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SAMMANFATTNING 

Den forskningsfråga som uppsatsen tar sin utgångspunkt i är på vilket sätt entreprenörskap 

förekommer i Svenska kyrkan. Detta besvaras genom att betingelser och förekomst analyseras 

som ett fenomen i styrnings och ledningsfunktionen i Svenska kyrkans verksamhet. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka betingelser och förekomster i Svenska kyrkan genom de 

processer, system och former som finns i organisationen. Metoden som används är abduktion 

där den hypotetiskt deduktiva metoden växelspelar med den induktiva metoden.  

 

Olika teorier om entreprenörskap presenteras och teoridelen forsätter med en genomgång av 

Svenska kyrkans organisation samt uppbyggnaden av en offentlig och ideell organisation. 

Efter dessa delar följer ett kapitel om socialt entreprenörskap utifrån innebörden i både 

organisation och entreprenörskap. Teoridelen avslutas med analysmodeller som används i 

uppsatsens analys. Det empiriska materialet är uppdelat i sex kategorier. Dessa sex delar är: 

Entreprenörskap och organisation i styrningsfunktionen, entreprenörskap och organisation i 

ledningsfunktionen,  entreprenörskap och organisation i verksamhet, entreprenörskap och 

organisation i styrdokument, samt socialt entreprenörskap i församlingarna. 

Resultatredovisningen sker genom att de fem fallförsamlingarna redovisas utifrån de ovan 

nämna katergorierna. 

 

Anlaysen av resultatet sker genom att entreprenörskap analyseras utifrån ett kollektiv- och 

individprespektiv. Det görs utifrån teorier om människor, resurser och situationer, 

sammanhang och system, tillfällen och processer samt avtal och former. I analysen går att 

utläsa flera olika förekomster och betingelser för entreprenörksap utifrån mänskliga, 

processinrikade och organisatoriska fenomen. Slutsatserna och den avslutande disskussionen 

utgår från de de betingelser som finns för entreprenörskap och hur förkomsten kan visa på 

entreprenörskap som fenomen i Svenska kyrkan. Entreprenörskap förekommer på flera olika 

nivåer i verksamheten och det finns förutsättningar för att utveckla entreprenörskapet 

ytterligare samtidigt som det kan finnas fenomen som motverkar entreprenröskap.  

 

Avslutningsvis sker en kort metodreflektion och förslag ges till fortsatt forkning.  

 

NYCKELORD 

Entreprenörskap, intraprenörskap, organisation, Svenska kyrkan, socialt entreprenörskap.  
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INLEDANDE DEL –formalia, syfte och metod   

1. INLEDNING 

Jag har under lång tid både arbetat med och varit intresserad av hur organisationer leds och på 

vilket sätt utformningen av dess verksamhet påverkas. Eftersom jag sedan många år arbetar inom 

organisationen Svenska kyrkan så finns ett särskilt intresse för just denna organisation. Jag arbetar 

just nu som kyrkoherde vilket innebär att frågor kring organisation och ledarskap upptar en stor 

del av mitt dagliga arbete.  

 

Mitt intresse för entreprenörskap uppkom genom en enkel fråga från min dåvarande mentor. 

Frågan gällde mitt eget ledarskap. Hon frågade om jag var en entreprenör, och eftersom jag 

förknippade entreprenörskap med eget företagande i näringslivet blev min fråga om jag som 

ledare inom Svenska kyrkan kunde förknippas med entreprenörskap? Som svar på min fråga gav 

hon mig denna bild: Du står i en provhytt och provar en klänning. Vad får du för bild när du ser 

dig själv i spegeln? Ser du dig själv redan på festen iförd klänningen eller ser du något annat? 

Jag svarade övertygat att jag är redan på festen när jag är på väg in i provhytten med klänningen. 

Bra, sa hon, då förstår du vad entreprenörskap är.  Utifrån denna händelse insåg jag att 

entreprenörer och entreprenörskap finns i fler organisationer än inom näringslivet och att 

entreprenörskap till och med kan existera i organisationer som i mångt och mycket bygger på 

tradition.  

1.1 Disposition 

Den del som inleder uppsatsen innehåller bakgrund, problemformulering, syfte och metod. Här 

ges en bakgrund till de begrepp och teorier som används i arbetet, samt hur litteratursökningen 

gått till. I inledningen presenteras även frågeställningarna och syftet med uppsatsen. Detta följs av 

metodbeskrivningen som innebär val av metod och de urval av informanter och dokument som 

gjorts. Den inledande delen avslutas med en kort redogörelse av vilket bidrag arbetet kan ge till 

den fortsatta forskningen. Därefter följer en teoridel där grundläggande teori kring 

entreprenörskap och organisationsteori tas upp. Utgångspunkterna för redogörelsen är de som 

beskrivits i litteraturgenomgången. Som avslutning på varje kapitel görs en sammanställning och 

en reflektion kring begreppen som använts i teoridelen. Teoridelen avslutas med ett kapitel om 

socialt entreprenörskap som omfattar entreprenörskap i tredje sektorns organisationer.   
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Efter teoridelen följer en empiridel där jag redogör för de gemensamma kategorier kring 

entreprenörskap och organisation i församlingarnas verksamhet som framkommit i intervjuerna. 

Denna del är kategoriserad utifrån hur entreprenörskap utövas i styrnings- och ledningsfunktionen, 

samt hur entreprenörskap blir synligt i verksamhet och organisation genom styrdokument och i 

styrnings- och ledningsfunktion. Denna empiri läggs sedan samman med teorin i arbetets analys. I 

analysen ges en återkoppling för läsaren till den teori som denne läst tidigare i uppsatsen. I och 

med det långa avståndet mellan kapitlen finns det alltid en risk för läsaren att glömma vad som 

framställts tidigt. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet och slutsatser som kan 

dras av analys och resultat. En reflektion kring metod och förslag till fortsatt forskning avslutar 

arbetet. Sista delen av uppsatsen är referenslista över refererad litteratur och artiklar.  

1.2 Bakgrund 

Entreprenörer och entreprenörskap menar Lundblad och Vejbrink (1998), förekommer inte enbart 

inom vissa branscher eller verksamheter utan ”kan finnas överallt” (s. 6). Påståendet att 

entreprenörskap kan finnas överallt är grunden till att jag vill undersöka förekomsten och 

betingelserna för entreprenörskap i organisationen Svenska kyrkan. En risk med detta antagande 

är att jag kan tolka företeelser och betingelser för entreprenörskap allt för lättvindigt som 

entreprenörskap. Jag förebygger detta genom att systemantikt underbygga mina påståenden om 

entreprenörskapets förekomster och betingelser genom hänvisning och paralleller till de litterära 

källor jag använder i uppsatsen. 

 

Leffler (2006) menar att sedan 1700-talet har entreprenörskap och ekonomi sammankopplats. På 

1900-talet är det, enligt Schumpeter (1994), entreprenören som genomför innovationer inom 

näringslivet. Under slutet av 1900-talet skriver Lundblad och Vejbrink (1998) om sin syn på 

entreprenörskap. De menar att ursprunget till entreprenörskap finns inom beteendevetenskap, 

sociologi och psykologi men har kommit att användas flitigt inom de ekonomiska 

vetenskapsdisciplinerna. Detta kan, menar de, höra samman med att det är vanligt att 

entreprenören ses som en företagare, men en entreprenör är en kreativ person som genom en aktiv 

handling bedriver entreprenörskap. Den ekonomiska aspekten kommer först då kreativitetens 

resultat förs ut på en marknad. Detta, menar Landström (2005) gör att entreprenörskap spänner 

över flera forskningsdiscipliner och teoretiska ramverk. Forskningen kring entreprenörskap har 

enligt Landström (2005), mer och mer övergått till att utveckla entreprenörskap, från att från 

början ha haft till syfte att förklara entreprenörskapet. Entreprenörskapet kan även finnas inom 

organisationer och kallas då för intraprenörskap. Ett begrepp myntat av Pinchot (1986). Sundin 
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(2004) definierar en intraprenör som den som agerar företagsamt inom organisationer och är en 

form av entreprenörskap.  

 

Det är med entreprenörskapets ursprung i sociologi, psykologi och beteendevetenskap som jag 

kopplar ihop entreprenörskap och pedagogiskt ledarskap. Pedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne 

som inkluderar både sociologi, psykologi och ekonomi, enligt Husén (1994), och med det 

gemensamma ursprunget inom samma disciplin finns en koppling till det pedagogiska ledarskapet. 

Vidare kan detta kopplas till det sätt som Sundin (2004) förklarar entreprenörskap på. Hon menar 

att Schumpeter (1994) inte sätter likhetstecken mellan företagande och entreprenörskap. Det finns 

företagare som inte är det minsta entreprenörer menar hon, utan entreprenörer finns och behövs i 

fler typer av organisationer. Philips (1988), menar att vid varje förändring som görs i en 

organisation finns det en pedagogisk process. Den som driver idén bör göra det på ett lärande och 

pedagogiskt sätt och på så vis blir entreprenören också en pedagog. Detta ger ytterligare en 

koppling till det pedagogiska ledarskapet. I detta arbete vill jag utifrån empiri och litteratur 

undersöka betingelserna för entreprenörskap och förekomsten av entreprenörskap i Svenska 

kyrkan. Valet av en kyrklig organisation gör att entreprenörskapet kan granskas teologiskt, vilket 

blir den ideologi som organisationen vilar på. I teologins historia finns det flera exempel på 

entreprenörskap. Förändringsinriktade processer både hos enskilda och grupper har varit en 

drivkraft för att förändra och utveckla teologin och dess uttryckssätt. Paulus startade kristna 

församlingar runt Medelhavet under första århundradet, Martin Luther reformerade och förnyade 

en institutionell katolsk kyrka under 1500-talet och i vår tid är Moder Theresia ett exempel på 

utövande av socialt entreprenörskap.  

1.3 Teoretiska förhållningssätt 

Som en ingång i uppsatsskrivandet bär jag min egen uppfattning om att entreprenörskap kan 

förekomma i fler organisationer än enbart inom näringslivet. Detta förstärks av det som Lundblad 

och Vejbrink (1998) påstår, att entreprenörskap rimligtvis bör finnas i alla organisationer. Denna 

hypotes får stöd i Mühlenbocks (2004) utgångspunkt i hennes avhandling då även hon i enlighet 

med Lundblad och Vejbrink (1998) ser entreprenörskap som ett fenomen som finns i fler 

verksamheter än de ekonomiska. Hon menar att det finns entreprenöriella processer i 

organisationer som inte primärt är vinstdrivande. Med denna utgångspunkt kan Mühlenbock 

(2004) undersöka entreprenörskap i till exempel offentliga organisationer. Synen på 

entreprenörskapets förekomst bygger på det Hansson (1990) utgår från i sin avhandling, nämligen 
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att formen eller grunden för en företeelse inte är avgörande och att förekomsten kan vara på flera 

olika nivåer i en organisation.  

 

Organisationsteorierna som används bygger på ett sociologiskt synsätt så som Gortner, Mahler 

och Bell Nicholson (1987) beskriver: tyngdpunkten läggs på att studera relationer, interaktioner 

och kollektiva beteenden i organisationen.  

 

Förhållningssättet som jag har för att undersöka entreprenörskap är en fortsättning på det som 

Vejbrink & Lundblad (1998) uttrycker i att entreprenörskap kan finnas över allt. När Steyart & 

Hjort (2003) undersöker entreprenörskap så har de utgångspunkten att se det som händer och 

undersöka betingelser och innehåll i det som sker. Detta får till följd att min utgångspunkt är att 

organisation och entreprenörskap hör samman. Detta bygger på Mühlenbocks (2004) 

utgångspunkt om kontexter. Den kontext som en handling utförs i är viktig för dess process och 

skeende. När förekomst och betingelser studeras så bör det rimligtvis komma fram betingelser 

som motverkar entreprenörskap i organisationer. 

    

För att konkretisera undersökningsmodellen ytterligare ligger Fayolles (2003) utgångspunkter för 

entreprenörsforskning till grund för problemställningen. Dessa är:  

  

 Entreprenöriella situationer –beroende av individer och olika sammansättningar 

inom organisationen 

 Entreprenöriella processer – att upptäcka situationer och använda dessa till 

entreprenöriella syften  

 Entreprenöriella system – flera entreprenöriella aspekter och företeelser 

sammanförs systematiskt 

 Entreprenöriella former – de entreprenöriella systemen blir till handling 

 

Hans utgångspunkter omfattar processen, individen och organisationen genom att han lyfter fram 

systemen, handlingarna och situationerna. Dessa kan kombineras av ett flöde mellan människor, 

och resurser, sammanhang, tillfällen och avtal enligt Sahlmans (1999) modell för entreprenörskap. 

 

Med utgångspunkt hos Mühlenbock (2004), Hansson (1990), Faylolle (2003) och Sahlman (1999) 

vill jag undersöka förekomsten av entreprenörskap i Svenska kyrkan, som är en ickevinstdrivande 

organisation men som agerar på en arena som inte är opåverkad av marknadsekonomiska 
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mekanismer som utbud och efterfrågan vilka styr verksamheten. Det unika med Svenska kyrkan 

som organisation är att den befinner sig i skärningspunkten mellan ideologi, tradition och 

offentlighet. Det finns en ideologisk grund i den teologin, det finns en tradition med värderingar 

och strukturer som bygger på bibelns berättelser och det finns en karaktär av offentlig organisation 

då Svenska kyrkan tidigare varit en del av staten och dess politiska system. Detta gör att 

betingelserna för och förekomsten av entreprenörskap undersöks i en unik miljö.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

I bakgrundtexten har jag nämnt kända namn i den teologins historia medan jag väljer i detta arbete 

att fokusera på gräsrotsnivån i församlingarna. Därför blir mitt syfte med uppsatsen att undersöka 

entreprenörskapets förekomst som ett fenomen i verksamhet och ledning i Svenska kyrkan, samt 

att undersöka betingelserna för entreprenörskap i Svenska kyrkans organisation. Det sker utifrån 

kategorierna situationer, processer, system och former. 

 

Frågeställningen i uppsatsen är: På vilket sätt förekommer entreprenörskap som ett fenomen i 

Svenska kyrkans och vilka är de organisatoriska betingelserna? Detta bryts ner i följande 

frågeställningar:  

 Vilka är betingelserna för entreprenörskap i församlingars styrningsfunktion och 

ledningsfunktion genom olika sammanhang och former som påverkar lednings- 

och styrningsfunktionen?  

 På vilket sätt förekommer entreprenörskap i församlingars styrningsfunktion och 

ledningsfunktion genom processer och företeelser som påverkar lednings- och 

styrningsfunktionerna? 

 Vilka är betingelserna för och på vilket sätt förekommer entreprenörskap i 

församlingars styrdokument utifrån de former och system som är utgångspunkten 

för styrdokument? 

 Hur kan betingelserna och förekomsten av entreprenörskap i de ovan nämnda 

funktionerna sammanföras för att bli synliga som ett fenomen i verksamheten? 

1.5 Utgångspunkt för litteraturgenomgång 

Det finns mycket litteratur om entreprenörskap inom de ekonomiska ämnena men även 

entreprenörskap inom offentlig sektor har studerats. Jag använder begrepp och litteratur om 

entreprenörskap som hör hemma både inom företagsvärlden och inom offentlig sektor.  
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Det finns en mängd litteratur och artiklar om entreprenörskap. Jag har i huvudsak sökt efter 

akademisk litteratur som behandlar entreprenörskap ur någon synvinkel. Jag har också använt 

litteratur och artiklar med inriktning mot pedagogik, psykologi och sociologi. 

 

I sökningen efter litteratur används sökorden: entreprenörskap, intraprenörskap, entreprenöriellt 

ledarskap och entrepreneurship, intrapreneurship kombinerat med orden offentlig sektor, Svenska 

kyrkan samt på engelska leadership, church och vicar. Tyvärr finns det lite skrivet om 

entreprenörskap inom Svenska kyrkan men eftersom Svenska kyrkan länge varit en offentlig 

organisation bör litteratur om offentlig sektor till stor del kunna användas. Litteratur som 

beskriver och analyserar Svenska Kyrkans formella organisation är i huvudsak från åren efter 

2000 eftersom Svenska kyrkan genomgick en genomgripande förändring år 2000 då relationen till 

staten förändrades. 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska begrepp som behöver klargöras och definieras för uppsatsens arbete är 

entreprenörskap och organisationen kring Svenska kyrkan.  Detta sker genom följande 

utgångspunkter 

 Att redogöra för den grundläggande innebörden i entreprenörskap.  

 Att redogöra för intraprenörskap 

 Att redogöra för en offentlig organisations uppbyggnad. 

 Att redogöra för en ideell organisations uppbyggnad. 

 Att redogöra för Svenska kyrkans organisation. 

 

För att ytterligare klargöra de teoretiska utgångspunkterna lyfts karakteristiska drag fram i 

entreprenörskap, hos entreprenören, i det entreprenöriella ledarskapet samt i olika 

organisationsformer. Jag väljer att utifrån den valda litteraturen tolka och belysa entreprenörskap 

ur ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv.  

1.7 Metod  

För att besvara frågeställningarna används litteraturstudier, intervjuer och för uppgiften relevanta 

dokument. Detta sker i ett antal fall som består av fem olika församlingar. Jag väljer ett begränsat 

antal fall för att ha möjligheten att få de djupare insikter som Descombe (2000) menar är syftet 

med fallstudier. Om empirin hade varit större hade det funnits sämre möjligheter till de djupare 

insikterna. I varje församling intervjuas två informanter, kyrkorådets ordförande och kyrkoherden.  

De styrdokument som analyseras är i samtliga fall församlingsinstruktionen som är det 
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övergripande måldokumentet. Handlingsplaner för enskilda verksamheter kan användas i de fall 

där det är relevant.  

 

Att använda en metod i kvalitativ forskning blir enligt Gustavsson (2004) inte ett utryck för egna 

idéer eller tolkningar men det går ändå inte enligt Gummesson (2004) att bortse från forskarens 

förförståelse. Den organisation som jag undersöker är känd för mig och till viss del också 

informanterna och det har både för- och nackdelar. Fördelen är tillgängligheten och nackdelen är 

att förhålla sig kritisk till informationen. Jag har strävat efter att förhålla mig så neutral som 

möjligt till utsagor och information men kan naturligtvis aldrig förbli helt neutral. Detta är enligt 

Gilje och Grimen (2007) något som är svårt att radera ut i samhällsvetenskaplig kvalitativ 

forskning. Utifrån detta blir analyssättets metodologiska utgångspunkt viktig. Den utgångspunkt 

jag valt är ett förhållningssätt som ger möjligheter att under arbetets gång belysa och kontrastera 

teori och empiri. Genom det blir teorin en hjälp i min strävan att hålla mig så neutral som möjligt. 

Min förförståelse kan hela tiden konstateras mot teorin.   

 

För att hitta de betingelser för entreprenörskap som fenomen som efterfrågas behövs en analys och den 

sker genom en kombination av hypotetisk-deduktiv och induktiv metod. Kombinationen av dessa 

metoder gör att metoden blir abduktion där metoderna växelspelar med varandra enligt Stensmo 

(2002). Presentationen av mitt resultat är underbyggd av intervjuer och dokument som analyseras 

utifrån vald litteratur. Utgångspunkten i analysen är öppen kodning, enligt Starrin (1996), vilket 

innebär att det utläses kategorier och begrepp i analysen.  

 

Studierna i uppsatsen inleds med en teoridel som innehåller övergripande teorier utifrån vald 

litteratur. Teorierna fördjupas sedan i uppsatsens analysdel då teori och empiri kontrasteras med 

varandra. Den öppna kodningen och växelspelet mellan teori och empiri är också ett sätt att följa 

den process som Widberg (2008) menar att uppsatsskrivandet är. När teori och empiri växelspelar 

leder det fram till en analys av det som framkommit och om min utgångspunkt kan verifieras eller 

omkullkastas.  

 

Åsberg (2001) tar upp att aspekten att uppsatsskrivaren väljer metod utifrån vilken kunskap denne 

är ute efter finns med i min utgångspunkt. Det finns en svaghet i detta då metodvalet blir 

subjektivt.  Men undersökningen kan ändå genom den valda metoden ge ett kvalitativt svar på min 

problemformulering. Eftersom undersökningsgruppen är liten så går det rimligtvis inte att 
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generalisera utifrån det resultat som kommer fram. Men i en kvalitativ studie är inte generalisering 

det primära utan studien syftare snarare till en förståelse av ett fenomen, enligt Gustavsson (2004).  

 

Litteraturstudier sker för att få en insikt i entreprenörskapets olika funktioner och karakteristiska 

drag samt för att beskriva olika organisationsformer. Jag använder mig i första hand av litteratur 

som på något sätt beskriver entreprenörskap. Det är litteratur som behandlar entreprenörskap både 

ur ett ekonomiskt och mer beteendevetenskapligt perspektiv. Litteraturen speglar entreprenörskap 

både inom företagsvärlden och inom den offentliga sektorn. Organisationslitteraturen har valts 

utifrån att den ska belysa den offentliga organisationen och den ideella organisationen. Även 

litteratur som mer specifikt beskriver Svenska kyrkans organisation finns med. Litteraturens 

karaktär är i huvudsak akademisk, även om en och annan ”populärvetenskaplig” text kan vara 

användbar för att belysa något specifikt ämne eller område. 

1.7.1 Empiriska tillvägagångssätt 

I min undersökning använder jag personliga intervjuer för att eventuellt hitta betingelser och 

förekomst av entreprenörskap. Studiet av entreprenörskap som i grunden är en förändringsprocess 

grundar sig på informanternas berättelse om den verklighet de uppfattar vid intervjutillfället. Jag 

har inte gjort studier utifrån ett ”då” och ett ”nu” som dokumenterats och analyserats utan byggt 

empirin på berättelser. Intervjuformen som använts är semistrukturerade intervjuer och ger enligt, 

Descombe (2000), möjlighet att ha fasta frågor som utgångspunkt och utifrån dessa ställa 

relevanta följdfrågor. Anledningen till att jag väljer semistrukturerade intervjuer är att jag vill ha 

en öppen utgångspunkt för insamlandet av mitt material. Detta grundar sig på den utgångspunkt 

som Mülenbeck (2004) använder i sin avhandling, då hon ber informanten beskriva en verksamhet 

som hon sedan använder för sin analys. Det är informanten som ”sätter agendan” för vilken 

verksamhet som väljs ut. Mitt syfte med detta är att ha fokus på verksamheten och utifrån den 

undersöka om det förekommer entreprenöriella fenomen. Kyrkoherden och kyrkorådets 

ordförande väljer därför var för sig en verksamhet att beskriva i respektive församling. Orsaken 

till att kyrkoherde och ordförande väljs som informanter beror på att jag vill fokusera på ledning 

och styrning i församlingen.  

1.7.2 Urval av informanter 

De informanter jag valt att intervjua är nyckelpersoner i församlingarna. Det är kyrkorådets 

ordförande som representerar styrningsfunktionen i församlingen och det är kyrkoherden som är 

den som leder all operativ verksamhet. Anledningen till att jag valt ut dessa nyckelpersoner är att 
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de rimligtvis bör ha en god överblick över församlingens verksamhet och att de har olika 

ansvarsområden i organisationen.  

