arbeta för, att de anställda och kyrkoråden ska ha 

fokus utåt mot medmänniskorna och församlingsborna. Givetvis behövs även ett andligt 

fokus inåt eftersom detta är en kyrklig organisation. 
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Ledamöterna i kyrkoråden anger i högre grad än anställda att de är villiga att utföra 

oavlönat arbete ”i stor utsträckning”. K‐råd män 34,2%, k‐råd kvinnor29,9% till skillnad från 

anställda män 20% och anställda kvinnor 7,3% (fråga 20). Flera anställda kommenterade 

detta och påpekade svårigheten att vara frivillig medarbetare på sin ordinarie arbetsplats.  

 

När det gäller frågan om vilka rationaliseringsvinster som kunde göras svarade 30% ”få mer 

arbete utfört till samma kostnad”. Detta kan också förklaras varför många anställda inte var 

särskilt positiva till oavlönat arbete. Jag utgår ifrån att många anställda inser att kommande 

rationaliseringsvinster innebär en större arbetsmängd. Trots detta anser jag det vara ett 

trovärdighetsproblem att många anställda och förtroendevalda i en idéburen organisation 

som hyllar oavlönat arbete och osjälviskhet som några av sina ideal, svarat negativt på 

frågan om de var villiga till oavlönat arbete. En del av förklaringen kan ligga i att anställda 

och förtroendevalda även har engagemang i andra ideella organisationer. Ytterligare en 

förklaring är kyrkans bakgrund som statsfinansierad kyrka med god ekonomi. De i 

kyrkoråden som förvärvsarbetar kan även ha svårt med ett större engagemang eftersom 

arbetsliv och ev. familj också ställer krav.  

 

Fråga 25 hade en nästan provocerande formulering. ”Jag bryr mig inte, eftersom jag inte 

kommer att vara kvar som anställd/förtroendevald”. Om organisationscynism gällande 

organisationsförändringar var ett stort problem skulle det synas tydligare i resultatet på 

fråga 25. 77,4% svarade ”stämmer inte” på detta påstående och endast 5,9% eller 18 

personer instämde. 

Idealiteten och organisationscynism är viktiga aspekter att ta med vid framtidsarbetet. 

73,4% eller 306personer av de som fått enkäten bemödade sig att svara, vilket jag tolkar 

som att de inte är likgiltiga för organisationen. 

 

Stora eller små församlingar (frågorna 21 och 24) 

Det är tydligt att de flesta svarande inte föredrar de förslag som kan upplevas som 

ytterligheter i frågeformuläret, en enda församling med många distrikt eller som det är nu 

med 16 församlingar. De flesta svarandes förslag låg mellan dessa två alternativ. Värt att 

notera är att av de som valde alternativet ”en enda församling” var det flest anställda 

medan av de som valde ”som det är nu” eller ”16 församlingar” var det flest 

kyrkorådsledamöter. 
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Hur känner de svarade inför församlingssammanläggningar? 

Resultatet för frågorna 1 och 2 uppvisar stora likheter. I fråga 2 tänker/känner de som 

svarat främst att det är spännande att få nya arbetskamrater /kyrkorådsledamöter. I både 

frågan om församlingssammanläggningar och om att få nya arbetskamrater/ledamöter är 

de anställda männen mest positiva. 

Men i fråga 1 tänker/känner de som svarat främst att det är nödvändigt med 

församlingssammanläggningar. I fråga 2 har svaret ”att det blir kreativt” valts i större 

utsträckning än i fråga 1. En tolkning kan vara att sammanläggningarna upplevs som 

”nödvändiga” men samarbete med nya människor upplevs ”spännande” och ”kreativt”.  

Sammanfattningsvis är de vanligaste inringade orden spännande, nödvändigt och kreativt 

som gäller för församlingssammanläggningar och att få nya arbetskamrater eller 

kyrkorådsledamöter. Detta vittnar om ett positivt klimat i denna fråga. 

 

Både anställda och k‐råd är positiva i stor utsträckning till nya medarbetare vilket talar emot 

det som Lars Svedberg skriver. ”Det är nämligen inte de tekniska eller organisatoriska 

förändringarna människor vanligen känner motstånd inför, utan det är de sociala och 

psykologiska konsekvenser dessa får för relationerna på arbetsplatsen” (Svedberg, 2003, 

s.267). 