 

Intervjuerna genomfördes under perioden september – oktober 2011 och omfattade i tid från ca 40 

min till en timme. Utgångspunkten för frågeformuleringarna finns som bilaga 1-2. Varje intervju 

spelades in på minidisc och transkriberades sedan i sin helhet. Transkriberingstexten omfattar 111 

sidor utskriven text.  

 

Jag väljer informanter utifrån kriteriet att de finns i ett en-församlingspastorat, eftersom den 

organisatoriska strukturen bygger på att hela styrningsfunktionen ligger hos kyrkorådet. Varje 

församling blir då ett fall, enligt Backman (2008), och detta underlättar avgränsningen då 

frågeställningen också kan ställas till stora enheter. Ett fall kan, menar Stensmo (2002), definieras 

utifrån olika kriterier och i mina valda fall är avgränsningen instansen med personers handlingar 

och dokument kopplade till organisationen. Jag har valt fem församlingar både med avseende på 

likheter och skillnader. Likheten finns geografiskt genom att samtliga församlingar ligger i samma 

region men skiljer sig åt i storlek och struktur. Församlingarnas storlek, både sett till medlemmar 

och geografi, varierar samt även deras geografiska och lokala förutsättningar. Storleksmässigt 

finns spektret från liten ort till storstad representerat. Detta påverkar den interna organisationen 

men i mitt val av fall väljer jag likheten i en-församlingsstruktur som det viktiga. För att ge en 

överblick redovisas nedan en sammanställning av församlingarnas medlemmar och antal anställda 

utifrån de kategorier som finns i Matrikel för Svenska kyrkan 2011 och i SCBs redovisning av 

antalet anställda i företag och organisationer. 

 

Tabell 1: Data om de olika fall-församlingarna*. 

FÖRSAMLING MEDLEMMAR ANSTÄLLDA 

Sjöstad 20 000-29 999 st 20-49 st 

Skogstad 5000-9999 st 20-49 st 

Småby 2000-2999 st 5-9 st 

Vägby 3000-4999 st 20-49 st 

Öststad 20 000-29 999 st 50-99 st 

*Uppgifterna gäller för 2011 och kommer från 121.nu och  

kyrkoherdarna i respektive församling. 

 

Eftersom intervjuerna blir flera och svaren kan skilja sig åt bör också intervjumaterialen 

kontrasteras med varandra. Urvalet av informanter som görs till intervjuer är strategiskt 
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underbyggt enligt de kriterier som Stensmo (2002) beskriver: Jag vet något om de som ska 

intervjuas på förhand och jag vet att de är tillgängliga för att ge mig det intervjuunderlag jag 

behöver. De har också det gemensamt med varandra att de finns i samma geografiska region.  

 

Risken med intervjuer, enligt Sverke (2004), är alltid de så kallade intervjuareffekterna, där svaren 

riskerar att påverkas av situationen och relationen till mig som intervjuare. Min egen bakgrund 

påverkar de så kallade intervjuareffekterna som Descombe (2000) tar upp. Han menar att en 

intervjuareffekt är att forskarens identitet är känd och att det kan påverka resultatet. Descombe 

(2000) menar vidare att det är svårt i mindre forskningsprojekt att dölja sitt eget jag och att den 

personliga bakgrunden inte går att sudda ut eller göra okänd.  I mitt fall blir detta tydligt då jag 

väljer informanter som finns tillgängliga inom ett avgränsat geografiskt område och därför är jag 

redan känd för dessa personer. Förklaringen till att jag är känd finns i att organisationen är liten 

och kyrkoherdarna är kända för varandra och även för de som ingår i styrandefunktionen. Valet att 

inte välja informanter långt borta för att undvika de personliga relationerna är främst tidsaspekten 

och den ekonomiska aspekten. Det finns begränsat med tid för att få ett intervjuunderlag som är så 

pass stort att det kan ligga till grund för en mastersuppsats och det finns inte ekonomi i mitt 

forskningsprojekt till långa resor. Detta är ett led i den planering kring ett forskningsprojekt som 

Kvale (1997) tar upp som en del i forskningsarbetet.  Jag har valt att prioritera det personliga 

mötet och därför var inte telefonintervjuer ett alternativ, vilket hade möjliggjort en viss 

anonymitet när det gäller min bakgrund. Anledningen till valet av intervjuer som bygger på 

personliga möten är det som Kvale (1997) tar upp som en grund för att förstå innebörden i en 

forskningsintervju: Det mellanmänskliga samspel som sker i intervjumötet. Med det mötet finns 

både risker och möjligheter. Riskerna är de så kallade intervjuareffekterna och möjligheterna är, 

enligt Kvale (1997), att som forskare använda den insikt som kommer ur det mänskliga mötet och 

den positiva känsla som kan uppstå då det sker ett samtal personer emellan. Att försöka 

hemlighålla min bakgrund skulle kunna skapa förvirring och ta bort den positiva känslan i det 

personliga mötet som Kvale (1997) framhåller som en positiv effekt. Fördelen med att använda 

informanter i min egen närhet och organisation kan innebära att det skapar en trygghet då de vet 

att jag kommer till sammanhanget och organisationen. Men det är viktigt att framhålla när det 

gäller informanternas kännedom om min bakgrund, att jag är mycket vaksam på att jag förhåller 

mig neutral till de uttalanden som görs av informanterna eller att jag inte diskuterar deras svar på 

ett värderande sätt. Det handlar om, menar Sverke (2003), att jag som intervjuare kan urskilja det 

för analysen relevanta i intervjuerna och detta kan påverkas både positivt och negativ av att jag 

känner till organisationen och sammanhanget.  
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1.7.3 Utgångspunkt för frågeformuleringar 

Frågornas formulering utgår ifrån den problemformulering som finns i inledningen och eftersom 

undersökningen är kvalitativ blir validiteten beteenderelaterad. Frågorna är till sin karaktär både 

kvalitativa och kvantitativa och den dubbelheten finns för att belysa mitt syfte på ett bättre sätt (se 

appendix). 

1.7.4 Urval av dokument 

I första hand studeras övergripande måldokumentet i församlingen. I andra hand studeras 

dokument som är direkt knutna till den valda verksamheten i församlingen. De dokument som 

studeras skall vara av den karaktären att de är offentliga och tillgängliga.  

 

Utifrån den verksamhet som tas upp analyseras relevanta dokument och dessa analyseras utifrån 

en innehållsanalys som Descombe (2000) beskriver den. Detta görs för att det som står i 

dokumentet ska kunna relateras till intervjusvar och vice versa. Descombes (2000) analysredskap 

är att se vad som är relevant, vad som lyfts fram som prioriteringar, vilka värderingar som finns 

och om det finns genomgående idéer. Tolkningen av texterna är rationalistisk på det sätt som da 

Silva (1996) beskriver den. Han menar att det finns kriterier som författaren satt upp som en 

utgångspunkt för skrivandet av texten.  

 

Jag väljer att inte använda mig av citat i dokumenten eftersom styrdokumenten är offentliga och 

jag bedömer det som att källan kan röjas då direkta citat används. Konfidentialiteten är en viktig 

utgångspunkt för att kunna hantera informationen forskningsetiskt korrekt.   

1.7.5 Etiska utgångspunkter 

Uppsatsens ämne är inte primärt ett känsligt eller konfliktfyllt ämne men de personliga 

relationerna skall ändå hanteras på ett forskningsetiskt riktigt sätt. Den relation som finns till mig 

som uppsatsskrivare bland mina informanter hanterar jag utifrån de etiska utgångspunkter i 

forskningsetik som Stensmo (2002) beskriver. Forskaren informerar varje person och får dennes 

samtycke och de kan när som helst avbryta intervjun. De uppgifter som samlas in är konfidentiella 

och får inte nyttjas till kommersiellt bruk eller inom ickeforskning. Uppgifterna förvaras så att inte 

informanterna och deras information kan röjas. De etiska utgångspunkterna kring analys av 

dokument är att benämna uppgifterna på ett sådant sätt att det inte går att röja deras ursprung. 

Anledningen till att jag valt konfidentialitet är att ämnen som inte primärt är känsliga kan leda in 

på berättelser av mer känslig karaktär. Ytterligare en anledning är att Svenska kyrkans 

organisation är liten och begränsad och då ger det en trygghet och en öppenhet i 
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intervjusituationen om informanten vet att identiteten inte röjs. Dessa utgångspunkter följer 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml). 

1.8 Bidrag till forskningsprocessen 

Den forskningsmässiga bakgrunden till mitt arbete finns i mitt personliga engagemang som jag 

beskrivit i inledningen. Detta förstärks genom att Svenska kyrkan är en relativt outforskad 

organisation när det gäller entreprenörskap. Det finns ett fåtal artiklar om trossamfund i USA som 

arbetat med entreprenörskap och några av dessa används i mitt arbete. Per Hansson skriver sin 

avhandling om förändringsarbete i Svenska kyrkan 1990 vilken delvis berör samma område som 

entreprenörskapet. Hansson skriver 2001 om Svenska kyrkans organisationskultur och menar att 

det inte finns någon större benägenhet till att arbeta med förändringsprocesser utan i stället är 

relationsbyggandet det viktiga. Detta arbete kan bidra med ett avvikande reslultat som drygt 10 år 

senare visar på en större förändringsbenägenhet och entreprenörskap.  

 

Forskning om socialt entreprenörskap och entreprenörskap i offentliga organisationer bedrivs både 

nationellt och internationellt och detta tangerar entreprenörskap i Svenska kyrkan men Svenska 

kyrkan är en speciell organisation i skärningspunkten mellan den offentliga och den ideella 

organisationen. Mitt arbete tar upp både förändringsprocesser och socialt entreprenörskap i 

Svenska kyrkan och kan genom det bidra till lärandet om entreprenörskap som ett fenomen i en 

ideologisk organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml


   

 

- 13 - 

 

TEORIDEL – Teori om entreprenörskap och organisationstyper 

 

2. ENTREPRENÖRSKAP  

Entreprenörskap uppträder i olika former beroende på de sammanhang där det utövas 

entreprenörskap menar Mutch (2007). Det som påverkar förekomsten av entreprenörskap är yttre 

ramar så som organisation och situation men även personers egenskaper.  

2.1 ENTREPRENÖRSKAPETS OLIKA ASPEKTER 

Entreprenörskap kan lyftas fram ur olika synvinklar och Jones & Spicer (2005) menar att 

entreprenörskapets diskurser kan uttryckas på olika sätt och kan förklaras utifrån olika 

sammanhang där det uppträder.  Entreprenörskap och entreprenören är sammankopplade, enligt 

Lundblad och Vejbrink (1998). En entreprenör bör rimligtvis utöva entreprenörskap. När 

forskningen ser på entreprenörskap så menar Lundblad och Vejbrink (1998) att det handlar om 

processer där en entreprenör är en person i en process tillsammans med flera aktörer. Gartner 

(1989) menar att entreprenörskap är ett komplext fenomen som rymmer både individer och den 

kontext som individen finns i. Det kan vara då entreprenörskap uttrycks som intraprenörskapet 

med dess särdrag men det är även som den enskilde entreprenören, entreprenörskapet som 

fenomen och det entreprenöriella ledarskapet.  

2.1.1 Entreprenörskap 

Historiskt sett så har ordet entreprenör funnits i vokabulären sedan 1400-talet, enligt Leffler 

(2006). Första betydelsen var en person som fick någonting gjort. Leffler (2006) menar att 

innebörden i ordet entreprenör förändras under århundradena. På 1600-talet förskjuts innebörden 

från en handlingskraftig person till att betyda någon som utför riskfyllda handlingar. På 1700-talet 

blir entreprenören en viktig person i den ekonomiska utvecklingen och under 1800-talet blir 

entreprenören den som samordnar arbetet och kapitalet. Under början av 1900-talet skriver 

Schumpeter (1994) att entreprenörens genomförande av innovationer är det som bidrar till 

omvandling inom näringslivet. Egenskaper som en entreprenör innehar är, enligt Morris & Jones 

(1999), att identifiera och utveckla det som sker vid ett specifikt tillfälle. En entreprenör behöver 

dessutom kunna utveckla ett koncept och få nödvändiga resurser till detta. 

 

Detta kan även ske med befintliga resurser som omfördelas. En entreprenörsprocess är, enligt 

Andersson (2008), både individuell och organisatorisk. Det handlar om att hela tiden se de nya 

perspektiv som finns inom olika verksamheter och som bygger på ett systematiskt synsätt. I figur 
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1 har Pinchot & Pellman (1999) tagit fram och visat det flöde av olika faktorer som påverkar 

entreprenörskapet. I bilden sammanförs det flöde och den process som berörs av både personliga 

egenskaper, organisationsteori och yttre påverkansfaktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Entreprenörskapets olika påverkansfaktorer (Pinchot & Pellman 1999 s. 13) 

 

Entreprenörskap som en process beskriver Leffler (2006), Sundin (2004a), Stewart (1989), Morris 

& Jones (1999) och Gartner (1989). Det är många individer inblandade och entreprenörskapet blir 

definierat utifrån de handlingar som sker i processen. Entreprenörskap är ett socialt fenomen och 

en kollektiv process. Det kollektiva entreprenörskapet kommer ur en grupps förmåga till 

nyskapande och nytänkande. Entreprenörskap uppstår i en process och en viktig aktör i 

entreprenörskapets utformande är organisationen. Processen består av unika kombinationer av 

resurser och tillfällen.  I denna grupp finns de som agerar entreprenörer och anställda som utför 

entreprenörens idéer. Denna nivå av entreprenörskap kallar Harabi och Anderson (2010) för en 

makronivå. Varje anställd kan agera som en entreprenör och bli en del i det team av entreprenörer 

som krävs för att genomföra en idé. För att hitta dessa team av entreprenörer är det viktigt för 

ledningen i en organisation att se de anställdas förmågor och idéer. 

 

Mühlenbock (2008) menar att det går att urskilja entreprenörskap genom att titta på dess motsats, 

nämligen där inga handlingar alls utförs. Detta får konsekvensen att entreprenörskapet blir en 

process. Kärnan i entreprenörskap består av, menar Lundblad och Vejbrink (1998), en intuition 
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där det behövs spaning av vad som händer runt omkring. Genom entreprenörskapet blir 

omvärldshändelserna konkreta genom entreprenörskapets kreativitet att se det som behöver göras i 

en specifik tid eller specifik situation. Detta mynnar sedan ut i handlingskraft där uppbrytandet av 

invanda gränser kan ske för att föra ut det nya till en mottagare. Harabi och Anderson (2010) 

menar att entreprenörskap har olika nivåer som tar sig uttryck i uppfinningar, eget företagande 

eller någon form av upptäckt eller skapande. Det finns olika skäl till att entreprenörskap uppstår, 

menar Sundin (2004a). Hon menar att entreprenörskap kan uppstå ur en tvingande situation som 

är mer negativ än positiv. Desto bättre är det, menar Sundin (2004a), om entreprenörskapet 

uppstår ur det som är positivt, att entreprenörskapet lockas fram som en positiv lösning och inte 

som en räddning ur något negativt. 

 

Som en motsägelse lyfter Lundblad och Vejbrink (1998) fram att entreprenörskap kan finnas och 

bedrivas utan att det är en entreprenör inblandad. Entreprenörskap kan finnas utan entreprenörer 

och uppkomma av olika händelser som samspelar och där olika människor är inblandade. Den 

anda som förknippas med entreprenörskap är inte enbart beroende av en entreprenör utan också av 

yttre omständigheter. Ett sådant exempel är omvärldens utveckling.  

 

Entreprenörskapets nyskapande funktion lyfter Nordlund (2005) fram då entreprenörsandan efter 

första världskriget handlar om att skapa ett ideal när det gäller industri och organisation och detta 

blir drivkraften för entreprenörskapet. Entreprenörskap kan, enligt Stewart (1989), uppkomma i de 

mest oväntade sammanhang. Det finns en grupp anställda som tillsammans har en idé och 

organisationen ger utrymme för att förverkliga idén. Detta hör samman med det som Bögenhold, 

Flink & Kraus (2009) menar, nämligen att den sociala och ekonomiska kontexten är en viktig 

faktor som påverkar entreprenörskapet. Det handlar om att se och förstå möjligheterna i den 

kontext som entreprenörskapet befinner sig i. Detta kan kopplas till Bourdieu menar Bögenholds 

m.fl. (2009) när han talar om att förvalta och ta till vara det sociala, det kulturella och det 

finansiella kapitalet. Detta har lett till att vi i dagens samhälle ser, menar Lundblad och Vejbrink 

(1998), en ny sorts entreprenörskap. Tidigare har det handlat om tekniska nymodigheter men 

numera handlar det även om att kombinera och se nya lösningar i redan känd kunskap. Sundin 

(2004a) kallar detta för att ”agera företagsamt inne i organisationer” (Sundin 2004a s. 9). Från 

detta kommer uttrycket intraprenör som myntades av Pinchot (1986) och är en förkortning av 

inomföretaglig entreprenör. Det innebär, enligt Sundin (2000,) att entreprenören varit 

intraprenören som anställd eftersom agerandet är likartat i båda organisationsformerna. En 

intraprenör utvecklar och förbättrar, enligt Pettersson (2002), organisationen eller en redan 
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befintlig produkt. En intraprenör behöver inte det tekniska kunnandet, eller vara en uppfinnare av 

något nytt, menar Pinchot (1986) utan det som behövs är att denne kan föreställa sig hur 

produkten eller tjänsten kommer att tas emot av kunden. På ett liknande sätt beskriver Arnerup 

och Nyberg (1991) intraprenörskapet. Det innebär att en intraprenör utvecklar en idé inom det 

företag eller den organisation som han befinner sig i. Personen behöver inte starta ett eget företag 

för att kunna driva och utveckla sin idé. Konsekvensen av detta blir att organisationen behåller 

sina kreativa medarbetare och utvecklar genom sin entusiasm organisationens idé och verksamhet. 

Ett entreprenörskap som blir intraprenörskap ses som den frihet som ges inom en organisation, 

enligt Tillmar (2004). Entreprenörskap som uppträder som intraprenörskap förekommer också i 

mer förvaltande organisationer som institutioner. Harbi och Anderson (2010) och Hjort (2008) 

menar att institutioner kan både gynna och förhindra entreprenörskap på grund av underliggande 

faktorer som till exempel attityder och moraliska ställningstaganden. Exempel på detta är den 

offentliga organisationen vilken inte är en självklar miljö för entreprenörskap eftersom individen 

sällan lyfts fram i den offentliga och förvaltande organisationen. Ett annat exempel är att det inte 

finns en naturlig relation mellan köpare och säljare vilket finns i det ekonomiska 

entreprenörskapet. Detta kan påverka entreprenörskapet negativt och det blir inte det flöde av 

nytänkande som är en viktig komponent i entreprenörskap. När en institution gynnar 

entreprenörskap så används institutionernas grunder till att gynna det positiva entreprenörskapet. 

Förutsättningarna för entreprenörskap, enligt Harbi och Anderson (2010), är klimatet och inte 

institutionernas organisation i sig. Stewart (1989) lyfter fram målens betydelse och menar att de 

måste vara operativa. 

 

Vare sig det är intraprenörskap eller entreprenörskap som bedrivs går det inte att bortse från den 

eller de personer som driver det nya i en organisation eller ett företag. Entreprenörskap bygger på 

den entreprenör som hittar de nya vägarna och bidrar med sina personliga egenskaper.  

2.1.2 Entreprenören 

Schumpeter (2000) menar att entreprenörens kännetecken är att hitta nya kombinationer och 

Kirzner (1973) lägger till att en av entreprenörens uppgifter är att få kunder att tro sig behöva den 

nya produkten eller tjänsten och kan på så sätt påvisa att en förändring har skett. Han menar att det 

inte går att isolera det från att hitta nya kombinationer som Schumpeter (2000) lyfter fram som 

entreprenörens viktigaste egenskap. När det gäller vinst så menar Schumpeter (1994), att det inte 

är självklart att entreprenören själv får någon vinst eller behöver ta någon förlust av sina projekt.  
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Även om entreprenören själv inte behöver påverkas av varken förlust eller vinst så är det en viktig 

faktor, enligt Kirzner (1973), i den marknadsprocess som är en viktig komponent i 

entreprenörskapet.  

 

Braag (2004) menar att teorin blir till konkret handling genom entreprenörens drivande och envisa 

personlighet. Denna konkreta handling är inte, enligt Shockley och Frank (2011), instrumentell 

utan sker i en kreativ process. Schumpeter (1994) menar att en typisk entreprenörsuppgift är att 

hitta nya vägar genom att rasera det gamla. Altorp (2003) beskriver entreprenörens egenskaper 

som förändringsinriktade och omvärldsmedvetna.  

 

En entreprenör är, enligt Schumpeter (2000), den personen som får genomföra en nykombination 

av resurser inom ett företag. Detta skiljer entreprenören från en vanlig företagare. Den som agerar 

och utvecklar sina entreprenöriella förmågor och idéer inom en organisation kallar Pinchot & 

Pellman (1999) för en intraprenör. Philips (1988) kallar dessa personer för ”eldsjälar” (Philips s. 

7, 1988). I samhället finns en trend som menar att det bör skapas förutsättningar för 

entreprenörskap, anser Lundblad och Vejbrink (1998). Ett sätt att behålla entreprenörskapet inom 

organisationen är att rekrytera entreprenören internt, enligt Arnerup och Nyberg (1991).  Denna 

interna rekrytering ger en internaktion och entreprenören har blivit en intraprenör. För att ett 

intraprenörskap ska fungera på ett tillfredsställande sätt så bör intraprenören frivilligt gå in 

uppgifterna och sätta sina egna mål enligt Arnerup och Nyberg (1991) och Pinchot (1986). 

Skillnaden mellan det entreprenöriella uppdraget och det intraprenöriella, menar Pinchot (1986), 

är att en entreprenör själv får ta del av den vinst som det egna projektet gör. För en intraprenör så 

är det viktigt, menar Pinchot (1986), att belöningen kommer, men då internt från organisationen. 

En intraprenör eller eldsjäl som Philips (1988) kallar dem går in i sin uppgift med ett stort 

personligt engagemang. Det är viktigt att lägga tyngdpunkten på att det är rätt person som får 

intraprenörsuppdraget i en organisation, enligt Arnerup och Nyberg (1991).  

 

En entreprenör, menar Skaug (2000b), ser möjligheter utan att för den skull blunda för de hinder 

som kan finnas. Vidare menar Skaug (2000a) att det går att urskilja vissa faktorer i personligheten 

hos entreprenörer. Detta är egenskaper som ”hög prestationsförmåga och motivation, 

självständighet och oberoende samt villighet att ta risker” (Skaug 2000a, s. 104). Riskerna kan se 

olika ut beroende på i vilket sammanhang entreprenören finns. Risktagande behöver inte alltid, 

enligt Sundin (2004b), handla om pengar utan också om trovärdighet. Ett exempel hon ger på 

detta är när en av Kommunals sektionsordförande startar eget företag. Detta kan kopplas till 
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Altorps (2003) definition av entreprenören som hon benämner ”den drivande eldsjälen” (Altorp 

2003, s. 133) där drivkraften är starkare än riskerna. Ytterligare kännetecken, menar Landström 

(2005) är att ha kontroll över situationen och vilja prestera ett bra resultat. När entreprenören 

uppträder som en intraprenör, menar Pinchot (1996), bör denne ha förmågan att kunna hantera 

misslyckanden. Ett misslyckande är, enligt Pinchot (1986), inget skäl för en intraprenör att ge upp 

utan något att lära sig av. Intraprenören skyller inte sitt misslyckande på andra utan tar till vara 

erfarenheten av vad som kunde gjorts bättre. Auktoriteter är, enligt Pinchot & Pellman (1999), 

viktiga för intraprenören. Denne är medveten om sin roll i företaget som anställd och inte som 

egenföretagare. Det innebär att chefen varje dag kan ge intraprenören sparken vilket innebär att 

denne måste kunna underordna sig och lyssna på auktoriteter och ändå driva sitt projekt och sina 

idéer framåt. Detta leder, menar Pinchot & Pellman (1999), till en god balansgång mellan 

realistiska och tokiga idéer. Vid varje idé bör frågan ställas om den är realistisk och vinnande och 

om genomförandet är värt arbete och investeringar. 

  

Nordlund (2005) menar att en entreprenör har en förmåga att kommunicera sina idéer och kan på 

så sätt driva igenom saker som leder till förändring och förnyelse. De karakteristiska dragen hos 

en entreprenör, menar Schumpeter (2000), är att denne vill få något gjort men är inte alltid den 

som kommer på det nya. Detta gynnas, enligt Altorp (2003), av den föränderliga omvärld som allt 

mer växer fram i vår tid. Hon beskriver entreprenören som den som ser möjligheter i förändringar 

och vågar hitta nya banbrytande vägar. En egenskap som hjälper entreprenören är, anser Nordlund 

(2005) och Skaug (2000b), karisma. Detta blir en slags social kompetens som bygger på att 

entreprenören har goda relationer och ett sätt att få med sig medarbetarna. Processen att 

kommunicera sina idéer går, enligt Lundblad och Vejbrink (1998), i olika steg. Det första steget är 

en kreativ process. Personen upptäcker att problemet finns för att sedan gå över till en 

bearbetningsfas där problemets olika delar kreativt bearbetas för att sedan leda till insikt. De båda 

sista faserna handlar om att verifiera och kommunicera. Den insikt som kommit fram måste bli 

konkret och tydlig för att kunna kommuniceras till andra. Ursprunget till dessa egenskaper finns i 

en psykodynamisk definition av entreprenören, menar Nordlund och Vejbrink (1998). Detta är i 

linje med det Schumpeter (2000) menar med att entreprenören kommer bäst till sin rätt då denne 

finns delaktig i verksamheten. Stewart (1989) menar att det finns ett kollektivt entreprenörskap 

där en grupp av människor tillsammans är entreprenörer och det är de enbart tillsammans i 

gruppen och inte var för sig. I gruppen sker också en sorts social kontroll så att uppgifter blir 

utförda och mål uppnådda.  
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Generellt för att intraprenören ska lyckas, i vilken organisation det än är, är att, enligt Arnerup och 

Nyberg (1991), det finns en förankring och information. Intraprenören behöver genom sin 

entusiasm få övriga i organisationen att acceptera och uppfatta vad den nya innovationen handlar 

om. Detta förutsätter, menar Hjort (1995), en god kommunikation från intraprenörens sida. 

Pinchot & Pellman (1999) betonar fyra punkter som viktiga i denna process Dessa är att dela 

strategin för det som ska genomföras, att hitta kanaler att föra ut idén, hitta arenor för att testa och 

coacha fram idén, se farhågor och möjligheter i företagsklimatet för att idén ska kunna 

genomföras. 

 

Kommunikationen kring projektet bör finnas på samtliga nivåer i organisationen för att 

intraprenörens idéer ska fungera, anser Hjort (1995). Även här har nätverket en viktig betydelse i 

förankringsprocessen, enligt Hjort (1995). Det är viktigt med en gemensam strävan och någon 

form av konsensus för att sträva mot samma mål. Detta utesluter inte, menar Hjort (1995), att det 

finns olika åsikter och tankar som genom sina olika uttryckssätt för en process framåt. En bit i 

förankringsprocessen är att intraprenören själva visar ett stort engagemang och är beredd att själv 

göra en stor arbetsinsats, enligt Pinchot (1986). Ett sätt att väcka engagemanget är att 

intraprenören snabbt går från tanke till handling. Intraprenörens olika projektfaser kan beskrivas i 

fyra steg: ”Solo-fasen, Nätverks-fasen, Den inofficiella fasen och Den officiella team-fasen” 

(Pinchot 1986 s. 204-207). I praktiken innebär det, menar Pinchot (1986), att i solofasen 

uppkommer idén som sedan testas i ett nätverk som är knutet till intraprenören. Den ursprungliga 

idén som kan ha modifierats i nätverksfasen blir en inofficiell fas då ännu mer fakta och 

information finns kring idén. Den sista fasen innebär att den, förmodligen omformade 

ursprungliga idén, blir officiell i teamet som ska arbeta med projektet. Pinchot & Pellman (1999) 

menar att det bildas ett intraprenöriellt team som genomför idén. Detta är, enligt Philips (1988), 

för att den som kommit med idén ska kunna implementera sina idéer genom ett lärande i 

organisationen. 

 

Gruppen är även viktig för en entreprenör som ett nätverk och Hanson & Blake (2009) menar att 

den finns för att söka stöd hos och legitimera vissa handlingar som görs i organisationen. En av 

förankringsprocesserna för intraprenören idéer handlar om det nätverk enligt Pinchot (1986). De 

idéer som kommit upp i ett enskilt tankearbete testas i ett nätverk som är knutet till intraprenören. 

Den ursprungliga idén som kan ha modifierats i nätverksfasen blir en inofficiell fas då ännu mer 

fakta och information finns kring idén.  
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Dessa nätverk bygger på förtroende personer emellan. Det finns, enligt Théabaud (2010), 

skillnader på nätverken mellan kvinnliga och manliga entreprenörer. Kvinnor väljer att ha ett 

nätverk där principen är att lika söker lika, medan männens nätverk består av personer med olika 

bakgrund och kunskap.  

 

En viktig instans för entreprenörskap som Lundblad och Vejbrink (1998) lyfter fram, är 

institutionerna. De påverkar hur människor samverkar och bygger värderingar. När 

entreprenörskap blir intraprenörskap är det, enligt Arnerup och Nyberg (1991), viktigt med 

nätverk både inom och utanför organisationen som kontaktyta.  I dessa förvaltande organisationer 

och institutioner kan intraprenören rekryteras. Samverkan inom en förvaltande organisation kan 

kopplas till det som Stewart (1989) uttrycker i att intraprenörskap bygger på hela team av 

entreprenörer i en organisation. Pinchot & Pellman (1999) lyfter fram små organisationer som 

gynnsamma för intraprenörskap. Orsaken till detta är, menar Pinchot & Pellman (1999), att en 

liten organisation tvingas ha mycket kontakter utanför den egna organisationen och att 

beslutsvägarna inte är så långa och därmed blir möjligheten till förändring enklare.   

 

En entreprenör eller intraprenör agerar sällan ensam utan finns i ett sammanhang av flera 

medarbetare eller entreprenörer. I sammanhang med flera aktörer inblandade blir ledarskapet 

viktigt och det samspel som på ett positivt sätt kan lyfta fram personers förmåga till 

entreprenörskap och intraprenörskap. 

2.2.3. Entreprenöriellt ledarskap 

Ledarskap, menar Skaug (2000a), är ett socialt samspel mellan aktiviteter inom en organisation. 

Det handlar om en individ som på olika sätt styr och leder andra. Ledarstilen är beroende av 

personens egenskaper, hur denna kan driva och utveckla samt engagera resurserna i en 

organisation för att nå uppsatta mål. En sådan resurs är att ta till vara de möjligheter som finns hos 

varje människa. I denna definition av ledarskap inryms de karakteristiska egenskaper som finns 

hos en entreprenör och innebörden i entreprenörskap. Personliga egenskaper och yttre ramar blir 

viktiga i ledarskapets utövande. Nyström (1996) menar att det entreprenöriella ledarskapet bäst 

kommer till sin rätt i en fas av utvecklingen då en idé ska bli till handling. Den kreativitet som 

präglat idéns framväxt genom visioner och vilda idéer ska i nästa steg bli till handling och då 

behövs det entreprenöriella ledarskapet. Detta ledarskap präglas av att vara fokuserat på uppgiften. 

Ett entreprenöriellt ledarskap, menar Nyström (1996), präglas av att vara i fas med omvärlden och 

har därför en stor flexibilitet. 

 



   

 

- 21 - 

 

Ett ledarskap behövs, menar Schumpeter (1994). Ledarens ansvar är att se till att någon gör det 

som behöver göras i den aktuella situationen. Entreprenöriellt ledarskap utövas, enligt Skaug 

(2000a), genom att det finns en person som tar initiativ till förändringar och även tar ansvar för 

dessa. I det entreprenöriella ledarskapet är de nya idéerna väsentliga. Nordlund (2005) uttrycker 

det som att ett entreprenöriellt ledarskap sker genom en ledare som inte är rädd för att ha flera 

bollar i luften och inte väjer för de utmaningar som kommer i och med nytänkande. Skaug (2000a) 

menar att i ett entreprenöriellt ledarskap utvecklas nya idéer strategiskt i en process och i den 

processen behöver den entreprenörielle ledaren, enligt Nordlund (2005), ha med sig sina 

medarbetare. I små organisationer där ledaren arbetar nära medarbetarna blir detta tydligt, menar 

Peters (2005), då ett entreprenöriellt ledarskap påverkar medarbetarna i positiv mening så att hela 

andan blir entreprenöriell och medarbetarnas entreprenöriella egenskaper tas på så vis till vara.  

 

Exempel på detta finns i skolan då Leffler (2006) menar att på vilket sätt entreprenörskap och 

entreprenörer finns bland eleverna och hur det kan komma till uttryck är beroende av hur rektor 

hanterar sitt ledarskap. Rektorer kan vara en förebild i entreprenöriellt ledarskap, enligt Leffler 

(2006), genom att utöva ett drivande och initiativrikt ledarskap i den dagliga verksamheten. Detta 

kan kopplas till intraprenöriellt ledarskap då intraprenören, menar Pinchot (1986), är både den 

som leder ett projekt och den som gör arbetsuppgifter. Då kan teamet tillsammans säga att det var 

vi som gjorde det och det skapar en entusiasm. Detta ligger i linje med, menar Pinchot (1986), att 

en bra intraprenöriell ledare skapar en känsla av att det projektet som skall göras betyder mer än 

personliga värdegrunder. Ett sådant ledarskap förutsätter, enligt Nordlund (2005) menar, att 

entreprenören som ledare är socialt begåvad och leder medarbetare genom att få dem att tänka på 

nya sätt. Hon menar vidare att i det entreprenöriella ledarskapet finns en mångsidighet och det 

som driver entreprenören i hans ledarskap är att denne vill skapa något nytt och gärna gör det 

genom att ta risker för att nå resultat. Resultatet får sedan, menar Morris & Jones (1999), 

utvärderas och entreprenören får se resultatet av det projekt som startats. 

 

Denna typ av ledarskap är, menar Nordlund (2005), att se möjligheter och att kunna kommunicera 

dem bland medarbetarna. Skaug (2000b) framhåller att det entreprenöriella ledarskapet bygger på 

viktiga komponenter som handlar om att bygga team, lyssna, uppmuntra, dela framgången med 

flera och att hellre övertyga än att beordra. Altorp (2003) motsäger delvis detta då hon drar 

slutsatsen att längtan som finns i det innovativa ledarskapet som omfattas av det entreprenöriella 

ledarskapet, hellre tar sig an problem och nya utmaningar än engagerar sig i medarbetarna på 
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hemmaplan. Entreprenörerna blir så uppfyllda av sina egna projekt att de lätt kan glömma att 

medarbetarna behöver uppmuntran och stöttning i det som de gör.  

 

Det entreprenöriella ledarskapet fokuserar, enligt Skaug (2000a), på teamarbete och engagemang. 

Även organisationen påverkar den entreprenörielle ledaren, menar Skaug (2000a). Denne bör vara 

smidig och lätt att förändra om det behövs för att driva en idé. Detta har sin grund i, menar Skaug 

(2000a), att då kan entreprenören vara i centrum och själv ha alla bollarna i luften. Detta kan föras 

samman med den karisma som Nordlund (2005) anser att entreprenören har och som gör att 

entreprenören kan få andra med sig och på så vis få igenom sina idéer och få legitimitet som 

ledare. Altorp (2003) betonar att legitimitet ges åt den ledare som kan utveckla visioner och med 

kraft leda mot mål, samtidigt som denne kan få varje medarbetare att känna sig delaktig. Detta 

bekräftas av Nordlunds (2005) påstående att entreprenören bör vara socialt kompetent men 

motsäger delvis det entreprenöriella ledarskapet då entreprenören, enligt Skaug (2000a), i många 

fall är en person kring vilken all makt samlas.  

 

Ett exempel på när det entreprenöriella ledarskapet möter motstånd, är då entreprenören är för 

tidigt ute med att vilja förändra någonting. Detta går att belysa med Handys (1994) Sigmoidkurva.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Sigmoidkurvan (Handy 1994, s. 51) som beskriver entreprenörens aktioner. 

 

Han menar att vid punkt A är motståndet mot förnyelse som störst eftersom verksamheten går 

uppåt och allt ser ljust ut. Men det är vid denna tidpunkt som förnyelsen behöver komma. När det 

sker blir är det svårt att förstå eftersom verksamheten pekar i en positiv riktning. Därför blir 

initiativtagaren, i detta fall entreprenören, enligt Lundblad och Vejbrink (1998), på alla sätt 

motarbetad eftersom allt pekar uppåt. Det är först vid punkt B menar Handy (1995) som ett 

förändringsinriktat ledarskap efterfrågas men då är det redan försent eftersom kurvans förnyelse 

behöver påbörjas vid punkt A för att svänga uppåt efter en cyklisk nedgång.  

 



   

 

- 23 - 

 

När Altorp (2003) beskriver olika faktorer som formar ett ledarskap så utgår hon från de två 

faktorerna struktur och konsideration men lägger till en tredje faktor som är det 

förändringsinriktade ledarskapet som kommer till uttryck i det entreprenöriella ledarskapet. En 

entreprenöriell ledare kan också, enligt Altorp (2002), vara dominerande i sitt framåtriktade 

ledarskap då denne vill driva igenom nödvändiga förändringar för att nå de mål som satts upp.  

 

Det finns kopplingar och likheter mellan det entreprenöriella och intraprenöriella ledarskapet men 

även det som skiljer. För att kunna urskilja det intraprenöriella ledarskapets kännetecken sätter 

Pinchot (1986) intraprenören och entreprenören och en mer traditionell ledare i relation till 

varandra och får fram både likheter och kontraster.   

 

Han börjar med att redovisa motiven och för en entreprenör är det friheten som lockar med följden 

att risker tas, medan intraprenören söker både friheten och tillgång till de resurser som finns inom 

företaget och tar därmed rimliga risker. Den traditionella chefen får sina motiv från att bli 

befordrad och är försiktig när det gäller risktagande. Målhorisonten varierar hos entreprenören och 

intraprenören. En entreprenör, menar Pinchot (1986), har en tidsrymd på 5-10 år medan 

intraprenören har ett betydligt längre perspektiv, allt från 3 upp till 15 år. Det är långt från den 

traditionelle chefen som endast ser till innevarande budgetår.  

 

När något behöver åtgärdas i organisationen så delegerar vanligtvis, enligt Pinchot (1986), chefen 

detta medan både intraprenören och entreprenören tar i med egna händer. Intraprenören har en 

större förmåga än entreprenören att delegera uppgifterna. När det gäller skeenden i företaget ser 

intraprenören både inom och utanför företaget medan entreprenören är marknadsorienterad.   

 

En intraprenör är cynisk, menar Pinchot (1986), till det egna systemet och skämtar gärna om 

statussymboler inom organisationen.  En entreprenör behöver inga statussymboler, det viktiga är 

att arbetet blir gjort och denne tar sig an uppgifter med mod och optimism. Den traditionelle 

chefen står i kontrast till de båda då denne lägger stor vikt vid statussymboler och oroar sig över 

vad andra ska tycka. De starka sidorna som kommer fram hos den traditionelle chefen är att denne 

har en utbildning att falla tillbaka på och är analytisk i sina bedömningar. Intraprenören har ofta 

också en utbildning men behöver kunna utvecklas inom organisationen. Entreprenören tänker i 

projekt och behöver inte kunna varje sak men saknar för den skull inte utbildning. 
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2.2. SAMMANSTÄLLNING AV ENTREPRENÖRSKAPETS OLIKA UTTRYCK 

Sammanställningen av entreprenörskapets uttryckssätt som visas i tabell 2, görs utifrån teorin om 

entreprenörskapets olika uttryck och former.  

2.2.1 Gemensamma utgångspunkter för entreprenörskap och intraprenörskap 

Entreprenörskap härstammar från 1400-talet och har på olika sätt utvecklats sedan dess. Under 

1980-talet använder Pinchot (1986) begreppet intraprenörskap för att definiera och ge 

entreprenören i en organisation, ett namn. Intraprenörskapets uttryckssätt och funktion liknar på 

många sätt entreprenörskapets men intraprenören ser lösningar i den kända kunskapen och finns 

som anställd i en organisation enligt Arnerup och Nyberg (1991), Lundblad och Vejbrink (1998), 

Pettersson (2002) och Sundin (2004a). Intraprenören är en entreprenör med alla dess egenskaper 

men behöver inte driva sin egen företagsorganisation för att agera entreprenöriellt. Många 

förutsättningar är desamma och eldsjälen som Philips (1988) beskriver finns både hos den som 

benämns entreprenör och intraprenör. 

 

Tabell 2: Sammanställning av teorier om entreprenörskap 

 Kännetecken: 

 
 
 
 

GEMENSAMT FÖR 
INTRAPRENÖRSKAP  

och 
ENTRPRENÖRKSKAP  

Sätter sina egna mål, Kan hantera misslyckanden, Ger inte 
upp utan använder erfarenheten, Balans mellan tokiga och 
realistiska idéer, Nätverk, Samverkar, Strategisk, Kan se 
farhågor och möjligheter, Kommunikativ, Både leder och 
utför, Får någonting gjort, Utför riskfyllda handlingar, Ser 
möjligheter i förändringar, Drivande, Förändringsinriktad, 
Karisma, Kollektiv process, Social kontroll i gruppen, Nätverk, 
Intuition, Nya lösningar i tvingande situationer, Har nytta av 
en bra grundorganisation, Personliga egenskaper och yttre 
ramar viktiga, Ser möjligheter hos varje människa, Beroende 
av förebilder, Utvärderas, Vill se resultat, Engagemang, 
Legitim ledare, Frihet, Tar i med egna händer, Projektinriktad 

 
INTRAPRENÖRSKAP 

Ser lösningar i redan känd kunskap, Agerar företagsamt inom 
organisationer med stor frihet, Kan ej ta del av vinst, 
Auktoriteter viktiga, Förankrad och informerad internt, 
Utbildad, Cynisk 

ENTREPRENÖRSKAP  Samordnar arbete och kapital, Bygger på relationen köpare – 
säljare, Marknadsorienterad, Drivkraft starkare än risker, 

 

2.2.2 Reflektion kring entreprenörskapets uttryck 

Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2006) och Höög & Johansson (2011) menar att det finns en 

gemensam kultur i organisationer och den innefattar de värderingar som påverkar verksamheten. 

Förutsättningen för entreprenörskap kan vara påverkad av sådana värderingar. Entreprenörskapets 

uttryckssätt kan även kopplas till Bakkas m.fl. (2006) teori om processer i en organisation då 
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entreprenörskap kan vara en process över tid. Entreprenörskap kan ta sig uttryck i intraprenörskap 

och blir då en inomorganisatorisk företeelse eftersom en intraprenör enbart agerar inom en 

organisation, enligt Sundin (2004).   

3. ORGANISATIONSTYPER  

Runt om i vårt samhälle finns organisationer av olika slag och Abrahamsson och Andersen (2005) 

menar att organisation är ”en planmässigt inrättad sammanslutning av människor med ett syfte att 

nå givna mål” (Abrahamsson och Andersen 2005. s. 11). En organisation kan, enligt Abrahamsson 

och Andersen (2005) definieras och analyseras utifrån olika perspektiv. Det finns gemensamma 

drag hos fenomenet organisation oavsett i vilken form de uppträder. De gemensamma dragen är 

att organisationens syfte är att uppnå mål och är sociala enheter som existerar i en större social 

sfär. Detta kan appliceras på Svenska kyrkan som är ett trossamfund med rötter i de första kristna 

församlingarna enligt inledningen till Kyrkoordningen. Svenska kyrkans organisationsform kan 

betraktas som institution, enligt Hansson (2004a och 1990), då en institution bärs av en idé och ett 

gemensamt normsystem. Det är samma både före och efter år 2000 då Svenska kyrkan upphörde 

att vara statskyrka. Även Wikström (2011) menar att Svenska kyrkan tillhör en av samhällets 

idéburna organisationer. Han menar till och med att Svenska kyrkan är både ett företag och en 

välgörenhetsorganisation. När Svenska kyrkans organisation beskrivs utgår beskrivningen, enligt 

Hansson (2004a), från att organisationen också är buren av en idé som sedan utförs och bärs av en 

arbetsorganisation. Före år 2000 var Svenska kyrkan en statskyrka och även efter 2000 så finns 

det enligt Ekström (2004), starka band mellan kyrkan och staten. Det tydligaste är lagen om 

Svenska kyrkan. Det som är unikt för denna folkrörelse menar Wikström (2011) är att den är både 

kyrka och stat. Exempel han tar är att det finns en lag om Svenska kyrkan och att Skatteverket tar 

upp medlemsavgiften. I teorikapitlet om organisation beskrivs den ideella och offentliga 

organisationen då de har likheter och kopplingar till Svenska kyrkan. 

3.1 SVENSKA KYRKAN 

I Kyrkoordningen beskrivs Svenska kyrkan och dess arbete som rikstäckande och uppdelat i 

lokala territoriella församlingar. Kyrkans organisation består av alla kyrkotillhöriga och på ett 

demokratiskt sätt utses de styrande genom val. Svenska kyrkans uppgift är att fira gudstjänst, 

bedriva diakoni, mission och undervisning. 

3.1.1 Organisationens uppbyggnad  

Denna övergripande organisation i Svenska kyrkan kan delas upp i tre olika delar, enligt 

Stålhammar (2002).  Det är en professionell del av organisationen som innefattar de som arbetar 



   

 

- 26 - 

 

med kärnverksamhet: gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Det finns dessutom en 

byråkratisk del dit de är knutna som utför serviceverksamhet till kärnverksamheten samt 

begravningsverksamhet. Den tredje delen är den ideella och den omfattar alla de som på något sätt 

arbetar i kyrkan utan ersättning och deras engagemang bygger på frivillighet. Ekström (2004) 

menar att Svenska kyrkan kan karakteriseras som en folkrörelse. Detta motiverar han genom att så 

stor procent av Sveriges befolkning är medlemmar, 2004 är det 7,2 miljoner människor, och den 

är rikstäckande.  