 

En balanserad inställning eller inte. 

Kan de svarande föreställa både för och nackdelar av församlingssammanläggningar, vilket 

jag menar konstituerar en balanserad inställning? 

Anställda tror i lägre grad än förtroendevalda att de blir överflödiga vid sammanläggningar 

(fråga 14). Däremot tror de flesta anställda och förtroendevalda att de i så fall påverkas, i 

viss mån och i stor utsträckning. Detta tyder på ett balanserat organisationsklimat. 

 

I frågorna 1 och 2 svarade 77st eller 25% med enbart positiva eller negativa omdömen. Om 

detta speglar deras inställning till församlingssammanläggningar kan det bli problem. 

Ensidighet kan bli ett problem eftersom de enbart negativt inställda kan ha svårt att ta till 

sig de positiva förändringarna av sammanläggningar.  
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På liknande sätt kan de enbart positiva ha svårt att hantera negativa sidor med 

sammanläggningar. Det som utgör den största utmaningen för organisationen är de som är 

ensidigt positiva eller negativa. Detta kan leda till en ökning av OCC (organisationscynism 

om organisationsförändring) som beskrivits tidigare. (Brown och Cregan 2008) 

Att så många svarat nyanserat, alltså med både positiva och negativa ordval tyder på en 

förutsättning att kunna föreställa sig för‐ och nackdelar med församlingssammanläggningar. 

Resultatet till fråga 17 visar att 76 % tror att de kommer att påverkas av sammanläggningar. 

Det är endast en liten del som har den orealistiska inställningen att genomgripande 

organisatoriska förändringar inte kommer att påverka dem. 

 

De öppna frågorna 26 och 27 

26. Jag tror att fördelen med att fortsätta vara 16 församlingar i Svenska kyrkan i Malmö 

är… 

27. Jag tror att nackdelen med att ha 16 församlingar i Svenska kyrkan i Malmö är… 

Dessa frågor har jag behandlat tillsammans eftersom de är två aspekter av samma fråga. 

Totalt har 145 av 306 svarande även svarat på fråga 26 eller 27 eller båda vilket blir 47,4%. 

Anställda män och kvinnor samt kyrkoråd män och kvinnor har i nästan lika stor 

utsträckning svarat på frågorna 26 och 27 som krävde att den svarande själv formulerade 

sina tankar. De fyra kategorierna har svarat ganska likartat när det gäller att enbart ange för 

eller nackdelar eller både och. Här dominerar de som enbart ser fördelar med 

sammanläggningar 63st till skillnad från de som bara ser nackdelar 24st, resterande 

redovisade både för och nackdelar. 
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Diskussion om det subjektivistiska organisationsklimatet i Malmö 

Kyrkliga Samfällighet våren 2011 

Denna undersökning har velat visa organisationsklimatet i Malmö Kyrkliga Samfällighet 

våren 2011. Den djupare liggande organisationskulturen är inte målet för denna 

undersökning eftersom den behöver andra undersökningsmetoder än enkäten. 

 

Det är de svarandes uppfattningar om den nuvarande situationen och de eventuella 

församlingssammanläggningar som bildar organisationsklimatet i denna fråga. 

Här lyfts även fram skillnader mellan de fyra kategorierna (män och kvinnor, anställda och 

förtroendevalda) Tio generella tolkningar av organisationsklimatet lyfts fram. 

 

Genom den stora svarsfrekvensen anser jag att undersökningen är tillförlitlig. 

Hur djupt förankrad är resultatet för denna undersökning? En organisations klimat är 

ytligare än dess kultur, men klimatet är förbundet med kulturen såsom ett blomblad är 

förbundet med växtens rotsystem. Jag menar därmed inte att jag har kommit åt 

organisationens kultur, utan bara att de är förbundna med varandra och inte isolerade 

fenomen. 

 

Tio försiktiga slutsatser har destillerats fram om organisationsklimatet i Malmö Kyrkliga 

Samfällighet med inriktning på församlingssammanläggningar våren 2011. Jag hoppas även 

att fler slutsatser kan komma fram av andra som tar del av materialet. 