 

Ansvaret för Svenska kyrkans verksamhet bärs enligt Kyrkoordningen av alla tillhöriga och ett 

särskilt ansvar har de styrande och de som innehar kyrkans vigningstjänst, det vill säga präster, 

diakoner och biskopar. Bland kategorin alla tillhöriga finns de frivilliga eller ideella medarbetarna 

och de utför, enligt Stålhammar (2002), sitt uppdrag med flexibilitet och öppenhet. De har ett stort 

eget ansvar där de kan ta egna initiativ som gynnar verksamheten. Verksamheten som Svenska 

kyrkan skall bedriva omfattar; att fira gudstjänst, bedriva diakoni, ha undervisning samt utöva 

mission. Denna kärnverksamhet bör vara anpassningsbar, menar Stålhammar (2002) eftersom den 

uttrycker mycket av den symbolvärld och de riter som är centrala i Svenska kyrkans verksamhet. 

Flexibiliteten bör inte gå så långt att de långsiktiga målen kommer i skymundan. Ett mer 

problematiskt scenario skulle vara om strukturen blev så fast att den inte kunde rubbas på grund 

av byråkratiska regler. Ändå måste prioriteringar göras och då kan, enligt Stålhammar (2002), 

konflikter uppstå eftersom dessa bygger på olika intressen, både från kyrkotillhöriga, anställda och 

förtroendevalda.  

 

Kyrkorådet är församlingens styrelse enligt Kyrkoordningen och benämns som de styrande. 

Kyrkoherdens ansvarsområde är, enligt Kyrkoordningen, pastoratet och ett pastorat kan bestå av 

en eller flera församlingar. Kyrkoherden har ansvar för den övergripande samordningen för all 

verksamhet och leder verksamheten. Dessa båda ansvarslinjer skiljer, enligt Hansson (2004b), på 

styrning och ledning. De förtroendevalda ansvarar för de övergripande besluten som handlar om 

mål och inriktning av verksamheten. Det är frågor som handlar om vad som är centralt för 

styrningen. Kyrkoherdens ledning handlar i stället om frågorna som svarar på frågan ”hur”. Det 

innebär att kyrkoherden ansvarar för att de beslut som är ”vad”-frågor blir praktisk verklighet. 

Hansson (2006) betonar att kyrkoherdens ledning sker i samverkan med förtroendevalda.  
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Det finns, anser Hansson (2004b), en stor överensstämmelse med kommunal verksamhet. Det 

finns dock en sak som skiljer och det är att kyrkoherden är ledamot i den styrelse som tar 

styrningsbeslut och är själv präst. Detta ger kyrkoherden en starkare position än en kommunal 

chef. 

 

Kyrkotillhöriga, förtroendevalda och de som är präster, diakoner och biskopar har tillsammans, 

enligt Kyrkoordningen, ett ansvar för de demokratiskt fattade besluten. I Svenska kyrkans 

utredning 2008, Styra och leda, menar utredarna att det är naturligt att medlemmar i en idéburen 

organisation tar ansvar för att organisationens idéer får genomslag. Utredarna menar vidare att det 

är viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig. Trots ett gemensamt ansvar menar Stålhammar (2002) 

att spänningar lätt kan uppstå mellan styrningen och ledningen då det handlar om formella beslut i 

organisationen. När det gäller samhörigheten mellan styrning, ledning och tillhöriga kan, enligt 

Stålhammar (2002), gemensamma upplevelser och riter stärka organisationen. Detta baseras på 

den relation som enligt Hansson (2001), bär Svenska kyrkan och gör den till en stark organisation. 

Det får till följd att olika relationer som finns inom organisationen behöver hanteras utifrån ett 

relationsperspektiv. Att relationen är speciell i Svenska kyrkan, menar Hansson (2001), är att 

grundidén handlar om en relation, nämligen mellan Gud och människa. Modéus (2008) har 

utvecklat denna relation till tre och dessa är, förutom relationen till Gud, även relationen till mig 

själv och till min medmänniska. Detta har sin grund i Jesu ord enligt Matteusevangeliet 22:27 

(Bibel 2000) ”Du skall älska Herren din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med 

hela ditt förstånd och din nästa som dig själv”. Enligt Selznicks (1968) övergår en organisation till 

att bli en institution då grunden genomsyras av värderingar och delaktighet. I relationsidén finns 

gemensamma värderingar och delaktighet då delaktig bygger på relation. Följden av detta är att 

medarbetare är med både i utformningen och verkställandet av grundidén. Utifrån Selznicks 

(1968) definition är Svenska kyrkan en institution. För Svenska kyrkan är relationsidén ett 

exempel på en gemensam värdering som genomsyrar det verkställande arbetet. Det får också 

konsekvenser, enligt Hansson (2001), för ledarskapet. Det relationsinriktade ledarskapet är 

mycket utpräglat bland kyrkoherdarna. De är så angelägna om att hålla goda relationer så att 

förändringsarbetet kommer i skymundan.  

 

Den historiska traditionen och den teologiska grundsynen som Hansson (2001) lyfter fram som 

viktiga komponenter i församlingsverksamheten kan likställas med den som Selznick (1968) 

menar är de grundläggande värden som får en institution att leva vidare. När dessa värden är 

hotade blir institutionen sårbar. Dessa värden stärker också gruppens identitet.  



   

 

- 28 - 

 

3.1.2 Måldokumentet - församlingsinstruktionen 

Det måldokument som ligger till grund för varje församlings verksamhet utifrån uppdraget i 

Kyrkoordningen är församlingsinstruktionen. Det skall enligt Kyrkoordningen finnas en 

församlingsinstruktion för varje församling. Ansvaret i för församlingsinstruktionens ligger på tre 

parter, förtroendevalda, kyrkoherde och domkapitel. Instruktionen skall utarbetas i samråd mellan 

styrning och ledning i församlingen samt i samråd med domkapitlet. Tanken med detta, enligt 

Hansson (2004a), är att det ska bli ett utbyte av kunskap om verksamheten. Men 

församlingsinstruktionen är också ett medel vid tillsyn av församlingarna, enligt Kyrkoordningen. 

Kontrollen utförs av biskop och domkapitel som kontrollerar om målen i församlingsinstruktionen 

är uppfyllda.  

 

Det är, menar Stålhammar (2002), lätt att församlingsinstruktionen hamnar i skymundan hos de 

som arbetar med servicefunktionen i församlingen. När församlingsinstruktionen är beslutad av 

stiftets domkapitel är dokumentet bindande, enligt Kyrkoordningen. Selzenick (1968) menar att i 

institutioner är det av vikt att få medarbetare att bli engagerade i det som är grunden till 

institutionens liv och det kan ske genom olika sociala strategier då de som arbetar i institutionen 

får chansen att formas till en grupp.  

 

Detta belyser vikten av att innehållet i församlingsinstruktionen blir känt och den skall därför, 

enligt Kyrkoordningen, beslutas vid ett sammanträde då det finns ett direktvalt Kyrkoråd. Frågan 

om att ändra i detta måldokument får, enligt Kyrkoordningen, väckas av Kyrkoherden, 

domkapitlet, kyrkorådet eller något annat av församlingens beslutande organ. 

 

I arbetet med församlingsinstruktionen har det påpekats, enligt Hansson (2004a), att tanken med 

arbetet är att utarbeta ett grundläggande dokument kring uppdraget och inte en rad av aktiviteter. I 

detta måldokument finns församlingens övergripande verksamhetsplan som, enligt 

Kyrkoordningen, all annan verksamhet skall utgå ifrån. Ytterligare ett kriterium för att en 

organisation ska vara en institution, menar Selznick (1968), är att det finns en policy som bygger 

på värderingar. Detta innebär att uppdraget är så grundläggande att det byggs in i organisationens 

struktur. 

 

Ideologi och värderingar blir tydliga i församlingens syrdokument och policys och det har sin 

grund i den historiska traditionen och teologiska grundsynen. Det är den visionen som bär 

Svenska kyrkan och gör att den i viss utsträckning kan benämnas som en ideell organisation. 
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3.2 DEN IDEELLA ORGANISATIONEN 

En ideell organisation går inte att jämföra organisatoriskt med ett företag eller en myndighet, 

menar Leopold (2006). Det går, enligt honom, inte att direktöverföra modeller från 

företagsvärlden. Detta hör samman med det Ahrne, Boström & Forsell (2004) menar då 

engagemanget i en ideell organisation inte bygger på ett tvång som en anställning gör. Grunden 

för den ideella organisationen är, menar Leopold (2006), en vision, dröm eller helt enkelt något 

som irriterat en grupp människor. En annan orsak till en ideell organisation menar Segnestam 

Larsson (2009), är de resurser som finns till förfogande i kombination med någon form av 

ideologi.  

 

För individen blir den ideella organisationen ett sätt att förverkliga saker som den enskilde inte 

kan göra på egen hand, enligt Leopold (2006) och det är detta som skiljer en ideell organisation 

från myndigheten eller företaget. Syftet med en ideell organisation är inte att ge vinst eller 

uppfylla vissa lagkrav. Ett annat särdrag i den ideella organisationen är att den uppstår ur en idé 

och organisationen växer och fortlever så länge denna idé bär. Den bärande idén är sprungen ur en 

miljö där ett behov finns av ett engagemang och det är inte pengar som är huvudsyftet för den 

ideella organisationens fortlevnad utan pengar blir i stället något som kompletterar den idéburna 

verksamheten. 

 

Motivet för att vara med och arbeta i en ideell organisation bottnar, enligt Ahrne m.fl (2004), i 

individens egna motiv och att värderingar stämmer överens med den ideella organisationens. 

Medlemmarna är en symbol för den ideella organisationens idéer, där högt medlemsantal visar på 

en stor resurs. Ideologin som förenar blir, enligt Segnestam Larsson (2009), det som kittar 

samman medlemmarna men kan upplevas både negativt och positivt. Organisationen kan få ett jag 

och genom det en identitet menar Selznick (1968) och då har organisationen blivit till en 

institution som bygger på gruppens samspel och anpassning.  

 

Segnestam Larsson (2009) tar upp ideologin som både begränsande och tillåtande. Den ska vara 

grund för igenkännande i organisationen men får inte vara så stark att den inte ger utrymme för 

variation och frihet för den enskilde.  

3.2.1 Medlemskap 

I en ideell organisation kan, enligt Ahrne m.fl. (2004), inte någon medlem tvingas gå med eller 

tvingas stanna kvar i organisationen. Leopold (2006) menar att detta påverkar den ideella 



   

 

- 30 - 

 

organisationens fortlevnad. När behovet inte längre finns, samlar den inga medlemmar och den 

ideella organisationen dör ut. Att den ideella organisationen inte kan tvinga någon att vara 

medlem blir, enligt Ahrne m.fl. (2004) ett möjligt påtryckningsmedel för medlemmen vid en 

konflikt. Förändringen i ideologin behöver vara i takt med tiden, menar Segnestam Larsson 

(2009), och kan påverkas både av medlemmar och av omvärldens händelser. 

 

Kritik som riktas mot ideella organisationer, enligt Ahrne m.fl. (2004), är att det blir fler och fler 

anställda. Detta kan skapa problem eftersom en anställd och en frivillig kan göra samma tjänst och 

har olika motiv till varför de tillhör organisationen. Ytterligare en skillnad mellan anställd och 

medlem är hur ideologin uppfattas vid olika beslut. För en anställd ledare blir, enligt Segnestam 

Larsson (2009), uppgiften att göra avvägningar för beslut som påverkar medlemmen och på så vis 

styr den anställde innehållet i den ideella organisationens program.   

 

Leopold (2006) menar att det finns olika nivåer på medlemskapet i en ideell organisation och det 

är den aktive medlemmen som är med av intresse eller av ideologiska skäl medan den passive 

medlemmen vill visa sitt stöd utan att engagera sig ytterligare. Två andra nivåer är den 

förtroendevalde som tar på sig ett större ansvar och den frivillige som gör enstaka arbetsinsatser 

vid behov. Skillnaderna i engagemanget får, enligt Ahrne m.fl. (2004), konsekvenser när det gäller 

att få del av resurserna som en ideell organisation bidrar med. Resursutdelningen kan bli sådan att 

det finns sådant som både icke-medlemmar och passiva medlemmar får nytta av. Intensiteten i 

kopplingen till den ideologiska grunden varierar på olika nivåer i den ideella organisationen och 

detta förändras också över tid, menar Segnestam Larsson (2009).  

 

Att ta ansvar och engagera sig är en byggsten även i den offentliga organisationen. Den består av 

demokratiskt valda representanter som styr verksamheten. Bills (2010) skriver om hybrida 

organisationer som har strukturer från flera olika sektorer. Svenska kyrkan skulle kunna vara en 

hybrid organisationen med en uppbyggnad som präglas av både ideell och offentlig organisation. 

Likheten med en offentlig organisation finns inte minst från tiden då Svenska kyrkan var 

statskyrka.  

3.3 DEN OFFENTLIGA ORGANISATIONEN 

I den offentliga organisationen, menar Petersson (2007), att det finns olika förvaltningsformer. 

Det är en folkstyrning där medborgaren väljer sina representanter som ska utföra medborgarnas 
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önskemål och vilja. Det finns också en del i den offentliga organisationen som är marknadsstyrd 

och utför det som kunden vill ha. Dessa grunder påverkar organisationens arbete och förvaltning. 

3.3.1 Grunder i den offentliga organisationen 

En offentlig organisation är, enligt Christensen, Laegerlid & Roness (2005), en organisation som 

bedriver sin verksamhet utan konkurrens och det som produceras skall komma alla till nytta. En 

offentlig organisation har ”offentlig plikt” (Christensen m.fl. 2005, s. 42), som ligger till grund för 

utförandet av de uppgifter som ska genomföras. De uppgifter som ska fungera enligt Ringqvist 

(1996), är att ta ansvar för vissa områden som är av gemensamt intresse för medborgarna och att 

dessa har ett inflytande. Detta leder till att de som utför uppgifterna i organisationen är 

disciplinerade i sina arbeten och att det finns en tydlig hierarki för fördelningen av uppgifter enligt 

Christensen m.fl. (2005). Styrningen är demokratiskt vald och varje utförare ansvarar inför de 

valda. Gortner m.fl. (1987) menar att en offentlig organisation står under särskilda regler och lagar 

och att dess verksamhet ska tjäna brukarna. Detta skall den offentliga organisationens utförare 

förhålla sig till samtidigt som den offentliga organisationens struktur skall vara i takt med 

omvärldens organisatoriska förändringar, enligt Montin (2007), som influerar även offentlig 

verksamhet. 

 

Ur ett organisatoriskt perspektiv, menar Christensen m.fl. (2005) kännetecknas den offentliga 

styrningen av en politiskt vald församling och har exekutiver, huvudmän och beslutsprinciper 

medan en privat organisation bedriver sin verksamhet på en oreglerad marknad med fri 

konkurrens. Montin (2007) menar att även om det finns många företeelser som skiljer en offentlig 

verksamhet från ett företag så influeras offentlig verksamhet av styrmodeller från näringslivet. Ett 

sådant exempel är att den offentliga organisationens olika verksamheter bryts upp och bildar olika 

delar i organisationen genom till exempel bolag inom den offentliga förvaltningen. Det har blivit 

fler och fler privata aktörer som tas in på den offentliga organisationens arena genom att tjänster 

köps in, menar Montin (2007). Genom detta suddas, enligt Ringkvist (1996) gränserna ut för vad 

som är offentligt och privat sektor.  

 

En stor organisation som de offentliga organisationerna ofta är kan förvandlas till att bli 

institution. Det som händer då, enligt Abrahamsson och Andersen (2005), är att organisationen 

inte enbart blir en hjälp för produktion utan också en kanal för politik. Det som sker när en 

organisation blir en institution, enligt Selznick (1968), är att den bygger på sociala nätverk och är 

mottaglig och anpassningsbar till påtryckningar både inifrån och utifrån. Sundin (2000) menar att 

definitionen på en institution är att mycket av det som sker i en organisation är så självklart att det 
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inte behöver sägas. Det finns, menar Hansson (1990), ett gemensamt normsystem inom en 

institution. En sådan homogen organisation har dock sin fördel i att det är lätt att kommunicera 

med en grupp som till stor del är homogen, menar Selznick (1968). 

3.3.2 Styrning och ledning 

I en offentlig organisation finns det, enligt Christensen m.fl. (2005), ett arrangemang av processer 

och procedurer som är unika för den offentliga organisationen. In i dessa processer kommer 

lösningar från näringslivet som ska vara arbetsredskap för organisationen men som behöver 

anpassas till den offentliga organisationen. Ett exempel på detta är arbetet med målstyrning. Men 

hänsyn måste tas, menar Petersson (2007), till att den offentliga organisationen inte bedriver 

verksamhet ute på en oreglerad marknad med fri konkurrens.  Den offentliga organisationen har 

också ett ansvar mot medborgarna och behöver därför ha en stor öppenhet och ansvarsområdet är 

dessutom, enligt Lundström & Sundin (2008), reglerat i lag. Dock rör sig den offentliga 

organisationen i gränslandet, enligt Petersson (2007), mellan olika organisationsformer och 

ansvarsområden. Ytterligare ett skiljetecken är att en offentlig organisation är multifunktionell. 

Det finns olika styrformer, tjänstemän och politiskt valda, vilket gör att olika hänsyn måste tas och 

målkonflikter lätt uppstår.  

 

En annan skillnad är, anser Hagström (1990), att i bolag så sker det sällan byten och 

ommöbleringar i styrelserna utan byten sker i ledningsfunktionen. I en offentlig organisation 

däremot sker omsättningen av människor bland de politiskt valda och inte bland tjänstemännen. 

Christensen m.fl. (2005) menar att det ändå finns likheter mellan en privat och en offentlig 

organisation. De kan vara strukturerade på ett liknande sätt och bedriva en viss form av 

affärsverksamhet. Likheten består även i, enligt Lundström & Sundin (2008), att både i offentliga 

och privata organisationer finns det arbetsgivare, utförare och leverantörer. Dock ska den 

offentliga organisationen, menar Ringqvist (1996), inte primärt ha ett vinstintresse för att 

finansiera sina verksamheter. 

 

En offentlig organisation, enligt Christensen m.fl. (2005), har som uppgift att ta tillvara speciella 

intressen och uppgifter och utgångspunkten för organisationen är att arbeta för att uppfylla de mål 

som finns för uppgifterna i organisationen. Strukturen bygger på att ha specialiserad kunskap och 

att samordna de resurser som finns för syftet med den offentliga organisationen. Det som saknas 

är marknadsmekanismerna som ger indikationer på hur resurser skall fördelas, enligt Hagström 

(1990). Detta gör, menar Christensen m.fl. (2005), att det behövs en yttre struktur med mindre 

delar och av det kommer indelningen i till exempel kommuner.  
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I den offentliga organisationen finns en organisationskultur som består av både informella och 

formella värderingar. Detta blir särskilt tydligt i offentliga organisationer, menar Christensen m.fl. 

(2005), då många av de offentliga organisationernas uppgift är kontrollerande. De normer och 

värderingar som är formella, vägs ofta upp av informella värderingar som bygger på 

tillmötesgående och vänlighet. Organisationskulturen, enligt Christensen m.fl. (2005), blir ett 

komplement till den formella strukturen i en offentlig organisation. Detta kräver en balansgång för 

både ledning och medarbetare då det handlar om att kombinera traditioner och förnyelse. Kulturen 

i en offentlig organisation förhåller sig till den politiska strukturen, vilket innebär att 

organisationskulturens uttryck bör förhålla sig neutrala till partipolitiska värderingar. Denna bild 

har sitt ursprung, enligt Hagström (1990), i att tjänstemännen utreder det som politikerna bett dem 

göra och på så vis förväntas tjänstemännen vara neutrala.  I detta förhållningssätt kan ses 

paralleller till Selnicks (1968) grunder för en institution. I en institution, menar han, kan inte 

bärande principer skiljas från målen som finns i organisationen. Abrahamsson och Andersen 

(2005) menar att det som skiljer en organisation från en institution är att målen är det som är 

viktigt i en organisation medan värdena är det viktiga i en institution. 

3.3.3 Organisationsstruktur  

Abrahamsson och Andersen (2005) definierar offentliga organisationer enligt följande: Det är 

medborgarna som är huvudman för verksamheten som bedrivs. Dessutom är medborgarna 

anställda inom den offentliga organisationen. Medborgarnas anställningar är både inom ledande 

befattningar och i utförande verksamhet. Detta gör att roller måste hållas isär, då medborgaren 

som anställd både är uppdragstagare genom sin anställning och tillhör den intressentgrupp som är 

organisationens huvudman. Christensen m.fl. (2005) menar att då är styrning och ledning starkt 

sammankopplade. Detta ger, enligt Gortner m.fl. (1987), en stabilitet i organisationsstrukturen.  

 

Ledningen i en offentlig organisation behöver ta hänsyn till en allmänhet, menar Christensen m.fl. 

(2005), som är en part i en offentlig organisation. Detta har sin grund i den representativa 

demokrati som är i den offentliga organisationen.  Det behövs en samverkan och information 

mellan både det kollektiva och det enskilda, mellan medborgare och invånare samt mellan brukare 

och kunder. Konsekvensen av detta blir, enligt Ringqvist (1996), att den offentliga organisationen 

präglas av tillgänglighet och att alla behandlas lika. 

 

En trend i de offentliga organisationernas ledning och styrning är, menar Christensen m.fl. (2005), 

att styrningen och ledningen bygger på en dialog och ledaren blir visionär och ledning och 
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styrning går i varandra men gör det utifrån en informell struktur.  Detta motsägs delvis av Gartner 

m.fl.(1987) som menar att det finns en stel och stängd struktur i en offentlig organisation. I 

organisationsstrukturen finns enligt Christensen m.fl. (2005) en mellannivå mellan ledning och 

brukare och det är den administrativa nivån som ofta blir den nivå som får utstå tryck både från 

lägre och högre nivå. Den offentliga förvaltningen har, enligt Lundquist (1971), tre nivåer och 

dessa är demokratin som är den grundläggande normen i den offentliga organisationen, och som 

en förlängning av denna politiskt valda som beslutar och tjänstemän som verkställer. 

 

När det ska genomföras förändringar i en offentlig organisation behöver hänsyn tas till olika 

nivåer och till de olika uttryckssätt som finns i en offentlig organisation, enligt Christensen m.fl. 

(2005). Förändringen kan ske på ett instrumentellt sätt och sker då utifrån förändrade behov på 

någon nivå. Förändringsproceduren är rationell och med aktörer från ledningen. När förändringen 

tar sin utgångspunkt i den företagskultur som finns sker förändringen långsamt och är en långsam 

process som sker med många inblandade från olika nivåer i organisationen. Förändringen kan 

också ske utifrån att organisationen ska vara rätt i tiden och matcha tidens värderingar och 

skeenden. Detta kan möta motstånd med utgångspunkt i det som Selzenick (1968) skriver om 

stora organisationer som institutioner. Organisationen är ett redskap för att utföra något medan 

institutionen blir en produkt av sociala behov och blir anpassningsbar till olika utifrån kommande 

påtryckningar. En institution kan också påverkas inifrån av den sociala världen som finns där. En 

risk som finns i en institution är att den kan bli sluten menar Selznick (1968). Detta beror på att 

den har anpassats under lång tid till de människor som arbetat i den och till den omgivning som 

den verkat i. I och med detta finns ett inbyggt motstånd mot förändringar eftersom det kan rubba 

sammansättningen som bygger på personliga relationer. 

 

Den organisationsstruktur som präglar offentliga organisationer anknyter till Svenska kyrkans 

organisatoriska uppbyggnad inte minst ur ett relationsperspektiv. Relationsperspektivet finns även 

i den ideella organisationen som Svenska kyrkan har stora likheter med. Detta gör att Svenska 

kyrkan är präglad av flera olika organisationstyper.  

4. SAMMANSTÄLLNING AV ORGANISATIONSTYPER 

Sammanställningen av organisationstyperna görs utifrån teorin om den ideella och offentliga 

organisationen samt Svenska kyrkans organisation som har drag av både offentlig och ideell 

organisation.  
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Tabell 3: Sammanställning av teorier om organisation 

 Kännetecken 

 
 

SVENSKA KYRKANS 
ORGANISATION 

Institution, Idéburen, Företag och välgörenhetsorganisation, 
Starka band med det offentliga, Rikstäckande organisation, 
Demokratiskt uppbyggd, Professionell del, Byråkratisk del, Ideell 
del, Tillhöriga med eget ansvar, Flexibel, Styrelse styr, 
Kyrkoherde leder, Gemensamt ansvar, Spänningar kan uppstå 
mellan styrning och ledning, Gemensamma upplevelser inom 
organisationen, Måldokument, Flera övergripande dokument, 
Hybridorganisation 

 
 

IDEELL ORGANISATION 

Visionär grund, Styrs av individers motiv, Har medlemmar, 
Medlemmars värderingar ska stämma överens med 
organisationens, Organisationen blir ett jag, 
Förverkliga det som en enskild inte kan göra själv, Uppstår ur en 
idé, Samlas ej medlemmar dör den ut, Omfattar både anställda 
och frivilliga, Omfattar passiva och aktiva medlemmar, Koppling 
till ideologisk grund 

 
 

OFFENTLIG 
ORGANISATION 

Styrs av politiskt vald församling, Verksamheter bryts ner i 
mindre delar, Institutioner med sociala närverk, Målstyrd, 
Ansvar mot medborgare, Multifunktionell, Har oreglerad 
marknad, Kontrollerande, Innehåller process och procedurer, 
Visionär, Ledning och styrning går in i varandra, Stor hänsyn vid 
förändringar, Förändring tar sin utgångspunkt i 
företagskulturen, Motstånd till förändringar 

 

4.1 Reflektion kring organisationsteorin 

Organisationernas uppbyggnad är ett uttryck för det strukturperspektiv som både Bakka m.fl. 

(2006) och Höög & Johansson (2011) beskriver. Det finns enligt Bakka m.fl. (2006) olika nivåer 

för analysen av en organisation. Dessa är ”individ, grupp, organisation internationell nivå samt 

institution, kultur och samhälle” (Bakka m.fl. 2006 s. 24-26). Min sammanställning i tabell 3 tar 

sin utgångspunkt främst i nivåerna som handlar om organisation, individen och gruppen samt till 

viss del även kultur och institution.  

 

I reflektionen kring Svenska kyrkans organisation blir ideologins och i detta fall, teologins 

perspektiv viktiga eftersom den är den grundideologi som organisationen vilar på. 

Grundstrukturen enligt Kyrkoordningen är territoriell men verksamheten ska drivas utifrån tre 

intressenter, medlemmar, vigda och förtroendevalda. Den geografiska grundpelaren behöver 

byggas utifrån en medvetenhet hos enskilda och grupper om en teologisk grund i de 

grundläggande uppgifterna. För att entreprenörskap ska kunna rymmas inom organisationen 
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behöver den underbyggas av teologin. Den teologi om relationer som Hansson (2001) och Modéus 

(2008) menar är en viktig byggsten i organisationen. Detta blir konkret i det sociala 

entreprenörskapet.  

5. ENTREPRENÖRSKAP I IDEELLA OCH OFFENTLIGA 

ORGANISATIONER 

Bills (2010) menar att det finns organisationer som är hybrider. De har strukturer från flera olika 

sektorer och driver en verksamhet som har varierande syften. Dessa syften är inte de ursprungliga 

utan en typ av verksamhet som har växt fram i angränsande verksamheter till de ursprungliga 

syftena. Svenska kyrkans organisation är ett exempel på en hybridorganisation genom att hon 

enligt Wijkström & Lundström (2002) bedriver en omfattande verksamhet inom förskola och 

social verksamhet. Detta är inte den primära uppgiften för en religiös organisation då det, enligt 

Rochester & Torry (2010), är att samlas till gudstjänst. Ideologins betydelse för entreprenörskap 

inom olika sociala verksamheter är en betydande drivkraft inom många olika områden.   

5.1 Socialt entreprenörskap  

Gawell, Johannisson & Lundqvist (2009b) framhåller att en entreprenör som bedriver sin 

verksamhet i eller i samklang med en offentlig organisation benämns ofta som 

samhällsentreprenör och utför sitt entreprenörskap inom offentliga organisationer. 

Samhällsentreprenören bedriver socialt entreprenörskap och detta har växt oerhört sedan 1990-

talet menar Defourney (2010) . Viktigt för denna typ av entreprenörskap är inte den ekonomiska 

vinsten, menar Gawell m.fl. (2009b), utan att ta vara på och använda de resurser som finns i en 

organisation, på en plats eller hos människor. En entreprenör i en offentlig organisation bygger 

entreprenörskapet på värden och entreprenörskapet som en värdeskapande kraft, enligt Gawell 

m.fl.(2009b). Nicholls (2011) menar att de klassiska teorierna kring entreprenörskap hittar nya 

former i och med att de analyseras och sammanförs med den sociala kontexten. Orsaken till att de 

klassiska entreprenörforskarna som till exempel Schumpeter inte tar upp samhällsentreprenörskap 

är att det har utvecklats under senare tid. 

 

Det sociala entreprenörskapet som har utvecklats under senare tid har sin grund i den klassiska 

entreprenörsforskningen och det går, enligt Shockley och Frank (2011), att urskilja deras teorier 

främst inom fem områden. Dessa är skillnaden mellan entreprenöriellt tänkande och 

beslutsfattande samt skillnaden mellan entreprenöriellt ledarskap, ekonomisk drift och förvaltning,  
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Norén (2008) menar att entreprenörskap inom offentlig sektor handlar om koncept och metoder 

som finns inom näringslivet och som används för att effektivisera och utveckla verksamheten i 

den offentliga sektorn. Även om konceptet är från näringslivet menar Shockley och Frank (2011) 

att entreprenörskapet primärt inte är beroende av ekonomiska ramar. Socialt entreprenörskap 

handlar ofta, enligt Fayolle & Matlay (2010), om att ta till vara på behov som finns i en grupp 

eller på en plats. Utvecklingen för socialt entreprenörskap sker inom ickevinstdrivande 

organisationer, enligt Mair (2010), och denna utveckling, menar Norén (2008), kan vara politiskt 

kontroversiell eftersom det handlar om skattefinansierad verksamhet. Dock har politiker sedan 

1980-talet menar Norén (2008), använt entreprenörskap inom den offentliga sektorn. Anledningen 

till detta är, menar Norén (2008), att det går att effektivisera och förbättra även i den offentliga 

sektorn. Det bildas enligt Palmås (2008) sociala företag vars idé är att på något sätt förändra eller 

till och med att förbättra världen. Ett sådant exempel ger Dorado & Shaffer (2011) i 

mikrofinansiering där samhällsentreprenörskapet är en väsentlig grund. Detta är inte, menar 

Palmås (2008), välgörenhet i traditionell mening utan affärsverksamhet med samma innehåll som 

välgörenhet vanligtvis har. Det handlar om att ta vara på en annan sorts kapital än i traditionellt 

entreprenörskap, det sociala kapitalet. Detta kapital bygger på relationer mellan individer enligt 

Myers & Nelson (2010). Vinsten i detta kapital är inte primärt ekonomisk utan ger ett värde som 

inte går att mäta i pengar utan värderas utifrån mellanmänskliga värden. Denna typ av 

organisation kan sammanfattas i begreppet sociala företag vilket innebär, enligt EU:s webbsida 

om socialt företagande (http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/), ett företag som ska 

integrera personer som är långt från den ordinarie arbetsmarknaden och återinvesterar vinsten i 

den egna verksamheten samt ser delaktigheten från medarbetarna genom till exempel ägande som 

en viktig uppgift.  

 

Dessa sociala företag är ett tecken, enligt Hjorth (2008), på de krav som en förändrad värld ställer 

på samhället där entreprenörskapets innebörd sprids till offentliga verksamheter. De sociala 

företagen ger en möjlighet att höja livskvalitén för enskilda medborgare och har sin grund i att det 

finns en social dimension som binder samman medborgarna i ett samhälle. Ett socialt 

entreprenörskap tar ett ansvar både mot medborgare och organisationer, menar Dorado och 

Shaffer (2011), då syftet inte är stora ekonomiska vinster. 

 

När entreprenörskap uppträder inom offentlig sektor och då bland annat inom vården så menar 

Öhrming (2008) att det är sällan som de så kallade entreprenörerna kommer med något nytt utan 

de förnyar den verksamhet som redan finns. Det kan ske i olika steg, enligt Squazzoini (2008). 

http://knatte.kontrollpanelen.se/socialaforetag.nu/
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Det handlar om att vara den som ser till att resurserna finns. Sedan handlar det om att 

implementera idéen och det tredje steget är att driva idéerna och projektet framåt tills det kommit 

så lång att det rullar på av sig självt, eller att ansvaret ligger på någon annan än den som startade 

projektet, till exempel kommunen. Mair (2010) fortsätter detta resonemang och menar att socialt 

entreprenörskap ofta uppkommer i ett sammanhang där det finns ett behov som inte är tillgodosett 

och då tar lokala aktörer tag i uppgiften.  Samhällsentreprenören använder sig av traditionella 

entreprenöriella processer och handlingar, menar Defourny (2010). Dessa kombineras av 

samhällsentreprenören i en ny kontext och på så vis får det sociala entreprenörskapet ett unikt 

uttryckssätt.  

5.2 Socialt entreprenörskap ur ett organisationsperspektiv 

Socialt entreprenörskap, menar Andersson (2008), är när någon skapar entreprenöriella 

förutsättningar lokalt och gör det utan egna vinstsyften. Drivkraften är att förbättra sitt eget 

samhälle. Det är en så kallad ”eldsjäl” (Gawell m.fl. 2009a, s.9). Philips (1988) använder samma 

beteckning då han skriver om aktörskap i organisationer. Att skapa något lokalt utan vinstsyften, 

menar Andersson (2008), är att sammanföra lokala organisationer och företag och menar att då 

handlar det mer om intraprenörskap än om traditionellt entreprenörskap. Enligt Gawell m.fl. 

(2009a) agerar samhällsentreprenören mellan olika marknader, både offentliga och privata. Detta 

är en samverkan som har två sidor menar Andersson (2008). Både den offentliga och den privata 

sektorn behöver bygga goda relationer. Det går inte att fullt ut härma varandra, anser Fogelberg 

Eriksson (2008), men båda sidor behöver vara öppna för nya lösningar och innovationer och, 

enligt Cajabita-Santana (2010), se möjligheter att använda de förmågor och tillgångar som finns 

tillgängliga. Detta kräver ett starkt nätverk för att kunna samordna resurser, enligt Herviex & 

Turcotte (2010). 

 

Andersson (2008) menar att i den offentliga sektorn behöver det finnas entreprenöriella miljöer 

och en entreprenöriell kreativitet. Ett uttryck för denna kreativitet är, enligt Gawell m.fl. (2009a), 

att inte agera ensam utan engagera andra i olika projekt. Kreativiteten hos samhällsentreprenören 

har, menar Hjort (2008), lett till att managementkulturen utvecklats inom den offentliga sektorn. 

Managementkulturen har gett ett system av effektivitet och kontroll. Det är viktigt att 

uppmärksamma, menar Hjort (2008), att det är medborgaren och inte kunden som är i centrum när 

det handlar om entreprenörskap i offentliga organisationer. Entreprenören i en offentlig 

organisation är, enligt Sundin (2004b), hjälpt av den lokala kopplingen och kan på så vis lättare 

knyta till sig medborgare och företag i sitt lokala sammanhang. En samhällsentreprenör, enligt 
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Gawell m. fl. (2009a), löser ett samhällsproblem som finns och detta leder till att de hittar nya 

marknader. Sättet att se brett, menar Shockley och Frank (2011), beror på att entreprenörskapet 

hos en samhällsentreprenör inte är ett isolerat ögonblick utan en process över tid. Samhällets nya 

utformning öppnar möjligheter till samhällsentreprenörskap, menar Deofourney (2010), då till 

exempel statliga monopol har försvunnit. Det som är viktigt för en samhällsentreprenör, enligt 

Gawell m.fl. (2009a), är att deras nya aktiviteter ska ha en samhällsnytta. Socialt entreprenörskap 

påverkar hela sociala system, menar Shockley och Frank (2011). Värdeskapande är viktigt och 

detta leder till synen på individer och samhälle som en resurs i entreprenörskapet. Det nätverk som 

samhällsentreprenören arbetar med, menar Squazzoini (2008), är flexibelt och består av 

människor med initiativkraft. Nätverket entreprenörer emellan är en viktig faktor, enligt Carter-

Edwards, Jonson, Whitt-Glower, Bruce & Goldmon (2011), när företagande ska etableras i nya 

branscher. Särskilt när det gäller branscher som inte är organisationens huvudsyssla.  

 

Entreprenörens originalitet, menar Johanisson & Wiegren (2009), är en resurs i entreprenörskapet. 

Den bryter mot vardagliga mönster och gränser men kan trots det framföra sitt budskap och få 

igenom sina idéer. Den kan få människor engagerade, enligt Johannisson & Wiegren (2009), 

genom att den skapar en mening i vardagen och i det samhälle som finns i deras närhet och 

använder historien på platsen för att skapa underlag och engagemang för sina idéer. En 

samhällsentreprenörs uppgift är, enligt Squazzoini (2008), att sammanföra olika krafter och 

resurser som finns i entreprenörens närhet och det är i huvudsak icke-vinstdrivande 

organisationer. 

 

Den tredje sektorns framväxt i slutet på 1900-talet innebär att organisationer som inte är offentliga 

eller privata börjar bedriva entreprenöriell verksamhet, enligt Deurfourny (2010). Det är detta som 

får det sociala entreprenörskapet att växa under slutet av 1900-talet.  

5.3 Sammanställning av socialt entreprenörskap 

Då entreprenöriella uttryckssätt kombineras med någon form av social verksamhet uppstår en 

speciell typ av entreprenörskap och dess uttryckssätt sammanfattas i tabell 4.  
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Tabell 4: Karakteristiska drag för socialt entreprenörskap 

 Kännetecken  

 
 
 
 

SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP 

Använder resurser som finns i en organisation, 
Entreprenörskapet är en värdeskapande kraft, Utvecklar 
verksamhet i offentlig sektor, Vill förändra världen, Vill 
förbättra världen, Bildar sociala företag, 
Affärsverksamhet som blir välgörenhet, Förnyar redan 
befintlig verksamhet, Utan egna vinstsyften, Agerar 
både på offentliga och privata marknader, Bygger på 
goda relationer, Sammanför olika 
intresseorganisationer, Entreprenöriell kreativitet i 
offentliga organisationer, Agerar i olika projekt, Lokal 
koppling, Originalitet, Arbetar flexibelt, Utnyttjar tredje 
sektorn, Behöver goda nätverk av aktörer, Tar vara på 
socialt kapital.  

 

5.4 Reflektion kring socialt entreprenörskap 

Då ideella och offentliga organisationer bedriver verksamhet på ett entreprenöriellt sätt men inte 

primärt för eget vinstsyfte utan för att göra en social insats förekommer karakteristiska 

uttryckssätt.  Kulturperspektivet och processperspektivet, enligt Bakka m.fl. (2006), kombineras i 

sammanställningen av socialt entreprenörskap där utgångspunkten är både värderingar, som hör 

ihop med kultur och processen, som handlar om det konkreta som görs. 

6. TEORI KRING ANALYSMODELLER  

Utgångspunkten för sammanställningen av den teoretiska bakgrunden är att det finns 

påverkansfaktorer i en organisation som handlar om struktur och kultur enligt Höög & Johansson 

(2011) och Bakka m.fl. (2006). Struktur och kultur är företeelser som påverkar varandra och det 

som sker i en organisation. Detta kan hanteras på ett sätt som får positiva effekter.  Definitionen 

av struktur är, enligt Bakka m.fl. (2006), synliga uttryck för organisationens uppbyggnad och 

kultur är de normer och värderingar som påverkar organisationens verksamhet.  Innebörden i det 

som Bakka m.fl. (2006) kallar effekterna av strukturens och kulturens ömsesidiga påverkan är 

organisationens process. Denna process kommer till uttryck, enligt Bakka m.fl. (2006), i det som 

görs, till exempel ledarskap. För att kunna se de linjer som finns i kombinationen teori och empiri 

samt hur de påverkar varandra i struktur, kultur och process genom att uttrycka både betingelser 

och företeelser så används Fayolles (2003) och Sahlmans (1999) teorier i analysen.  
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För att analysera fenomenet entreprenörskap i Svenska kyrkan kombinerar jag Fayolles (2003) 

utgångspunkter med den flödesbild som Austin, Stevensson & Wei-Skillern (2006) använder för 

att beskriva socialt entreprenörskap. Deras bild har sitt ursprung i Sahlmans (1999) modell PCDO. 

Den innebär ett flöde mellan PCDO-komponenterna som är People & Resources, Context, 

Opportunity och Deal. Sahlman (1999) använder den för att beskriva kommersiellt 

entreprenörskap. Denna modell utvecklar Austin m. fl. (2006) för att beskriva socialt 

entreprenörskap men den är i grunden samma som i ursprungsutförandet hos Sahlman (1999). 

Modellen innebär, enligt Sahlman (1999), att det finns en dynamik och ett växelspel mellan, på 

svenska: människor och resurser, sammanhang, avtal och tillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig 3. Sahlmans (1999, s. 174) flödesbild, förenklad och med svenska termer 
 

 

Innebörden i flödesbilden och bokstäverna M & R, S, T, R är, enligt Sahlman (1999), följande: M 

& R står för de människor och resurser som finns. Det är de som finns i organisationen eller i dess 

närhet. När dessa samspelar med S och T, som betyder det sammanhang som finns och de 

tillfällen som ges, så skapas möjligheter till nya affärsidéer genom de tillfällen och sammanhang 

som ges. Dessa är beroende av A, det vill säga de avtal som finns och styr verksamheten.  

Tillsammans bildar de den process som Sahlman (1999) menar sker i entreprenörskapet och att i 

varje sådan process av entreprenörskap så förskjuts tyngdpunkten mellan de olika delarna i 

modellen, men växelspelet och samverkan sker alltid.  

 

När Austin m.fl. (2006) skriver om socialt entreprenörskap utifrån modellen handlar det om hur 

kunder ser ut och deras behov. De behöver inte primärt styras av marknadskrafter som handlar om 

nya uppfinningar eller möjligheter utan kan se till långsiktighet hos kunder och marknad. 
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Sammanhangets innebörd är det som inte går att påverka i någon större utsträckning. Det kan vara 

makroekonomin eller skattehöjningar och skattesänkningar. Människor behövs alltid i 

entreprenörskap och entreprenörer finns det i den offentliga miljön och de är väl kända av sin 

arbetsgivare. Det är bara att använda deras resurser i utförandet av det sociala entreprenörskapet. 

Avtalen måste vara bra och fungerande för att man ska få det sociala entreprenörskapet att 

fungera. De tillfällen som ges handlar om flexibilitet, om timing och om tydlighet. 

 

Sahlmans (1999) bild och Austins m.fl. (2006) beskrivning av socialt entreprenörskap kan 

sammanfogas med Fayolles (2003) fyra olika utgångspunkter och då resultera i följande 

sammanställning: 

 

 Entreprenöriella situationer/människor & resurser –är enligt Fayolle (2003) 

beroende av individer och av olika sammansättningar inom organisationen. De 

människor som enligt Sahlman (1999) och Austin m.fl. (2006), finns i 

organisationen är kända av arbetsgivaren.  

 Entreprenöriella processer/tillfällen – är enligt Fayolle (2003) att upptäcka 

situationer och använda dem till entreprenöriella syften. Att enligt Sahlman (1999) 

och Austin m.fl. (2006) se de behov som finns hos kunden och som tas emot med 

flexibilitet.  

 Entreprenöriella system/sammanhang – innebär enligt Fayolle (2003) att flera 

entreprenöriella aspekter och företeelser sammanförs systematiskt. En del är, enligt 

Sahlman (1999) och Austin m.fl. (2006), inte ens påverkbara 

 Entreprenöriella former/avtal – de entreprenöriella systemen blir, enligt Fayolle 

(2003), till handling och fungerar enligt Sahlman (1999) och Austin m.fl. (2006) 

för att få entreprenörskapet att fungera och sätta dess gränser. 