1. Inga tecken syns på att organisationscynism är en del av klimatet i Svenska Kyrkan 

i Malmö eftersom så många bemödat sig att svara på enkäten och att många 

förefaller bry sig om organisationen. Inte heller i de öppna frågorna kunde jag läsa 

och tolka spår av organisationscynism. Detta ämne är värt att undersöka vidare men 

då genom intervjuer där språkets dubbeltydighet kan uppfattas bättre än genom en 

enkät. 

 

2. Klimatet för de anställda uppfattas som tryggare än för ledamöterna i kyrkoråden 

som i högre utsträckning tror att de kan bli överflödiga vid församlings‐

sammanläggningar. 
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3. De flesta tror att de blir påverkade av sammanläggningar och att större 

församlingar också innebär rationaliseringsvinster. De anställda anar att dessa 

rationaliseringsvinster innebär att färre anställda får utföra mer arbete på befintlig 

tid. Kvinnor, både anställda och förtroendevalda hyser ett större upplevt värde hos 

kyrkans byggnader än männen och är minst positiva till att göra sig av med dem. 

 

4. Det ligger inte i klimatet att tro på en minskad administration. Det är en utbredd 

tro att organisationen om tio år har färre anställda men långt ifrån lika många tror på 

en minskad administration. Detta säger något om organisationsklimatet, att vår 

kyrkas administration uppfattas som en stabil beståndsdel som inte så lätt minskas. 

 

5. Klimatet förutspår att sammanlagda församlingar kommer att ha en större 

inverkan på de aktiva än på de mer passiva medlemmarna som mestadels vill ha 

kyrkliga handlingar och sporadiska gudstjänster. Detta är ett riskmoment. Klimatet i 

församlingarna måste vara positivt för de aktiva församlingsborna eftersom det är ur 

denna grupp som de oavlönade medarbetarna rekryteras. Trots detta tror hälften av 

de tillfrågade att verksamheten gynnas av sammanläggningar. I undersökningen 

specificerades inte vad som menas med begreppet verksamhet. 

 

6. Inför sammanläggningar råder ett positivt klimat eftersom många associerade till 

begreppen ”kreativt” och ”spännande” men även till ”nödvändigt” när det gällde 

sammanläggningar och att få nya medarbetare eller ledamöter. 

 

7. Det finns ett balanserat klimat i och med att många uppvisar en förmåga att se 

både för‐ och nackdelar med sammanläggningar.  

 

8. Det råder ett gott arbetsklimat bland anställda och ledamöter som det är viktigt 

att slå vakt om. Det är till och med en del anställda som rapporterade en högre grad 

av arbetsglädje än god arbetsmiljö. Anställda kvinnor uppvisar en något högre grad 

av arbetsglädje och upplevd god arbetsmiljö än männen. Fler män tror att 

arbetsmiljön försämras vis sammanläggningar. Trots att majoriteten av anställda 

män och kvinnor verkar vara positiva till sammanläggningar är det fler kvinnor som 
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är positiva till sina nuvarande arbetssituationer. Detta kan leda till ett klimat där fler 

anställda män söker sig iväg till annan anställning. 

 

9. Organisationsklimatet när det gäller idealiteten är troligen mindre stark i Svenska 

Kyrkan än i de traditionella frikyrkorna eftersom dessa oftast har haft en svagare 

ekonomi och behövt förlita sig på oavlönat arbete och gåvor. Jag tolkar svaren så 

att idealiteten i Svenska Kyrkan i Malmö förväntas öka i och med inträdet av fler 

oavlönade medarbetare. Men inte särskilt många av de svarande är villiga att vara 

en del av denna skara. De oavlönade medarbetarna antas komma från annat håll. 

 

10. Det råder ett ”lagom” klimat när det gäller hur många församlingar dagens 16st 

bör bli. De flesta föredrog ett antal mellan 1 och 16 men inte 1 eller 16. 

 

Svenska Kyrkan förefaller lägga mycket vikt vid sin struktur och organisation. Om det sker 

omorganisationer med församlingssammanläggningar är det väsentligt att 

organisationsklimatet blir taget på allvar, eftersom en organisationsförändring annars 

riskerar blir motarbetad medvetet eller omedvetet av anställda och förtroendevalda. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

1. Efter eventuella församlingssammanläggningar bör en klimatundersökning 

genomföras. Hur blev det? Hur upplever du din arbetsmiljö? Arbetsglädje? Vad tror 

du om framtiden, om tio år för organisationen? Hur blev det med 

personalinflytandet? Demokratin? Har organisationens handlingskraft ökat eller 

minskat? Hur är det med organisationscynism? Var och när är du kreativ för kyrkans 

räkning? 