 

I denna analysmodell kombineras struktur och kultur. Det sker utifrån Bakka m.fl. (2006), 

definitionen av struktur och kultur. För att kunna urskilja de linjer som finns i empirin och hur de 

påverkar varandra i struktur, kultur och process genom Fayolle (2003) och Sahlmans (1999) 

teorier systematiseras detta i tabell 5.  
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Tabell 5: Utgångspunkter för analys av organisation och entreprenörskap 

 Kännetecken i organisationer och entreprenörskap  

 
 
 

MÄNNISKOR 
& 

RESURSER 
SITUATIONER 

Olika individer, personer som får något gjort, person som ser 
nykombinationer, specifika tillfällen, drivande person, se nya vägar, 
kunna kommunicera, karisma, social kontroll, sociala fenomen, gruppen 
av entreprenörer och medarbetare, intuition, tvingande situation, 
positiva lösningar, olika händelser, visionären, individers motiv, anställda 
och frivilliga, aktiva och passiva medlemmar, eget ansvar, gemensamt 
ansvar, olika intressegrupper, frivilligt ta sig an en uppgift, hantera och få 
erfarenheter av misslyckanden, samverkan, farhågor, möjligheter, se nya 
lösningar, agera företagsamt inom organisationen, hitta arenor, solo- och 
nätverksfas, samspel mellan aktiviteter, se möjligheter, frihet, egna 
initiativ, cynisk, se resurser, utveckla verksamhet, sociala företag, 
relationer, kreativitet, lokal koppling, originalitet, ta vara på tredje 
sektorn, använda befintliga nätverk 

 
 

SAMMANHANG 
SYSTEM 

Kontexter, organisationsstruktur, en föränderlig omvärld, 
omvärldsmedvetna, anställdas förmågor och idéer, styrs av politiskt vald 
församling, verksamheter bryts ner i mindre delar, institutioner, köpare – 
säljare, kontrollerande organisation, företagskultur, motstånd mot 
förändringar, visionär organisation, organisationens jag, visionen/målet 
är uppnått eller när behov ej finns dör organisationen ut, professionell 
del, byråkratisk del, ideell del, byråkratiska regler, spänningar mellan 
styrning och ledning, nätverk, organisationsform med kort beslutsväg, 
kommunikation, förebilder, ledarens legitimitet, formell utbildning, 
projektbaserad verksamhet, offentlig och privat marknad, ta vara på 
socialt kapital 

 
TILLFÄLLEN 
PROCESSER 

Kreativ process, omvandling i organisationen, förändringsinriktade, 
drivkraften starkare än riskerna, kollektiv process, målstyrning, 
förverkliga något tillsammans, idéburen process, egna initiativ, 
övergripande samordning, intern rekrytering, sätta egna mål, balans, 
förankring och information, strategi, utvecklar och förbättrar i 
organisationen, inofficiell fas, förändringsinriktning, värdeskapande 
process, förändra världen 

 
 
 

AVTAL 
FORMER 

Riskfyllda handlingar, samordning av resurser, få tillgång till nödvändiga 
resurser, ledning, gynnsam institutionell grund, sociala nätverk, 
multifunktionell, oreglerad marknad, ansvar mot medborgare,  informell 
struktur, förändringar tar stor hänsyn till organisationsformen, 
intensitet/aktivitet, band till andra organisationer, täckningsområde, 
gemensamma upplevelser/riter, måldokument, gemensamma 
grundläggande dokument, organisationen behåller kreativa 
medarbetare, frihet inom organisationen, ta del av vinst, auktoritet, 
organisationsform med kort beslutsväg, officiella teamet, möjlighet till 
att både leda och utföra, utvärdering, delegation, affärsverksamhet med 
samma innehåll som välgörenhet, förnya redan befintlig verksamhet, 
egen vinst 
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RESULTAT – sammanställning av empiri 

 

7. EMPIRI KRING ENTREPRENÖRSKAP OCH ORGANISATION 

De gemensamma kategorierna i empirin kring ledarskap går att sammanställa i fyra övergripande 

delar. Dessa delar är: styrningsfunktionen, ledningsfunktionen, verksamheten och 

styrdokumenten. De fyra huvuddelarna kategoriseras sedan upp ytterligare i entreprenörskap och 

organisation. I kategorin entreprenörskap ryms uttryckssätten för de gemensamma dragen i 

entreprenörskap och intraprenörskap då entreprenören i Svenska kyrkans församlingar är en 

intraprenör. Kategorin organisation omfattar uttryckssätt både från offentlig organisation, ideell 

organisation och Svenska kyrkans organisation.  

 

De fyra övergripande delarna och de två underkategorierna avslutas i uttryck för socialt 

entreprenörskap. Övergripande referenser och citat blandas för att öka läsbarheten och för att ge 

ett bättre sammanhang kring de kategorier som kunnat utläsas.  

7.4 Reflektion kring definitionen av entreprenörskap i organisationer 

I de organisationsformer som beskrivits i teorin finns rimligtvis enbart intraprenörer eftersom 

dessa organisationer är uppbyggda av medlemmar eller medborgare och inte som företag, detta 

enligt Kyrkoordningen, Christensen m.fl. (2005) och Leopold (2006). Det utesluter inte att det 

finns betingelser och förekomst av entreprenöriella företeelser och karakteristiska uttryck men 

agerande sker av intraprenörer, då de finns inom organisationen. I empirin väljer jag att kalla de 

gemensamma kännetecken för entreprenörskap och intraprenörskap och endast urskilja 

intraprenörskap och entreprenörskap då de förekommer med sina specifika kännetecken enligt 

tabell 2. Jag väljer att lyfta fram dessa kännetecknen både utifrån de ovan nämnda kategorierna 

och hur de tar sig uttryck i de olika församlingarna. Eftersom församlingarnas struktur skiljer sig 

åt är det meningsfullt att skriva från vilken församling kännetecknen kommer.  

 

Utifrån teorin om entreprenörskap har vissa karakteristiska drag kunnat urskiljas och dessa är 

uppställda i tabell 2. I empirin är min utgångspunkt att hitta dessa karakteristiska drag i 

intervjumaterialet och i de utvalda styrdokumenten.  De kan förekomma i verksamhet och 

organisation. Graden av entreprenörskap i dessa karakteristiska drag som lyfts fram är varierande 

och valet riskerar att bli subjektivt. För att undvika det, följs teorins utgångspunkter i empiri och 

analys och då är inte huvudsyftet att analysera graden av entreprenörskap utan förekomsten. En 

analysmodell som sammanfogar processer med strukturen i organisationen och den 
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entreprenöriella kulturen används för att ytterligare undvika subjektiva bedömningar och ge en 

grund för entreprenöriella betingelser och förekomster i Svenska kyrkans organisation. 

7.1 RESULTAT – intervjuer och styrdokument 

Sammanlagt har tio personer intervjuats mellan 40 minuter och 1 timme. Intervjuerna tar sin 

utgångspunkt i frågor kring verksamhet, ledning och styrning. Svaren varierar i längd och 

ämnesinnehåll men fokus ligger hela tiden kring den intervjuades syn på verksamhet, ledning och 

styrning. Intervju har skett med kyrkoherde som innehar ledningsfunktionen i organisationen och 

kyrkorådets ordförande som i uppsatsens empiri representerar styrningsfunktionen.  

 

Styrdokumenten som analyseras är i första hand församlingsinstruktionen för varje församling. I 

andra hand har styrdokument med koppling till de verksamheter som berörs i intervjuerna 

analyserats. 

7.1.1. Entreprenörskap och organisation i styrningsfunktionen. 

En av huvuddelarna i empirin är entreprenörskapet i församlingens styrningsfunktion. Under 

denna rubrik samlas all empiri som handlar om styrning.  

 

Hur utövas entreprenörskap? 

Det första exemplet på entreprenörskap ger kyrkorådets ordförande i Sjöstad som framhåller hur 

viktigt det är att vara ambassadörer och synas. Hon säger ”att vi måste synas mer. Vi är alla 

ambassadörer även om vi inte riktigt förstår att vi är ambassadörer. Jag tycker att vi alla är 

ambassadörer som bekänner sin tro”. Då skulle en konsekvens av detta bli att ”man kommer i 

kontakt med lite mer i olika sammanhang”. I den ”vanliga verksamheten … finns ett större 

ambassadörskap” menar även kyrkorådets ordförande i Vägby. Nya verksamheter ordnas där det 

finns möjlighet och det fodrar ett nytänkande även i tjänster där ”ambassadörskap” blir tydligt.  

 

Sjöstads kyrkorådsordförande menar vidare att hon måste ha kraft att lyfta frågor och hon betonar 

starkt frågan om frivillighet. ”Man måste ha kraft nog så det händer någonting för vi pratar aldrig 

om det i KR. Vi pratar aldrig det i AU”. Men ”det gäller ju att inte förtröttas”. Men man måste 

våga vara ”mer öppna”. Det krävs ”en viss frimodighet att vara öppen” men det är en väg till 

fortsatt medlemskap. Detta kan kopplas till det som kyrkorådets ordförande i Skogstads säger då 

han menar att det är viktigt att ”visa att vi finns”. Det går inte att sitta i kyrkan och vänta på att ”de 

ska komma till högmässan”. ”Vi måste bli en del i samhället, så vi syns på ett enkelt sätt. Det tror 

jag är jätteviktigt” säger ordföranden. Genom att satsa på gudstjänstgrupper så har det blivit fler i 
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gudstjänsten. Ordföranden säger: ”vi är ju flera nu”. Att bli fler är ett sätt ”att vända på skutan”, 

som kyrkorådets ordförande i Öststad menar är viktigt. Ett sätt att göra det är att kyrkan syns och 

en sådan möjlighet ges genom att ”ha en liten affärslokal inne i centrum” med bemanning av till 

exempel frivilliga. ”Vi måste visa oss” svarar han på frågan om hur församlingen kan blir bättre 

på något. 

 

Barn- och ungdomsverksamheten är central i flera församlingar. Ordföranden i Skogstad menar att 

det är ”ett sätt för de unga, att få in dem i verksamheten och få dem intresserade av Svenska 

kyrkan” genom att man satsar på konfirmandverksamheten. Kyrkorådets ordförande i Vägby 

menar att ”Vi ökar barn- och ungdomsverksamheten, just att vi möter fler aktörer och för den 

skull behöver inte vi göra det.” Detta innebär att församlingen ”blir en mötesplats på ett annat 

sätt”. När det gäller verksamhet går det ”inte att slå sig till ro”. Som ordförande i Öststads 

kyrkoråd så menar han att han får ”puffa på några andra så det börjar hända något” samtidigt som 

han för en diskussion med sina kollegor i styrandefunktionen. Han är också förutseende och ser 

framåt och menar att satsningen ska ske på ungdomar. En ”kyrka utan ungdomar, då finns den ju 

inte kvar”. De barn och ungdomar som finns måste tas till vara menar han annars har vi ingen 

kyrka om 30-40 år.  

 

Att verksamheten ska utvecklas och drivas framåt betonas av kyrkorådets ordförande i Småby, det 

”behövs någon som driver och som brinner för det och det är inte bara kyrkoherden” som ska föra 

verksamheten framåt. Och hon menar att när man brinner så ”smittar” det av sig. En sak som hon 

brinner för är den ”levande församlingen” med en ”öppen och välkomnande atmosfär”. 

Kyrkorådet stöttar kyrkoherden i Småby genom ”att få igång en ungdomsgrupp” men kyrkorådet 

är inte delaktigt i den verksamheten.  

 

Förändringar är karakteristiskt i entreprenörskapet och det kan uttryckas på olika sätt. I Småby 

säger kyrkorådets ordförande att ”det har inte varit aktuellt att gå in och göra en massa 

förändringar” men det pågår diskussioner om förändringar hela tiden i kyrkorådet. Det handlar om 

att ”behandla folk med respekt … jag försöker lyssna istället”. Det finns många relationer då 

ordföranden ”känner alla i en liten ort”. Relationer kan vara både något positivt och negativt. 

Nätverket är viktigt för kyrkorådets ordförande i Småby. Då hon har stöd från tidigare 

generationers ledare ” Det är äldre herrar som jag litar jättemycket på. Vi utgör ett bra team 

tillsammans som jag upplever det”. 
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Långsiktigt tänkande blir tydligt på kyrkorådets sammanträde i Småby då kyrkoherden ger sin 

rapport berättar han om ungdomsverksamheten och detta ser han som ”ett gyllene tillfälle” att 

lyfta fram ett projekt och inte minst för att se ”något långsiktigt”.  

 

Samarbete sker på plats i kommunen i Vägby, eftersom ”vi nu ska anställa två personer de 

närmsta två till tre åren”. Det tittas också på hur man kan ”samarbeta i kontraktet” och hur man 

ska kunna ”byta tjänster” i olika sammanhang. Problemet blir när en samarbetspartner ”inte orkar 

fullfölja” planerna som funnits. Nytänkande finns hos kyrkorådets ordförande i Öststad ser 

möjligheter i en cafélokal som så småningom blir tom och där skulle församlingen kunna ha en 

mötesplats och samlingsplats för ungdomar. Inför framtiden är det viktigt ”att utvärdera” i till 

exempel ”hur vi sköter våra kyrkogårdar” och i alla verksamheter. Kyrkan måste också kunna 

”utvärdera entreprenörer” menar kyrkorådets ordförande i Vägby.  

 

Kyrkorådets ordförande i Öststad betonar att religionen måste moderniseras utan att ”tappa sin 

själ” och att detta är en balansgång mellan många olika uppfattningar. Han kan se ett scenario som 

lutar åt två håll och det ena är ”den otäcka drömmen” om att bara en kyrka skulle behövas i stan 

och den andra ”är att vi kan vända skutan på något sätt”. Genom en god förankring och ”många 

sammankomster” har organisationsförändringen lett till att en församling gått dit hän att ”på sikt 

förstår de att de måste” menar kyrkorådets ordförande i Skogstad. 

 

När vi möter människor som inte är så kyrkvana kan man enligt kyrkorådets ordförande i Sjöstad 

plantera nya idéer och så ”blir det ringar på vattnet”. Det borde vara enklare att ”bara kunna glida 

in” och ”det beror på oss som finns i kyrkan i dag”. Men ändå möter vi ju ”närmast de som går i 

kyrkan”. Vi måste mötas, säger kyrkorådets ordförande i Skogstad på de platser där kyrkan finns 

”på ett enkelt sätt” för det ”öppnar upp för många” genom att det blir ”avspänt”.  

 

Som person är ordföranden i Sjöstad sådan att hon vill att saker ska hända snabbt i organisationen 

men konstaterar att ”jag ju fått lära mig under årens gång att det är ju bara att vänta och vänta”. En 

sak som hon driver är ”kyrkbuss”. Det är viktigt för ordföranden i Sjöstad att sätta in resurserna på 

rätt ställe, menar hon, och ett sådant ställe är i den verksamhet som finns i dag med konfirmander 

och unga, ”där måste vi ha råd att sätta in resurser”. 

 

Ordföranden i Småby lyfter fram arbetslaget som en resurs ” att man försöker jobba som en enhet 

i arbetslaget”. Detta kan bero på, menar hon, att ”man lär ju känna varandra på ett nytt sätt och det 
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är viktigt för att kunna samarbeta bra.” Samarbetet och delaktigheten i kyrkorådet har förändrats 

då det nu är många som pratar vid mötena, ” -för det mesta på KR och alla är med i 

diskussionerna”.  

 

Förändringar sker och uppstår, menar kyrkorådets ordförande i Skogstad och ”Det kommer väl 

alltid upp genom de förändringar som sker hela tiden så det gäller ju att vara lyhörd för vad det 

finns för behov och önskemål och jag tycker det sköts bra”. Lyhördheten finns också i 

gudstjänstgrupperna, menar kyrkorådets ordförande i Skogstad då gudstjänsten diskuteras och då 

”kommer det avspända yttranden ” som sedan fortplantas i gudstjänsten och på så vis öppnar upp 

verksamheten. Verksamheten i gudstjänstgruppens ”lagarbete” blir det en delaktighet och ”vem 

som helst kan hjälpa till”. Det finns likheter med den som kyrkorådets ordförande i Vägby 

beskriver då han säger att det är ”viktigt att expandera i egen regi”. I församlingsinstruktionen har 

det skrivits in att det ska finnas ”fler frivilliga”. Frivillighet finns inom olika områden ”och vi har 

testat lite olika”. Det har funnits med som ”ett ämne de sista tre-fyra åren” och det är för att kunna 

”dra processen framåt”.  Detta är en kontrast till att vi har blivit ”professionaliserade” under 70-

talet och nu måste vi ta vara på den ”lärprocess” som det var och se framåt. Ett uppdrag i Vägby 

menar kyrkorådets ordförande, är att se att de som är på en plats ”har ansvar för sin egen kyrka” 

och det är ”det goda med att jobba ihop i ett arbetslag”. 

 

Intraprenörskapet i Vägby sker, menar kyrkorådets ordförande, genom att vi ser ”till att det händer 

saker så att säga i vår egen verksamhet”. Entreprenörskap sker genom att tänka nytt kring 

arbetsformer. Dessa nya arbetsformer är att församlingen tar in ”entreprenörer som klipper lite 

gräs”. Detta görs för att testa om denna typ av organisation fungerar. Ett annat sätt att omvandla 

verksamheten internt är att förändra fastigheterna. På en plats ”har vi gått in och byggt om ett 

kapell”. Och detta accepteras när församlingsborna ”ser slutprodukten”.  

 

Samarbetsformer i Vägby församling behövs menar kyrkorådets ordförande och det finns ett 

samarbete med familjecentralen och ”vi har en bra verksamhet tillsammans”. När sedan ekonomin 

blir kärv i framtiden så behövs ”mer samarbete mellan frivilliga och dem som arbetar i 

verksamheten”. Samarbete finns också ”med skolan på några ställen” inte minst genom 

musikverksamhet. Interna lösningar som ”den gemensamma IT-plattformen” underlättar 

samarbete menar kyrkorådets ordförande i Vägby. Samarbete och sammanläggningar sker på olika 

nivåer, även ”kontraktssammanslagning”.  
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Kyrkorådets ordförande i Öststad menar att styrningsfunktionen måste förtydligas och det kan 

göras genom att hitta de rätta och delvis nya uppgifterna för förtroendevalda. De ska vara ute i 

verksamheten och vara ”kontaktpolitiker” under året efter att budgeten är tagen och denna modell 

är hämtad från skolans värld. Det finns ett missnöje bland de styrande, menar kyrkorådets 

ordförande i Öststad, därför att utvecklingen gått för fort och det är inte som det alltid har varit 

men kyrkorådets ordförande är noga med att poängtera att det inte är de styrandes roll ”att bedöma 

teologisk kvalité” eller ”om prästen är utsuddare”. 

 

Rollen som styrande påverkas av den organisationsform som bygger varje organisation, och så är 

det även i församlingen. Därför är organisationsformen en påverkansfaktor för att kunna arbeta 

entreprenöriellt.  

 

Hur påverkar organisationsformen betingelser och förutsättningar för entreprenörskap? 

Det finns många olika aspekter i organisationsformen som kan påverka styrningsfunktionen och 

dess uppgift att ge övergripande ramar för församlingens verksamhet. Detta lyfts fram av 

informanterna i både positiva och negativa ordalag. 

 

Kyrkorådets ordförande i Sjöstad lyfter frågan om frivilliga och menar att man ”har anställt bort 

de frivilliga”. I dag finns det lite av frivilligverksamhet i församlingen. Det finns 

”syföreningstanter som hjälper till”. Det måste göras någonting men det finns ändå en vanmakt 

inför detta när ” vår ekonomi ser ut som den gör”. Det är ”lite skrämmande när man ser 

prognoserna, när man ser 2012 underfinansierat och även 2013 och 2014. Sedan finns det nån viss 

uppgång”. När det inte finns pengar längre ”då får man dra ner på något annat och vända på 

stenarna”. När prioriteringsdiskussionerna i Småby blir för tuffa så kommer det hot om att ”gå ur 

kyrkan” om kyrkorådet tar vissa beslut. Det handlar också om ”maktpositioner” för att påverka de 

styrande. Relationerna finns också då hon känner alla i den lilla orten och det är en ”tillgång i 

vissa frågor” men också ”jättejobbigt”. När budgeten, berättar kyrkorådets ordförande i Skogstad, 

sätts så satsas det på ungdomsverksamheten ” men det blir ju stramare och stramare, men vi satsar 

mycket på ungdomsverksamheten”, ca ”350 000 kr” och fastighetsresurser som lokaler i 

”församlingshemmet”. Det är både friviliga och anställda med i konfirmandverksamheten. 

”Prästerna och ungdomspedagog” samt ”fem-sex stycken” frivilliga. Konfirmandarbete har 

förändrats då det blev en församling. Det har blivit mer ”lättarbetat” och ”enhetligt”.  Den 

lättarbetade organisationen är, då organisationsformen numera är en församling och det har 

ordföranden sett i ”flera delar”. Utvecklingen dithän har diskuterats då det finns ”så mycket olika 
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tycke och smak” men det har skett stegvis. Detta ångrar ordföranden och säger ”så tycker jag själv 

att det var ett misstag egentligen när vi ser facit. Det hade varit bättre att vi hade gjort en 

församling från början”. Hela förändringen av landsbygden påverkar också kyrkan genom bland 

annat bussförbindelser. Ordföranden menar att ”det är ju vi som är sista utposten som kämpar för 

att hålla verksamheten i gång”. 

 

I Sjöstad menar kyrkorådets ordförande att man på kyrkorådsmötena går efter ”sin dagordning” 

och det finns ”inget utrymme till det här lilla extra” där idéerna kan få komma fram. Ordföranden 

menar att det är viktigt att alla får ”säga sitt” och så försöker hon jobba och hon kan se en 

förändring. Kopplingen till verksamheten sker genom att den rapporteras på kyrkorådsmötena av 

kyrkoherdens ”stående punkt” och ”då informerar han alltid om vad som kommer”. Inom styrning 

och ledning har ”det har blivit en uppstramning” i Skogstad menar kyrkorådets ordförande. ”Jag 

tycker att vi har mycket bättre kontroll på verksamheterna nu”. ”Det rapporteras ju från 

kyrkoherden vid varje kyrkoråd vad det är som händer och det som finns för åtgärder och de 

frågor som kyrkorådet har diskuterat innan”.  

 

En större sammanläggning diskuteras i Småby och ordföranden tror ”att vi så småningom” 

kommer till en större enhet och ser det som positivt. Det som Småby skulle kunna bidra med i en 

större enhet är en ”levande verksamhet”. 

 

Kyrkorådets ordförande i Skogstad menar att Svenska kyrkans ”värderingar … är mer och mer 

viktigt i samhället i dag då det blir tuffare och tuffare”. Det finns en ”god kontakt med våra 

skolor” och det är viktigt att ha ett samarbete tidigt. Allmänheten är ”otroligt intresserade” av vad 

som händer med kyrkobyggnaden.  

 

Framtidsplanerna kommuniceras från kyrkorådets ordförande i Vägby till kyrkoherden och det 

görs ”väldigt aktivt” och genom ”ganska mycket diskussioner”. De förtroendevalda och de 

anställda har sina separata möten och aktiviteter men det sker ett gemensamt ”möte en gång per år 

då man pratar” och ser ”vad som är på gång framöver.” Det är viktigt med delegation för 

kyrkoherden i Vägby ”nån ska vara chef. Ibland tror jag att de tolkar in för mycket”, ”kyrkoherden 

ska göra allt i stället för att se till att de blir gjort” och det klarar denne inte av. Det är viktigt att 

det finns ledarskaputbildningar och att kyrkoherden är den som ”ser till att det händer saker i 

verksamheten”. Det ställs andra krav på ledarskap och när det är ”trygga ledare som inte är 

detaljstyrande utan kan tillåta att det händer saker och då är det ett annat sätt att styra och det 
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gäller då förtroendevalda.” När det gäller styrning och ledning så finns det en dialog. Kyrkorådets 

ordförande i Öststad ”har sagt” saker till kyrkoherden och så kan det påverka verksamheten. Det 

finns en ”strikt arbetsfördelning” mellan kyrkoherden och kyrkorådets ordförande men det finns 

problem bland ”kollegorna i kyrkorådet som har svårt för att vi styr”. Kyrkorådets ordförande 

lyfter fram hur viktigt det är att se hur kyrkorådet drar upp ”mållinjer” som kyrkoherden ska leda 

utifrån. Återrapporteringen sker genom ”verksamhetsrapporter” till kyrkorådet.  

 

Kyrkorådets ordförande i Öststad är själv frivillig ”några gånger i månanden” och kan ibland se 

”det dilemmat” som det kan vara i de olika rollerna. Han får ta emot ”klagomål och synpunkter” 

som egentligen skulle framföras till kyrkoherden. Bland kyrkorådskollegor får han vara tydlig 

med att ”det inte är vår roll” att bedöma ”teologisk kvalité” till exempel. Även om 

kyrkorådsledamöterna ”företräder församlingsborna” så går det ju inte att ”göra det på ett sätt som 

strider mot de regelverk som styr”. Ibland kan han hjälpa kyrkoherden med olika skrivelser etc. 

om denne har haft ”fullt upp att göra”.  

 

”De här sockenråden” i Vägby ökar delaktigheten av bland annat Svenska kyrkans unga, menar 

kyrkorådets ordförande. De anställda måste lämna ifrån sig ”arbetsuppgifter till de frivilliga” i 

framtiden. Men arbetsorganisationen måste anpassas för ”det är jättedålig personalpolitik att dra in 

folk i en sån organisation och så komma tillbaka nästa höst, säga att nu ska vi säga upp en tre 

personer. Då skulle vi ju aldrig ha anställt dem från början.” 

 

Kyrkorådets ordförande i Öststad får genom sitt frivilliga engagemang en inblick i verksamheten 

och församlingen. Han möter ”en stor andel” människor som han ser komma till kyrkan genom att 

de kan vara frivilliga. Han får också ha olika roller som till exempel ”en diakonal roll”. 

 

Styrningsfunktionen som i uppsatsens empiri representeras av kyrkorådets ordförande hör 

samman med ledningsfunktionen då de samverkar i kyrkorådets sammanträden. Då är 

kyrkoherden länken mellan styrning och operativ verksamhet.  

7.1.2. Entreprenörskap och organisation i ledningsfunktionen. 

En av huvuddelarna i empirin är entreprenörskapet i församlingens ledningsfunktion. Under denna 

rubrik samlas all empiri från församlingarna som handlar om ledning.  
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Hur utövas entreprenörskap? 

De intervjuade kyrkoherdarna ger flera exempel på entreprenörskap. I Sjöstad berättar 

kyrkoherden om barn- och ungdomsverksamheten och hur han ”jobbade jättemycket med att 

utveckla det mot samhället”. Arbete ut mot samhället handlar i dag om ” hur kan vi nå ut med 

kyrkan till olika människor i församlingen”. Vi har ju ”ett uppdrag och gå ut”. Frågan om ”var 

finns de människorna” måste vi hela tiden ställa oss menar kyrkoherden. En långsiktig konsekvens 

av barn- och ungdomsarbetet i Sjöstad är att det finns en ”bra kontakt” och att familjer som det 

funnits en kontakt med kommer tillbaka till kyrkan vid förrättningar. Det går också att se effekter 

”vid sådana högtider som jul”. Ett ledord för prioriteringar i Småby är ” att det är inte säkert att vi 

får se frukten men vi ska odla och vårda så gott vi kan här och sen kanske dem blir en kyrkvärd i 

en annan församling där de har fortsatt med sin studier eller nåt”. 

 

Som kyrkoherde i Sjöstad menar han att ”ledarskap tror jag bygger på att jag har medarbetare. 

Visst kan jag göra en hel del själv” men då blir det ingen mångfald. Som person är kyrkoherden 

mer ”lagd åt möjligheter än problem men visst, det finns problem”. Likheter finns med 

kyrkoherden i Småby som menar att ”jag är inte främmande för någonting, knappt” när det gäller 

att utveckla och förändra verksamheten kring unga ledare. Han har, när det gäller verksamheten, 

inte sett ”något som gör att vi ska gå tillbaka till det gamla”.  

 

Det viktiga för kyrkoherden i Småby är inte en stor tillhörighetsprocent som det är i dag utan att 

många är med och kämpar för Guds rike. ”Jag kunde vara lika nöjd om 42 % var tillhöriga men 

ännu fler kämpade för det goda, var mer medvetna om att de är en del av Guds rike.” Detta ansvar 

delar många. Det finns anställda i Småby som kan ”få med sig folk, församlingsbor” och detta har 

varit en tillgång. Arbetslaget är en viktig anledning för fortsatt arbete i framtiden: ” Något som 

känns väldigt positivt här och som är en av anledningarna till att jag kör vidare här är arbetslaget”. 

 

Kyrkoherden i Skogstad tar initiativ till nya verksamheter som gudstjänstegrupper och ”det 

startade i Skogstad när jag kom dit” och sedan spred det sig till flera platser i församlingen. 

Kyrkoherden har inte behövt vara pådrivande för ”deltagarna i de olika gudstjänstgrupperna som 

har pratat varmt för det och på det sättet har det också gett ringar på vattnet att man vill fortsätta 

eller starta i de andra” (församlingarna).  Genom sin ”närvaro” påverkar kyrkoherden projektet 

och det räcker, anser hon.  
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Konfirmandfrekvensen i Vägby har ökat ”från 22.2 % till nära 70 %” genom ”ett fantastiskt 

konfirmandarbetslag”. Detta arbetslag har ökat genom konfirmandledare, ”från heller inga 

konfirmandledare här när jag kom för 4 år sedan och nu har vi 9 stycken”. ”Vidare – jag tror på 

framtiden då liksom, det är inte bara framtiden utan också nu, det ska vara med och forma 

inriktningen av vår verksamhet här och nu” säger kyrkoherden i Vägby. Styrning och ledning ska 

sätta sig och ”göra en SWOT-analys” och konsekvensen kan bli ”att avveckla oss själva ” och att 

det går ”mot större enheter”. 

 

Vi måste ”visa konkret i handling” vad kyrkan står för i Vägby menar kyrkoherden och får inte 

bara låta det bli att vi ”snackar mycket”. Det är viktigt med en öppenhet, menar kyrkoherden i 

Öststad, och att inte ha ständigt färdiga svar till människor utan möta deras frågor med ”pågående 

nyfikenhet”. Om en ny mötesplast skulle gå att få till så ”skulle det vara häftigt”. 

 

Kyrkan kommer att användas mer och mer, menar kyrkoherden i Öststad, och i en framtid så är 

det den enda lokal som kommer att finnas kvar. Om tiden och ekonomin blir sån att några av 

kyrkorna måste säljas så är det ingen stor sak för kyrkoherden. Han menar helt enkelt ”so what, då 

är väl tiden sådan”. 

 

Barnens delaktighet i barnomsorg blir ”en väg in i församlingen … för föräldrar”, enligt 

kyrkoherden i Sjöstad. En effekt av barnomsorgen i anslutning till kyrkorna är att ”ha öppet alla 

tider” vilket man inte haft möjlighet till innan. ”Kyrkorummet är öppet, redan från tidig morgon”. 

När kyrkoherden i Sjöstad har startat ett projekt och inte längre hinner driva det ”då har jag lämnat 

över till någon annan” och på så vis utvecklas den verksamheten vidare. ”Det är jätteviktigt att 

låta personalen ta ansvar”. Detta gäller gudstjänstarbetet i Småby. Hos kyrkoherden själv i Småby 

har det, säger han ”varit mycket tankar” för att få till en bra verksamhet kring gudstjänsten. När 

det gäller gudstjänst så finns utvecklingstankar kring att många grupper kan vara med kring 

gudstjänstarbetet och han brinner för ”att vara engagerad på mera sätt” än bara i sin 

aktivitetsgrupp. Samma trend finns i arbetslaget där resurser och förmågor används i ett brett 

spektrum: ”nån vaktmästare säger jag spelar lite gitarr på fritiden, ah, då kan vi använda det, så…” 

 

Ett projekt kring gudstjänsten pågår i Sjöstads församling. Det sker för att utveckla den gudstjänst 

som redan finns och kyrkoherden passade på och ”sa att jag skulle vilja göra det för hela Sjöstads 

församling”, även om det är ”en gammal metod” som ligger till grund. 
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Kyrkoherden i Småby beskriver en verksamhetsförändring när det gäller ungdomsgruppen. Han 

säger: ”Tidigare var det lite mer av fritidsgård över det hela men vi vill att det ska vara en mer 

integrerad del av församlingslivet.” och det som var viktigt var att ”ändra inriktning”. 

Förändringen mottogs ”lite både och” bland ungdomarna men eftersom det är en stor omsättning 

beroende på årskullar så har det inte varit så kännbart. De nya som kommit har gått in i den 

struktur som finns. Inför varje termin så har kyrkoherden försökt att ”lyssna in ungdomarna”.  

 

Verksamheten växer, menar kyrkoherden i Skogstad genom gudstjänstegrupper och det beror 

bland annat på att ”samtalet genererar en delaktighet sen när man själv kommer till gudstjänsten”. 

Grupperna samlar också andra grupper inom församlingsverksamheten som till exempel att 

”konfirmanderna är med”. Det handlar om att man ”får ett större engagemang”. Rekryteringen 

sker ”framför allt såna som kommer till gudstjänsten och som kommer några gånger och man 

pratar med på kyrkkaffet”. 

 

Inom organisationen har det lyckats med vissa projekt genom att ”baxa det ändå dit” för att kunna 

hitta en lösning. Delaktigheten syns när kyrkoherden i Vägby säger ” får man vara medproducent 

blir det mycket roligare”. Det handlar om att bli känd och föra en dialog på plats och känna 

gemenskap ”när jag går ner på ICA”. Man måste jobba på att människor känner att de är bekväma 

”du får varar den du är. Dit har vi inte riktigt kommit än”. 

 

Det betonas av kyrkoherden i Vägby att man bör ta vara på ”de lokala traditionerna”. Det skall bli 

en reglering ”av alla församlingarna” i trakten och i församlingen har man tidigare försökt ”få 

någon som har ett paraply över alla fastigheter”.  Kyrkoherden ”tror på samarbete”. Det är viktigt 

att ”vara lyhörd”. 

 

I Vägby används budgeten som en som ett stöd till kyrkoherden där han kan se viljeinriktningen 

på verksamheten. Han menar att det genom budgetbesluten blir tydligt genom budgetbeslut ”att 

det är det här vi ska göra i församlingen i satsning”. 

 

Kyrkoherden i Öststad menar att det numera ”finns allt möjligt i kyrkan” och att den används till 

allhelgonavandringar och då omvandlas kyrkorummet efter behov. Han menar vidare att 

kyrkorummet måste användas och att ”vi måste försöka göra något med dom” och han fortätter på 

en linje som hans företrädare startade i början på 90-talet så det har varit en längre process. Han 
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ser sig inte som den som kan ta åt sig äran av projektet men ser ändå de möjligheter som finns för 

honom som kyrkoherde i att ”styra upp” och ”vara tillåtande”. 

 

Att vara tillåtande och samtidigt den som styr upp kan även användas på den organisations som 

kyrkoherden arbetar i och detta påverkar entreprenörskapets utövande på olika sätt.  

 

Hur påverkar organisationsformen betingelser och förutsättningar för entreprenörskap? 

Frågan om hur resurserna disponeras är en organisatorisk fråga. I Sjöstad kan kyrkoherden 

disponera personalresurser ”som man har i förskolan till församlingsverksamheten”. Ekonomiskt 

har kostymen inte varit större för förskolan än att ”det i stort sett har gått runt”. Frågorna som 

berör barnomsorgen diskuteras med förskolechefen: ”vi träffas regelbundet för att diskutera 

frågor”. 

 

När det gäller ansvar för verksamheten i stort, menar kyrkoherden i Sjöstad att det handlar om att 

han ”ger förtroenden” och att ”vi behöver frivilliga”.  

 

När det gäller organisationen vill kyrkoherden i Sjöstad behålla strukturen av en församling: ”Vi 

är en församling och en kyrkoherde, väldigt lite administration, överbyggnad”. Där finns det 

”tydlighet och snabbhet”. I vårt ”pastorat skulle det ju vara onaturligt att göra församlingar”. ”Så 

det gäller att tänka efter hur det ser ut med strukturer”. Småbys kyrkoherdes inriktning på 

verksamheten har förändrats över tid. När han var ny skedde en organisationsförändring och 

översyn medan det nu är mer verksamhetsinriktat arbete. Han säger: ”Då handlade det mer om 

organisationsförändringar”.  

 

Inlyssnandet av dem som är med i verksamheten, enligt kyrkoherden i Småby har skett genom att 

de har varit ”lite referenser och lite bollplank”. Men delaktigheten finns inte bland alla. Till 

exempel bland vissa anställda ”alla känner ju sig inte så delaktiga som anställda”. För att 

motverka detta så tas det upp på de veckoliga personalsamlingarna som sker ”när vi har 

personalmöte varje vecka. Då går vi igenom och på onsdagskvällen har vi ungdomsgrupp” och på 

så vis blir de anställda ”delaktiga i det praktiska”. På samma sätt kan förtroendevalda blir 

delaktiga. Exempel på detta finns i Skogstad. I gudstjänstgrupperna är kyrkorådsledamöterna 

själva med och det gör att diskussionen och samtalet förs i kyrkorådet. ”De flesta av de 

förtroendevalda som sitter i organen är med i en gudstjänstgrupp”, menar kyrkoherden i Skogstad 
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När det handlar om kyrkorådet i Småby så måste de få information om vad som händer för att veta 

om  de ska ”satsa så mycket resurser” och det ger i sin tur ”anledning till att fundera och 

prioritera”. En del har ”varit ifrågasättande” men när det kommer i protokollet ”var han nöjd”.  

 

När det gäller personalens arbetstid menar kyrkoherden i Skogstad så har arbetstiden i 

gudstjänstgrupperna diskuterats. Det är viktigt både med mötet med församlingsborna och ”att 

bygga församling, att skapa relationer”. 

 

Människor engagerar sig ideellt och får komma med sina idéer i Vägby församling. Ett exempel 

på det är det som hände efter konfirmationen då ”de bildade i maj efter konfirmationen, en 

rockgrupp”. Det finns ett engagemang bland tillhöriga i olika åldrar och ”ungdomar tycker om att 

bli tagna i anspråk – och får förtroende”. Det är viktigt med ett ”utåtriktat arbete och organisation” 

i Vägby församling. Men det är också viktigt att vissa saker ”får också växa fram”. 

 

Flexibiliteten är viktig i arbetslaget menar kyrkoherden i Vägby och ett exempel på detta är 

kamrerens engagemang i gudstjänsten: ”hon är så pass snabb i hårddisken så vad det gäller budget 

så fixar hon det ganska snart och sen får hon. Hon brinner väldigt mycket för gudstjänsten och 

frivilligarbete.”  

 

Församlingsreglering i Vägby är på gång och det finns ”en utredning om reglering av alla 

församlingar” i kontraktet ”till ett pastorat”. Relationen betonas i organisationen och varje plats 

värnar om sitt. ”Var och en värnar om sin sockenkyrka och det är inte så länge sedan man hade sin 

präst, kantor och vaktmästare och den förståelsen måste man ha och dessutom är det olika 

särarter”. Närheten betonas även i ledningsfunktionen. Det finns ett kontaktnät menar 

kyrkoherden i Vägby. Han säger att ”samarbete av det goda och det sa jag också när jag kom hit 

som kyrkoherde med kommunen på en sån här liten ort, kommunen ekumeniken och kontraktet”.  

 

Ledning och styrning samverkar inom ekonomin och skiljer på styrning och ledning i Vägby. Det 

är tydligt att ”kyrkorådet ska ju ta de ekonomiska ramarna tillsammans med kyrkoherden som har 

lyssnat av personalen. Så måste det ju vara för att föras ut i organisationen. Och som chef måste 

du kunna ta obekväma beslut”. 

 

Arbetsorganisationen har setts över i Öststad eftersom det finns fler arbetslag och arbetsplatser i 

församlingen. Alla ska kunna jobba på alla platser även om det inte alltid är så. Detta är att tänka 



   

 

- 57 - 

 

nytt samtidigt som de resurser som finns i arbetsorganisationen tas till vara. Det som har skett har 

sket genom ”någon form av tankeprocess”. Och det härrör från en historia då kyrkan hade en 

annan typ av organisation och var tydligare kopplad till den kommunala verksamheten. Det 

beskrivs som att ”diakonerna var nån slags hemsyster och gjorde distriktssköterskans uppdrag”. 

Eget ansvar finns med som en del i ansvarsfördelningen där det finns ”ganska många fria grupper 

som inte har någon anställd i sig”. Var och en ”tar ansvar” för sitt samtal och sin verksamhet. Men 

det finns också trender då så många ”inte är så engagerade”. 

 

Medlemskapet är inte så viktigt och kyrkoherden i Öststad säger att han ”inte är så intresserad av 

medlemskapet” men fortsätter att det är ändå ”viktigt att stödja verksamheten genom sitt 

medlemskap”. För kyrkoherden i Vägby lever en önskan om ett högt medlemsantal kvar och 

önskan är ”att det inte kommer så mycket utträden i oktober november”.  

 

I Öststad ska pengarna internt fördelas genom ”vissa principer” och ”procentsatser” och 

personalresurserna i församlingen ska omfatta ”några från vår personal”. Med detta system så 

uppfattas inte den som har det ekonomiska ansvaret som en ”storebror som säger ja eller nej” utan 

detta är förankrat i kyrkoråd och kyrkonämnd.  

 

Det finns ett varierat utbud av mötesplatser i Öststad inom organisationen och ”de ser lite olika ut” 

men för att nå dem så måste ”människor röra på sig lite.”Hela utbudet finn sinte på ett och samma 

ställe inom församlingen. Det som finns är att ”erbjuda människor” något. Detta blir en rikedom 

trots sämre ekonomiska tider då ”verksamhetskyrkan” har blivit en ”mötesplatskyrka”.  

 

När det gäller relationen styrning och ledning säger kyrkoherden i Öststad att han har ”en 

medspelare” i kyrkorådets ordförande. Det är tydligt med ”skillnaden på styrning och ledning” 

och han slipper vara ”galen över att politiker har försökt lägga sig i verksamhet”. 

 

Både kyrkorådets ordförande och kyrkoherden är med och på olika sätt ansvarar för och driver 

den verksamhet som finns i församlingarna. Denna verksamhet sker inom organisationens ram 

samtidigt som den kan vara ett uttryck för entreprenörskap.  

7.1.3 Entreprenörskap och organisation i verksamhet. 

En av huvuddelarna i empirin är entreprenörskapet i församlingens verksamhet. Under denna 

rubrik samlas all empiri från församlingarna som handlar om verksamhet.  
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Hur syns entreprenörskap i verksamheten? 

En entreprenöriell verksamhet bör vara framtidsorienterad  och ett uttryck för entreprenörskap i 

Sjöstad menar kyrkoherden är det goda ryktet som kan användas i framtiden i verksamheten och 

han säger: ” Vi har bästa barnomsorgen!” Konkurrenssituationen menar kyrkoherden har gjort att 

det funnits en strävan ”att vara lite bättre än kommunen”. 

 

I verksamheten kring gudstjänsten i Småby och ungdomsgruppens medverkan har kyrkoherden 

gett ”ganska fria” händer. ”Det är ju inte så att de måste gå in i en färdig mall”. Verksamheten 

kring unga ledare har växt ”fem eller sex stycken jämfört med att vi inte hade någon för tre år 

sedan”. När det gäller gudstjänstlivet, menar kyrkorådets ordförande, att det finns inget alternativ 

att gå tillbaka till det som varit. ”jag kan inte se vad alternativet är när vi redan är så pass lång som 

vi är”. 

 

När det gäller samverkan med andra organisationer i Småby så har det skett i arbetet med 

asylsökande. Det skedde genom en process som beskrivs: ”… pratade vi i Svenska Kyrkan, 

Missionskyrkan och Röda Korset, att här behöver vi nog göra en insats och sen har det startas en 

gång i veckan och varit en mötesplats, och det har varit otroligt betydelsefullt på ett personligt 

plan.” Verksamheten i Skogstad  ”måste ut mer bland människorna” menar ordföranden. För 

framtiden, menar kyrkoherden, är konfirmand- och ungdomsverksamheten viktig; ”vi behöver det 

för framtidens skull”. 

 

I arbetet med en ”levande församling” i Vägby har till exempel ”dyra klistermärken sålts till 

skoaffärer och alla möjliga” för att få in pengar, berättar kyrkoherden. Insamlingsprojektet har lett 

till ”ett samarbete med bland annat Röda Korset” och ”frikyrkorna”.  

 

Frivillighet finns i olika verksamheter i Vägby. Bland annat finns de som ”hjälper till på 

kyrkogården” och de ”anställda blir mer handledare för våra frivilliga” inom alla verksamheter. 

 

När kyrkoherden i Öststad gör en analys av vad som händer i samhället menar han att kyrkan har 

förändrats mycket under de senaste 100 åren. Tidigare var den bärare av de ”behov som fanns i 

samhället” och nu är kyrkans uppdrag ett helt annat som ”att vara mötesplatser för människor” där 

de kan växa. Detta är viktigt inte minst i relation till andra aktörer som försöker slå sig in på den 

andliga marknaden. Vi som kyrka, menar han, måste kunna stå för den andliga dimensionen men 

andra saker som ”volleyboll och matservering” kan andra göra bättre. Kyrkoherden menar att man 
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måste vara rädd om den gudstjänstform där det mesta är ”anpassat för vår tid”. Hur detta skulle 

kunna se ut har man i Vägby löst genom en enkät. Kyrkorådets ordförande i Vägby berättar att ”vi 

har gjort den enkät” som skickades ut i 700 exemplar och svaren har sedan fått påverka 

verksamheten. 

 

Det som är viktigt för verksamheten i Sjöstad är att man ”då tar man hand om den nya” så den 

känner sig hemma och bekväm i verksamheten.  Till jul har ordföranden i Sjöstad fått till en 

samling som ordnas med hjälp av frivilliga och hon säger ”så mycket, att jag har bidragit med att 

vi ska ha någonting till jul”. 

 

I barnverksamheten i Sjöstad har man använt kända berättelser för att ”fånga upp intressanta eller 

svåra livsfrågor, det finns ju massor och hämta”.  

 

I Småby har det blivit ”halvspontana kyrkkaffen” efter gudstjänsterna. Musikverksamheten har 

”fått en jätteviktig funktion” då den talar ett språk som ”är i tiden”. Det ska, enligt ordföranden, 

vara ”en spegel”. Att utveckla musiken är ett sätt att få in ”puls” i församlingen. 

 

Gudstjänstgrupper är ett sätt att hitta nya vägar i Skogstad och då ser människor att ”du var med 

och delade ut nattvarden” och då betyder det något för andra och för ”oss som jobbar i gruppen”. 

 

Olika verksamhetsgrupper som finns inom organisationen i Skogstad måste dras in och synas mer. 

Ordföranden funderar på att ”ha konfirmandgruppen med oss” i ett kommande projekt.  

 

Kyrkoherden i Småby ser verksamheten utifrån ”hela folket, hela veckan expansivt över den och 

då tänker vi oss att fler ska vara medvetna och engagerade i livet, det kristna livet”. 

I Vägby har det påbörjats ett arbete med ”förbönsgrupper” och ”gudstjänstgrupper”. De har även 

”startat upp ett bibelstudium”. Mycket av det som utvecklas får ”växa fram”. De lyfter fram olika 

verksamheter dit människor söker sig. Ett exempel är att ”kunna gå på en kyrkogårdsvandring och 

titta på gravstenar”. Kyrkorådets ordförande i Vägby  menar, att det är ”två saker i verksamheten 

som påverkar medlemsantalet” och det är ”att konfirmandantalet har ökat” och det är ”doptalen”. 