2. Utifrån en antropologisk forskartradition kan en utomstående anlitas för att 

kartlägga organisationens kultur eller kulturer. Det är svårt för en person som är en 

del av en organisation att tydligt se kulturen eftersom ”man inte kan se skogen för 

alla träd som är i vägen”. Tillvägagångssättet blir då observationer och intervjuer av 

ett antal individer fördelade över hela samfälligheten. För att inte färga studiet av 

allt för mycket förförståelse är det viktigt med en utomstående som studerar 

kulturen. 
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Bilagor 
 

Fråga 1 
När jag tänker på att ”min” församling går samman med en eller flera andra känner/tänker jag…  

 
 

Fördelningen av det alternativ som de svarat placerat först. Detta visas i nedanstående diagram. 

 
Svaren har poängsatts enligt följande i fråga 1 och 2. 1:a placering 6p, 2:a placering 5p, 3:e 

placering 4p, 4:e placering 3p, 5:e placering 2p och alla andra markerade alternativ vardera 1 p. Om 

någon markerat exempelvis två andra platser har dessa vardera poängsatts med 2,5p på samma sätt 

har två första platser fått vardera 3p osv. Procentsatsen har räknats ut genom att addera samtliga 

poäng och därefter räkna ut procentsatsen per svarsalternativ. Detta gäller den första tabellen. Den 

andra tabellen utgår ifrån de svarandes första placering av svaren: 

 

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

spännande

ilska

det är nödvändigt

trötthet

ingenting

äntligen

oro

hopp

mig överkörd

att det blir kreativt

att det blir krångligt

annat, nämligen…

k‐råd kvinnor

k‐råd män

anställda kvinnor

anställdaq män

0 5 10 15 20 25 30 35 40

spännande

ilska

det är nödvändigt

trötthet

ingenting

äntligen

oro

hopp

mig överkörd

att det blir kreativt

att det blir krångligt

annat, nämligen…

k‐råd kvinnor

k‐råd män

anställda kvinnor

anställdaq män
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Fråga 2 

När jag tänker på att få många nya medarbetare eller medlemmar i kyrkorådet 

känner/tänker jag 

 
 

Fördelningen av det alternativ som de svarat placerat först. Detta visas i nedanstående diagram. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

spännande

ilska

det är nödvändigt

trötthet

ingenting

äntligen

oro

hopp

mig överkörd

att det blir kreativt

att det blir krångligt

annat, nämligen…

k‐råd kvinnor

k‐råd män

anställda kvinnor

anställda män

0 5 10 15 20 25 30 35 40

spännande

ilska

det är nödvändigt

trötthet

ingenting

äntligen

oro

hopp

mig överkörd

att det blir kreativt

att det blir krångligt

annat, nämligen…

k‐råd kvinnor

k‐råd män

anställda kvinnor

anställda män
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Fråga 3 

Vilka relationer är viktigast för dig i Malmö kyrkliga samfällighet?  

Visst är det en omöjlig fråga men ändå… 

Svaren har poängsatts enligt följande: 1:a placering 6p, 2:a placering 5p, 3:e placering 4p, 4:e 

placering 3p, 5:e placering 2p och alla andra markerade alternativ vardera 1 p. Om någon markerat 

exempelvis två andra platser har dessa vardera poängsatts med 2,5p på samma sätt har två första 

platser fått vardera 3p osv. Procentsatsen har räknats ut genom att addera samtliga poäng och 

därefter räkna ut procentsatsen per svarsalternativ. 
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En jämförelse av resultatet av frågorna 21 och 24. 

21. På vilket sätt tror du att Svenska kyrkan i Malmö bäst organiserar sig i framtiden? 

24. Om församlingar läggs samman i Malmö bör 16 församlingar bli: 

Jag har jämfört svaren enkät för enkät om de svarande varit konsekventa i svaren på 

frågorna 21 och 24. Av de som inte svarade konsekvent i dessa frågor var 5st (10%) anställda 

män, 6st (6,2%) anställda kvinnor, 10st (13,7%) k‐råd män och 16st (18,4%) k‐råd kvinnor. 

Totalt var det 31st 10,1% av de svarande som inte var helt konsekventa i sina svar vilket blir 

7,4% av de totala gruppen som jag skickade enkäterna till (totalt 417personer). Av de som 

svarade inkonsekvent var 6st konsekventa om man räknade de svarandes 2:a hands 

alternativ i fråga 21 och jämförde det med fråga 24. Ytterligare 9st som svarade 

inkonsekvent svarade ”som det är nu med 16 församlingar” i fråga 21 och sedan svarade 

”14st” i fråga 24 istället för ”ingen förändring”. I fråga 24 var ”14st” det högsta alternativet 

som kunde ringas in. Dessa 2 nämnda fel kan bero på de svarandes slarvfel. När det gäller de 

övriga 16 som svarade inkonsekvent har jag inte förklaringar. 
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Frågorna 26 och 27 

26. Jag tror att fördelen med att fortsätta vara 16 församlingar i Svenska kyrkan i Malmö 

är… 

27. Jag tror att nackdelen med att ha 16 församlingar i Svenska kyrkan i Malmö är… 

Dessa frågor behandlas tillsammans eftersom de är två aspekter av samma fråga. Vid en 

genomläsning av svaren har de svarande uppfattat frågorna på detta sätt. Jag har tolkat 

svaren och bedömt om dessa var enbart positiva, enbart negativa till sammanläggningar 

eller både och. 

Anställda män 

23st av 50st anställda män har svarat på antingen fråga 26 eller 27 eller båda vilket blir 46%. 

4st av 50st har svarat endast på fråga 26 vilket blir 8%. 

9st av 50st har svarat endast på fråga 27 vilket blir 18%. 

11st av 50 har svarat på både fråga 26 och 27 vilket blir 22%. 

2 st uttrycker bara nackdelar med sammanläggningar vilket blir 4%. 

12 st uttrycker bara fördelar med sammanläggningar vilket blir 24%. 

9 st ser både för och nackdelar med sammanläggningar vilket blir 18%. 

Anställda kvinnor 

39st av 96st har svart på antingen fråga 26 eller 27 eller båda vilket ger 40,6%. 

1st av 96st har svarat på endast på fråga 26 vilket blir 1%. 

8st av 96st har svarat endast på fråga 27 vilket blir 8,3%. 

30st av 96st svarade på både 26 och 27 viket blir 31,2%. 

3 st uttrycker bara nackdelar med sammanläggningar vilket blir 3,1%. 

16 st uttrycker bara fördelar med sammanläggningar vilket blir 16,7%. 

20 st ser både för och nackdelar med sammanläggningar vilket blir 20,8%. 

Kyrkoråd män 

38st av 73st har svart på antingen fråga 26 eller 27 eller båda vilket blir 52,1%. 

5st av 73st har svarat endast på fråga 26 vilket blir 6,8%. 

9st av 73st har svarat endast på fråga 27 vilket blir 12,3%. 

24st av 73st har svarat på både fråga 26 och 27 vilket blir 32,9%. 

6 st uttrycker bara nackdelar med sammanläggningar vilket blir 8,2%. 

18 st uttrycker bara fördelar med sammanläggningar vilket blir 24,7%. 

12 st ser både för och nackdelar med sammanläggningar vilket blir 16,4%. 

Kyrkoråd kvinnor 

45st av 87st har svarat antingen på fråga 26 eller 27 eller båda vilket blir 51,7%. 

9st av 87st har svarat endast på fråga 26 vilket blir 10,3%. 

14st av 87st har svart endast på fråga 27 vilket blir 16,1%. 

21st av 87st har svarat på både fråga 26 och 27 vilket blir 24,1%. 

13 st uttrycker bara nackdelar med sammanläggningar vilket blir 14,9%. 

17 st uttrycker bara fördelar med sammanläggningar vilket blir 19,5%. 

13 st ser både för och nackdelar med sammanläggningar vilket blir 14,9%. 

Totalt 



 

Totalt h

Jag har 

utbildad

Anställd

svarat p

Detta ha

visade s

De fyra 

nackdel

63st till 

enbart n

 

 

 

 

 

 

 

b

har 145 av 3

antagit att 

de eller på a

da män och 

på frågorna 

ar jag antag

sig stämma.

kategoriern

lar eller båd

skillnad frå

nackdelar m

24
8%

16%

Fråga 31: a
edömer du d
arbete utan

sam

goda 23s
hyfsade 1
dåliga 4st
jag går sn
ej svar 3s

go
då
ej

306 svarand

de som sku

annat sätt h

kvinnor sam

26 och 27 s

git skulle va

. 

na har svara

de och. Här 

ån de som b

med samma

46%

4%

6%

nställda mä
dina chanser 
nför Malmö k
mfällighet?

st, 46%
12st, 24%
t, 8%
nart i pension 
st, 6%

1

Fråga 31
chanser

oda 64st, 43,8
åliga 11st, 7,5
j svar 4st, 2,7%

e även svar

lle svara på

ha en vana a

mt kyrkoråd

som krävde

ra den fråg

at ganska lik

dominerar 

bara ser nac

anläggninga

än. Hur 
att få ett 
kyrkliga 

8st, 16%

7%
8%

: samtliga a
r att få ett a

s
8%
5%
%

80 

rat på fråga

å dessa fråg

att uttrycka

d män och k

e att den sva

a där flest a

kartat när d

de som enb

ckdelar 24st

r är kyrkorå

 

43%

29%

3%

anställda. H
arbete utan
samfällighet

hyfs
jag 

 26 eller 27

gor kan tänk

a sig i skrift o

kvinnor har 

arande själv

avstod ifrån

det gäller at

bart ser förd

t. Den grupp

ådens kvinn

7%

Fråga 3
bedöm
arbet

god
hyfs
dåli
jag g
ej sv

%

Hur bedöme
nför Malmö 
t?
sade 42st, 28,
går snart i pen

eller båda 

ka sig vara a

och formule

i nästan lik

v formulerad

n att svara a

t enbart an

delar med s

p som har fl

nor.  

4

31%

19% 0%

31: anställd
er du dina ch
te utanför M

samfällig

a 41st, 42,7%
sade 30st, 31,
ga 7st, 7,3%
går snart i pen
var 0st, 0%

er du dina 
kyrkliga 

8%
nsion 26st, 17

vilket blir 4

akademiskt 

era sig fritt.

ka stor utstr

de sina tan

av detta skä

ge för eller 

sammanläg

lest som utt

 

43%

da kvinnor. 
hanser att få

Malmö kyrklig
ghet?

%
2%

nsion 18st, 18

7,8%

47,4%. 

 

räckning 

kar. 

l, vilket 

gningar 

trycker 

Hur 

å ett 
ga 

8,8%



 

 
 

 

Jag skriv

enkätun

Jag hete

ledarska

Jag vill u

Dina sva
 

Denna e

vid Upp

Din med

viktiga f

Försök a

jag vill f

församl

Ingen o

ett num

påminn

förstöra
 

Om du h

Jim Tull

jim.tullg

Guadalu

Univers

Helene 

utformn
 

Tack på

Jim Tull

 

 

 

 

ver till dig e

ndersökning

er Jim Tullgr

ap vid Upps

undersöka 

ar är viktiga

enkätunder

psala Univer

dverkan är f

för mitt arb

att svara på

förstå. Vänli

ing. Du kan

behörig kom

mmer. Jag m

else i onöda

as.  

har problem

gren kyrkoh

gren@svens

upe Francia

itet , tel.01

Rosdahl inf

ningen och 

 förhand fö

gren kh och

 

eftersom jag

g.  

ren och är k

sala Univers

organisatio

a. 

rsökning och

rsitet, Pedag

frivillig men

ete och för 

å alla frågor

igen skicka 

n använda sv

mmer att ta

måste veta a

an. När alla

m eller synp

herde i Tyge

skakyrkan.s

 handledare

8‐471 24 49

formatör vid

bearbetnin

ör att du tar 

h studerand

g behöver d

kyrkoherde 

sitet.  

onsklimatet

h dess tolkn

gogiska Inst

n det är bety

de slutsats

 och gör de

tillbaka enk

varskuveret

a del av mat

tt just du sk

 enkäter ko

punkter är d

elsjö‐V.Klag

se 

e och docen

9, guadelup

d Malmö Ky

gen. 040‐27

dig tid och 

de i ledarska

 

din hjälp me

i Tygelsjö‐V

t inför even

ningar är en

titutionen.

ydelsefullt 

ser jag kan h

etta enskilt. 

käten inom 

t eller lägga

terialet. Up

kickat in dit

ommit åter 

du välkomm

gstorp och s

nt vid Depa

pe.francia@

yrkliga Samf

79002 helen

svarar på d

ap 

ed att du sva

V.Klagstorp 

ntuella försa

n del av en m

med många

härleda ur d

Det är dina

en vecka ti

a det i intern

pe i frågefo

tt svar så att

kommer na

men att höra

tuderande 

rtment of E

ed.uu.se 

fällighet som

ne.rosdahl@

denna enkät

arar på den

men även s

amlingssam

magisterupp

a som svara

detta mater

a förhoppnin

ll Jim Tullgr

nposten. 

ormulärets h

t jag inte sk

amnlistan m

a av dig till  

i Ledarskap

Education vi

m också me

@svenskaky

t. 

nna 

studerande

mmanläggni

psats i Leda

ar. Dina svar

rial. 

ngar och fa

ren, Tygelsjö

högra hörn 

kickar en 

med numren

p 040‐27943

id Uppsala 

edverkar i 

yrkan.se 

e i 

ingar. 

arskap 

r är 

rhågor 

ö 

finns 

n att 

31 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

          Tygelsjö 2011 04 03 

 

Påminnelse 

För en tid sedan skickade jag en enkät till dig som jag inte har fått tillbaka. 

Om du inte avser att svara på enkäten kan du bortse ifrån detta brev/mejl. 

Om du redan har svarat och den ligger i posten/internposten kan du också 

bortse ifrån detta brev. 

Om du ännu inte har svarat och kan tänka dig göra detta är jag mycket tacksam 

eftersom undersökningen blir trovärdigare ju fler som svarar. Svara helst denna 

vecka. 

Ditt bidrag behövs! 

Tack på förhand. 

Jim Tullgren  

kyrkoherde i Tygelsjö‐V.Klagstorp och studerande i ledarskap vid Uppsala 

Universitet 

 

 

Extra påminnelse mejlad 2011 04 07 till anställda och några förtroendevalda 

som jag hade mejladresser till. 

Hej 
Just nu har den enkätundersökning jag utför kommit upp till 65% svarande. 
För att anses vara tillförlitlig skulle det vara bra att komma så nära 70% som möjligt 
vilket innebär 20 fler enkäter. 
Jag har ännu inte fått in din enkät. Dina åsikter och synpunkter är viktiga. 
Om du inte vill svara på den kan du bortse från detta mejl. 
Om du redan svarat och ditt svar ligger i posten/internposten an du också bortse ifrån 
denna påminnelse. 
Om du kan tänka dig att svara skulle jag vara tacksam. 
 
Jim tullgren kyrkoherde  
Tygelsjö-V.Klagstorp och studerande i ledarskap vid Uppsala Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Undersökningslogg 

Oktober 2010 

Projektet och den tänkta undersökningen presenterades för samfällighetens informatör som 

ansåg att detta kunde vara intressant för organisationen att denna genomfördes. 

Informatören presenterade i sin tur upplägget för samfällighetens tillförordnade kanslichef. 

Denne var positiv till undersökningen och att informatören fick medverka inom ramen för 

dennes tjänst. Den tillförordnade kanslichefen gav rådet att göra underökningen i en annan 

kyrklig organisation där jag som kyrkoherde och informatören inte var verksamma och kända 

i lika stor utsträckning. 

December 2010 

Kontakt togs med den kyrkoherde i Lund som representerar de övriga kyrkoherdarna i Lunds 

Kyrkliga Samfällighets kyrkonämnd. Denne tog med sig frågan till övriga kyrkoherdar i 

kyrkoherdekollegiet i Lund. Efter hörande där återkom denne med ett nekande svar. 

Motiveringen var att nyligen hade en studentundersökning genomförts där 

konfidentialiteten ifrågasattes av flera anställda. Därför var det inte rätt tid för ytterligare en 

undersökning. 

Januari 2011 

Kontakt togs med Malmös nytillträde kanslichef som var intresserad av undersökningen och 

ansåg att den låg rätt i tid. 

Januari 2011 

Projektet och undersökningen presenterades för kyrkoherdekollegiet i Malmö. Den gamla 

ickereviderade projektbeskrivningen delades ut. Jag betonade att denna projektbeskrivning 

kan komma att revideras i samråd med handledare som jag ännu inte träffat. Av kollegiets 

16 medlemmar var 15 närvarande och samtliga var positiva till att undersökningen 

genomfördes. 

Januari 2011 

I ett söndagsmöte på initiativ av kyrkonämnden i Malmö där kyrkoherdar och kyrkorådens 

presidier inbjudits berättade jag att inom en månad kommer jag att skicka ut en enkät med 

målet att kartlägga rädslor och förhoppningar inför eventuella församlings‐

sammanläggningar. Jag betonade vikten av att så många som möjligt skulle ta sig tid att 

besvara enkäten. 

Februari 2011 



 
 

Ett första utkast till enkäten skickas tisdagen 1/2 till informatör Helene Rosdahl för 

kommentarer. 

Februari, vecka 3, 2011 

Kontakt har tagits med en kyrkoherde i Karlstad Stift. Även här har det talats om 

församlingssammanläggningar. Denne har gått med på att genomföra ett pilotstudium av 

hur den fungerar hos hennes arbetslag om 12 personer.  

Februari veckorna 4 och 5 

Listor med anställda som uppfyller urvalskriteriet och kyrkorådsledamöter har inhämtats. 

Dessa listor kontrolleras församling för församling genom telefonkontakt med 

kyrkoherde/assistent för att säkerställa att enkäter inte skickas ut till människor som är 

tjänstlediga osv. 

Veckorna 6‐13 

Söka tidigare forskning och liknande undersökningar samt att söka relevant litteratur. 

Enkäten skickas ut i sin slutgiltiga version under mars 2011. 

Efter 3 veckor. 

Påminnelser skickas till dem som inte svarat på enkäten. 

Efter ytterligare en vecka. 

Ytterligare en påminnelse skickas via arbetsmejlen till anställda. 

Namnlistan med enkätnumren förstörs inför ett vittne. 

18/4 Sista dagen för inkomna enkäter. Namnlistor förstörs. Arbetet med att sammanställa 

enkätsvaren påbörjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Käll- och litteraturförteckning 
Brown, Michelle och Cregan, Christina,  

Organizational Change Cynicism: the role of employee involvement, on line 

artikel i , Human Resource Management 2008,  

Publicerad på nätet via Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) 
 

Denscomb, Martyn, Forskningshandboken, 

Studentlitteratur, Lund, 2009, ISBN 978‐91‐44‐05004‐1 
 

Ekvall, Göran. Företagskultur och organisationsklimat – två skilda begrepp.  

Artikel i Psykologtidningen 1986:21 
 

Ejlertsson Göran, Enkäten i Praktiken,  

andra upplagan, Lund, Studentlitteratur, 2010, ISBN 978‐91‐44‐03164‐4 

 

Hofstede Geert och Hofstede Gert Jan, Organisationer och Kultur, 

  Studentlitteratur, Lund, 2009, ISBN 978‐91‐44‐03563‐5 
 

Kyrkoordningen för Svenska Kyrkan, Uppsala, 2011 
 

Nationalencyklopedin.se, artikel: företagskultur. 

 Januari 2011. 
 

Nationalencyklopedin, artikel: folkkyrka,  

av Gösta Wrede, copyright 1991, Höganäs. 
 

Nationalencyklopedin, ordbok, idealitet och ideel,  

  Höganäs, 2004, ISBN 91‐9746‐612‐3 
 

Nyckeln till Svenska Kyrkan,  

Svenska Kyrkans Informationsservice , Uppsala 2011, ISSN 2000‐1088 
 

Närhet och samverkan,  
Svenska Kyrkans Utredningar 2011:2, ISSN 0283‐426x 

 

Sohlberg BrittMarie och Peter, Kunskapens former,  

Liber, Malmö, 2009, ISBN 978‐47‐08954‐3 
 

Svedberg Lars, Gruppsykologi,  

Studentlitteratur, Lund, 2003, 3:e upplagan, ISBN 91‐44‐04154‐3 
 

Törner, Marianne, Kunskapsöversikt, Bra samspel och samverkan skapar säkerhet – om  

  klimat och kultur på arbetsplatsen,  

Arbetsmiljöverket, Rapport 2010:1 

 



 
 

 