Doptalen ska följas upp och verksamheten kring dopet skall utökas.  Enligt en enkät som skickats 

ut i Vägby fanns det en efterfrågan på ”samtalsverksamhet” och ”studiegrupper”. Detta har av 

”tradition” inte funnits tidigare.  
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Ordföranden i Östads kyrkoråd beskriver ett projekt där ungdomsverksamheten ska utökas till att 

”fånga upp” ungdomar som rör sig ute på nätterna. Han beskriver också planer på ett cityprojekt 

där den diakonala verksamheten flyttas ut i city för att vara tillgänglig för människor på ett nytt 

sätt. Kyrkoherden i Öststad menar att kyrkan används till att vara en mötesplats och orsaken till 

det är dess centrala placering i staden. Församlingen har medvetet ”dragit barn- och 

ungdomsverksamheten hit”. Nytänkandet genom att använda kyrkorummet till många saker, har 

tagits till vara genom en lång process och kyrkoherden i Öststad menar att ”vi har lämnat det. Det 

finns inte så mycket spärrar kvar”. Kyrkorådets ordförande menar att för ett tag sedan var det 

otänkbart med konfirmandundervisning i kyrkan och nu är det en jättebra lösning. En av de 

anställda har uttryckt att ”det är det bästa han varit om” enligt kyrkorådets ordförande. Det har 

getts nya möjligheter, menar kyrkorådets ordförande i Öststad, eftersom det finns flera stora 

kyrkor på nära avstånd och de olika kyrkorna ”har olika roller” när det gäller verksamheten. Ett 

exempel är en inriktning i en av kyrkorna med det ”modernare språket”. Detta har lett till ett 

intresse i att ”vara med i en handboksförändring”.  

 

Den styrning av verksamheten som finns i Kyrkoordningen påverkar den dagliga verksamheten i 

församlingarna och yttre organisationsfaktorer kan påverka mycket av församlingens verksamhet. 

 

Hur påverkar organisationsformen betingelser och förutsättningar för entreprenörskap? 

Organisationsformen kan hanteras utifrån både möjligheter och hot, men under alla 

omständigheter måste både det styrande och ledningen förhålla sig till den.  

 

När det gäller frivilligverksamheten menar kyrkorådets ordförande i Sjöstad att ”det behövs så 

mycket resurser rent ekonomiskt, det tror jag inte utan det är attityder” för att få i gång 

verksamheten. Det har funnits frivillighet kring gudstjänsten, berättar kyrkorådets ordförande och 

berättar om ”lekmannaledda gudstjänster.” Kyrkoherden i Småby vill se att varje människa ”blir 

medveten om ”att jag har en uppgift” och det har med ett utåtriktat arbete att göra. Detta bygger 

också ”nya relationer mellan människor i församlingen”. Samtidigt vill kyrkoherden inte ha en 

stor organisation där alla är i en ”gemensam kakburk”. Det blir ett annat läge, tror han. 

 

Genom arbetet med barn i Sjöstads församling har man medvetet jobbat på ett sådant sätt att det 

har gått ”att integrera i verksamheten” i församlingens övriga arbete. Småbys församlingsstruktur 

bygger på att det blir kopplingar ”från de andra verksamheterna till gudstjänstlivet”. När det gäller 
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strukturer kring unga ledare så finns det inga principer som hindrar att de kan vara med i många 

av församlingens grupper. Kyrkoherden säger: ”Principiellt är det okej.”  

 

När det gäller ideologin så menar kyrkoherden i Småby att ” det finns inget annat ställe där man 

utropar Kristi seger och ingjuter hopp och glädje i människor så det är ett skäl till att gudstjänsten 

är viktig.”  

 

Kyrkorådet i Småbys uppgift, så som ordföranden ser på det hela, är att ge de ” bästa 

förutsättningarna att bedriva sin verksamhet” och den prioriterade verksamheten som är ungdomar 

ges resurser. Detta motiveras med att ”de personer som är med i kyrkan, just som, har en högre 

benägenhet att fortsätta att vara med i kyrkan och betala skatt och det är ju inte att förglömma”. 

Detta har dock föregåtts av en del ”jättejobbiga diskussioner” vilka har funnits vid samtliga 

prioriteringar. Ordföranden menar dock att prioriteringen av pengar till ungdomar har gått bra. 

Kyrkorådets ordförande i Skogstad menar at det finns processer som styr verksamheten. 

Sammanläggningen till en församling påverkar så att ekonomin blir mer jämnt fördelad. Nu 

”fördelas verksamheten ut på hela Skogstads församling men skulle de ha varit ensamma hade de 

ju inte haft något ekonomiskt underlag”. Konsekvensen för frivillighetsengagemang eller 

anställning har blivit tydlig i Vägby. En sammanläggning gjordes av två pastorat i slutet av 90-

talet i Vägby med omnejd och det blev också en sammanslagning av ”två olika kulturer”. ”Ett 

pastorat hade mycket frivilligt folk, inget anställt folk och det andra, det hade generellt sett mer 

anställda”. Frivillighet måste ändå ”framhävas” i Svenska kyrkan menar kyrkorådets ordförande 

och olika modeller för detta har testats. 

 

Gudstjänstgruppsverksamheten, menar kyrkoherden i Skogstad, är inte beroende av att det är en 

församling för ”det startade innan vi blev en församling”. Inte heller ekonomiskt är verksamheten 

beroende. Kyrkoherden säger: ”Då klarar vi oss ändå. Då har vi en kyrkohandbok, en dagbok etc. 

Det finns inget av ekonomi. Vi skulle kunna få noll kronor för då skulle vi lösa det. För det är 

egentligen inte en verksamhet som behöver kosta några pengar”. 

 

Begravningsverksamheten finns på uppdrag i Svenska kyrkan, betonas i Vägby och ”det är ett 

företag i företaget” vilket inte får gå in i de andra verksamheterna. Frivillighet ”har funkat bra” i 

verksamheten och begravningsombudet har inte protesterat. 
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Fastigheter som har varit en ”stiftelse som kyrkan skött” har nu återgått till att vara 

stiftelseförvaltning igen i Vägby. Detta är ett exempel på att man får ” ta fullt ansvar och det tror 

jag kommer bli skillnaden framöver” säger kyrkorådets ordförande. Varje förändring av 

fastighetsbeståndet har skett efter en ”diskussion” med församlingsbor. Det är viktigt med att man 

har ”ansvar för sin egen kyrka”. Det är viktigt också med en närhet i administrationen och 

kyrkoherden menar att det är en livlig trafik till Pastorsexpeditionen. Han säger ”med 

begravningsväsendet, dagliga samtal, de väljer ut gravar, när någon just har avlidit och dom 

spontansamtal som kommer in här på exp. för vi finns här.” Mindre enheter menar kyrkoherden 

”är A och O” om det är så att vi ”ska … ha levande församlingar”. 

 

Samverkan har funnits sedan 60-talet i Vägby då Svenska kyrkan var med i en ”uppbyggnad av 

välfärden”.  ”Tidigare samverkade man ofta med kommunen … man hade samma lokaler” och det 

underlättade allt samarbete och gemensam verksamhet. Det finns planer på ”ett gemensamt möte 

med kommunen” för att se hur det skulle kunna gå att samarbeta.  

 

Det är en ”väldigt brokig skara” med ”helt underbara speciella människor” som söker sig till 

verksamheten i Öststad och det leder till att de som vill ha det ”by the book” får se sig om efter en 

annan plats i organisationen som också finns. Kyrkoherden säger att ”vi ska ha olika profiler i 

våra olika församlingskyrkor”. Gränser kan påverka verksamheten då gränserna är ”väldigt 

konstlade” och det kan vara ett hinder att gå till sin församlingskyrka som i många fall inte är den 

närmaste. 

 

Det går att ta eget ansvar i organisationen för någon verksamhet. Är man lite äldre ska man, enligt 

kyrkorådets ordförande i Öststad, ”på många sätt kunna klara att stå för verksamheten.” Han 

fortsätter att vuxnas verksamhet kan ju inte bygga på att om prästen inte kommer ”så rasar det 

hela”. Både ”anställda och en del frivilliga” kommer att jobba med ungdomar. Genom att ha en 

dialog mellan styrning och ledning i Öststad så kan förändringar ske, bland annat ett ”gammalt 

språkbruk”. 

 

Projekt som drivs har funnits med länge i processen och kyrkorådets ordförande i Öststad hänvisar 

till den tiden då ”vi hade indelningsdelegerade”. Detta var innan en sammanläggning som berodde 

på ”kärvare ekonomi”. Ett exempel på detta är att ”hålla igen” genom att inte tillsätta tjänster. 

Rent ekonomiskt säger kyrkorådets ordförande så ”har vi ju inte pengar till allting” men vill ändå 

ha en tillgänglighet av präst och diakon.  
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De resurser som finns tillgängliga i en församling av människor, pengar och byggnader kan 

fördelas och organiseras genom riktlinjer i församlingens styrdokument. 

7.1.4 Entreprenörskap och organisation i styrdokument. 

Styrdokumenten analyseras utifrån entreprenörskap, intraprenörskap och organisation. Detta görs 

utifrån relevans, prioriteringar, värderingar och genomgående idéer. 

 

Hur uttrycks entreprenörskap? 

De styrdokument som finns lokalt lägger grunden för möjligheterna till att utöva entreprenörskap 

och det är dessa förutsättningar som lyfts fram i empirin nedan.  

 

I Sjöstads församlingsinstruktion betonas den kyrka som finns till för människor genom hela livet. 

Det sker genom att ge tillgång till olika kulturella sammanhang som tidningar, böcker och filmer.  

Denna utgångspunkt kopplas till att Sjöstads församling anser det viktigt att det finns entusiasm, 

att man ser möjligheter och att framtidens frågor lyfts upp. Detta sker genom kontakter med 

omvärlden.  

 

Det diakonala arbetet i Sjöstad ska vara flexibelt och behovsanpassat. I Vägby församling finns 

flexibilitet och behovsanpassning genom att verksamheten kopplas till ett nytänkande genom att 

man vill visa på att utvärderingen av verksamheten ska ske varje år i samband med budget och 

bokslut. I Småby församling ska alla samlingar präglas av öppenhet och det understryks genom att 

församlingen ska vara öppen för nya former och sammanhang.  

 

I församlingsinstruktionen identifieras omvärldsförändringar i Skogstad. Detta görs för att 

möjliggöra prioriteringar. Prioriterade områden är diakoni och Konfirmandarbete. Dessutom 

prioriteras beslut från centralkyrkan i församlingen. På samma sätt uttrycks det i 

församlingsinstruktionen i Öststad genom formuleringen att lyfta fram föränderligheten i liv och 

samhälle och följaktligen också i kyrkan.  Tron är det som hjälper församlingsborna till att leva 

kärleksfullt i samtiden och att möta framtiden. 

 

Äldreboenden i Vägbys församling ska vara verksamheter som ägnas en särskild uppmärksamhet 

av både anställda och frivilliga. 
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Det finns en vision för barn i Vägbys verksamhet då den ska bygga och rusta dem för framtiden 

genom att ge dem en trygghet i deras tro och att de alltid ska känna sig delaktiga i gudstjänsten. 

Det finns också en vilja i styrdokumentet att förmedla den kristna tron till församlingens barn och 

ungdomar. När det gäller konfirmandarbetet i Skogstad så handlar det bland annat om att ge 

ungdomarna ett hopp för framtiden och det förväntas att det finns engagerade ledare i 

konfirmandarbetet. I konfirmationsundervisningen i Vägby förmedlas det en kristen tro och 

kunskap om att anpassningen till omvärlden är viktig. I konfirmandarbetet arbetar ett helt 

arbetslag tillsammans.  

 

Samverkansformer söks både i nutid och framtid i Vägby genom samverkan med BVC och planer 

finns starta förskola i egen regi. 

 

Information till de som bor i Vägby församling lyfts fram som en viktig aktivitet. Alla måste få 

veta vad som händer i församlingen.   

 

Det ska finnas interna mötesplatser i Sjöstad för att få samtal och möjligheter att dela värderingar 

som berikar församlingen. Det handlar också om att hitta nya synsätt och bryta gamla mönster. 

Växande är ett centralt begrepp för Småbys församling. Och verksamheten skall bygga på 

deltagarnas intressen och behov. Det skrivs att Skogstads församling ska använda sig av lyhördhet 

och lärande. Detta berör inte minst vuxenverksamheten då den gruppen lyfts fram som en svår 

grupp att nå. Analysen av detta blir att folkmängden minskar och därför finns det ett minskat 

underlag.  

 

Arbetet med gudstjänst i Sjöstad ska ske för få den aktuell för att människor, men det uttrycks 

också att det ska ske långsamt och som en process. När det gäller gudstjänster önskar Vägby 

församling utöka familjemässor och/eller familjegudstjänster. Barnens prioritet syns i att 

församlingen vill utöka samarbetet med skola och förskola samt i att diakonin arbetar aktivt med 

stöd till barnfamiljer. Ett annat exempel på detta från styrdokumentet är att det görs ett hembesök 

hos alla nyfödda som är antecknade i väntan på dop. 

 

Det finns många föreningar i Skogstads församling och det ska inte vara konkurrens mellan dessa 

utan istället vill man erbjuda ett fruktbart samarbete. Även i relationen med andra religioner finns 

samarbetsplaner i bland annat Öststad. Utveckling är ett genomgående tema i 
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församlingsinstruktionen i Öststad, och det ska finnas i de grundläggande uppgifterna liksom att 

ha en dialog med andra religioner. 

 

Ett uttryck i församlingsinstruktionen i Öststad som visar på intraprenörskap är att kyrkan skall 

bära en tradition men också vara med i förändringen. Det handlar också om att upptäcka det som 

redan finns i tron och att kunna tolka bibelns ord i vår tid. Det kan också handla om att hitta nya 

vägar i gamla former. I ett av Vägbys områden drivs en bygdegård där det finns kyrklig 

verksamhet. Det finns ekumenik och samverkan med andra kyrkor. Även i styrning kan nya 

former utvecklas. Ett ungdomsråd finns i Vägby med representanter från både församling och 

Svenska Kyrkans Unga för att samordna resurser. 

 

När första församlingsinstruktionen skrevs så menar kyrkoherden i Öststad att mycket skrevs för 

att det förväntades att det skulle skrivas på ett visst sätt, som till exempel ”gudstjänsten i centrum 

och sådana där saker” men han tror inte att det skulle formuleras på samma sätt i dag för det 

stämmer inte med verkligheten.  

 

Verklighet och organisation är två storheter som existerar parallellt med varandra och 

organisationsformens påverkan går inte rimligtvis att lyfta ut från styrdokumentets intentioner.  

 

Hur påverkar organisationsformen betingelser och förutsättningar för entreprenörskap? 

Det finns grundläggande förutsättningar i organisationen som påverkar uppbyggandet av 

styrdokumenten. Ett sådant exempel för Svenska kyrkans del är dopet. 

 

Det gemensamma ansvaret för Svenska kyrkans verksamhet uttrycks i Sjöstads styrdokument att 

alla är kallade genom dopet att bära ut evangeliet. Det särskilda ansvaret som ligger på präster och 

diakoner lyfts fram. Ett personligt engagemang är viktigt för trovärdigheten.  

 

Den världsvida kyrkan kommer till uttryck i Sjöstads styrdokument genom olika insatser både 

nationellt och internationellt. Relationen till kommunen i Vägby beskrivs tämligen omfattande i 

församlingsinstruktionen. Man påpekar att Vägbys församlings gränser är samma som 

kommunens och i församlingsinstruktionen beskrivs att kommunens skattekraft är en av landets 

lägsta. Vidare skrivs det att kommunen är en stor arbetsgivare i takten. Kontakter finns med 

kommunens POSOM-grupp och andra samarbetsorgan som inriktar sig på sociala frågor. 

Kontakter finns också med skattemyndigheten för vissa utskick. Ett exempel på det är information 
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om dopet. En utgångspunkt i Skogstad när det gäller de yttre ramarna är samverkan med 

kommunen då det finns en överensstämmelse med gränserna.  Det finns en stolthet över bygden 

och det leder till att traditionen är en viktig parameter i styrdokumentet 

 

Dialogen med föreningar, institutioner och andra aktörer i samhället som ska ske enligt Sjöstads 

styrdokument ger ett inflöde av kunskap i församlingen. Gränserna i Öststads församling ses ur 

två perspektiv: nämligen att organisationen församling har en geografisk gräns men synen på 

församlingen är gränslös.   

 

Det är ideologiska grunder som är utgångspunkten i Småby. Detta ska märkas genom att den som 

varit delaktig ska få med sig något ut i livet och detta hör ihop med att verksamheten ska utgå från 

de behov som finns hos människor i församlingen. Hela idén har sin grund i Jesus Kristus och i 

tron, hoppet och kärleken. Det önskas en aktiv och medveten och delaktig församling i Småbys 

styrdokument och detta sker genom olika möten där det byggs relationer.  

 

Gudstjänsten lyfts särskilt fram i Småbys styrdokument och den ska vara hela församlingens 

angelägenhet och uppgift och de möten som sker i gudstjänsten ska får konsekvenser i vardagen 

och till och med utmana människor i deras vardagssysslor. Ett sådant exempel kan vara att hitta 

samverkansformer med andra goda krafter i närområdet. 

 

Gemenskap är ett centralt ord i Skogstads styrdokument. Som inledning lyfts församlingens 

grundläggande uppgift fram och ur den växer visionen. Visionen är att vara en välkomnande 

gemenskap där gudsnärvaro, mångfald och växande får vara grunden. Ansvarstagande är ett annat 

viktigt grundfundament i att bygga församling i Skogstad.  

 

Ideologin i Skogstads styrdokument lyfts fram inom diakonin då den och de som arbetar med den 

ska ha ett förhållningssätt som bygger på det Jesus själv gjorde och i varje möte med människor 

representeras Kristus.  

 

I konfirmandarbetet i Skogstad är andakten väsentlig och de ledare som är med i 

konfirmandarbetet förväntas dela tro och liv med konfirmanderna. Budgeten är central då den tar 

tre sidor i anspråk i konfirmandhandlingsplanen. Det är viktigt att i den förmedla en positiv 

gudsbild. Enligt styrdokumenten i Vägby är styrning och medarbetare överens om att satsa på de 

unga i församlingen. Detta blir uppenbart när resurserna fördelas. 
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Kyrkorna lyfts fram i Vägby församling som en central byggnad i samtliga platser i församlingen. 

Som fyra utgångspunkter finns den grundläggande uppgiften att bedriva gudstjänst, undervisning, 

diakoni och mission. Det ses som viktigt att konfirmanderna ska komma med i 

församlingsgemenskapen och det andliga livet i församlingen. De ska vara med i högmässan och 

vara aktiva i den.  

 

Det pastorala programmet i Vägby ger organisationen en identitet. En central uppgift i 

gudstjänsten är att få ge något vidare. Diakonin är en angelägenhet för hela församlingen och ska 

genomsyra allt arbete i församlingen. Miljöarbetet lyfts också fram och man menar att varje 

kristen är kallad att vårda och förverkliga skapelsen i dess helhet. 

 

Lekmannaledda gudstjänster är inte främmande för Vägby församling och frivilligheten önskar 

församlingen ska öka i gudstjänsterna. Att vara öppen för frivilliga krafter är viktigt, därför att då 

kan många bidra med sina kunskaper. Det ska finnas möjligheter i församlingen att bli sedd och 

bli tagen i anspråk. Framtidsvisionen är att satsa på fler frivilliga.  

 

Grunden i styrdokumentet i Öststad är hämtad ur bibeln och anledningen till det är att en tanke 

med församlingsinstruktionen är att bibelns ord ska vara aktuella i vår tid. Centrala begrepp är tro, 

hopp och kärlek. Detta får sin konkreta form i församlingens grundläggande uppgift. 

 

I styrdokumentet i Öststad beskrivs både visioner och mål och dessa har arbetats fram tillsammans 

med församlingsbor, medarbetare och förtroendevalda. Tillsammans kan dessa grupper bidra till 

liv och växt i församlingen.  

 

Liv och växt kan göra att verksamheten utformas på nya sätt och socialt entreprenörskap är ett 

exempel på detta. 

7.1.5. Socialt entreprenörskap i församlingarna. 

En av huvuddelarna i empirin är det sociala entreprenörskapet i församlingarnas verksamhet. 

Under denna rubrik samlas all empiri från församlingarna som handlar om socialt 

entreprenörskap.  I det sociala entreprenörskapet får olika resurser och verksamheter rum. Det är 

kontaktytan mot andra organisationer och människor, men det är även de möjligheter som en 

församling har att inom sin verksamhetsram agera i den så kallade tredje sektorn. 
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Frivilligheten som en resurs lyfter både kyrkoherden och kyrkorådets ordförande i Sjöstad fram 

som ett viktigt nätverk och vad den kan åstadkomma i verksamheten. Det är inte så stort utan kan 

bli större och en viktig del i detta är ”syföreningstanterna”. ”Vi har pratat om det här med 

frivilligarbete jättelänge” säger kyrkorådets ordförande. En följd av detta är att vid jul, berättar 

kyrkorådets ordförande,  planeras det en jullunch för ensamma som frivilliga och anställda står 

bakom. Grunden till detta beskriver hon så här: ”För jag tänker på alla ensamma människor, vilket 

det finns, så kan vi servera dem en liten skinkmacka och en gemenskap och det ska vi ha här 

första gången.” Det går att driva detta med frivilliga trots att det är jul tack vare att en person 

brinner för det. Det är en ”flicka … hon har brunnit för det”. Frivilligheten är en viktig bit i olika 

verksamheter i Vägby och det har att göra med att två kulturer har slagits ihop vid en 

sammanläggning för många år sedan och kyrkorådets ordförande menar att det behövs frivilliga 

inom alla verksamheter så småningom. Det krävs ”mer samarbete mellan frivilliga och dem som 

arbetar i verksamheten.” 

 

Genom att dela på uppgifter tror kyrkorådets ordförande i Sjöstad att det går att jobba vidare med 

frivilligheten. Hon säger ”och just att ta in de här frivilligarbetarna. Ibland är det ju lättare att ta in 

dem när man gör något avstamp i någonting.” ”man kan ju prata, vad tycker du skulle vara 

roligast att göra här?” En annan uppgift som är viktig i Sjöstad är kyrkskjutsen. Den betyder 

mycket för människor. ”Många av de äldre damerna ser den här söndagen och den är jätteviktig 

för dem att komma till gudstjänsten.” 

 

En stor barn- och ungdomsverksamhet i Sjöstad har förändrats till att bli en förskole- och 

fritidsverksamhet. Genom ett politiskt beslut lades fritidsverksamheten ner och då stod kyrkan 

beredd att starta fritids. ”Skolans all verksamhet, den lades ner där, plötsligt, ner genom ett 

riksdagsbeslut och sen statade vi ett fritids på bara några veckor och fick massor med barn och sen 

har det utvecklats till förskolor, tre stycken som vi har i församlingen.” Denna stora verksamhet 

har lett till en kontakt genom generationer. De ”har fått en väldigt nära kontakt med kyrkan så att 

de återkommer.” Ekonomiskt går verksamheten i Sjöstad  runt på de bidrag som kommunen ger 

och detta har lett till att det finns funderingar på att ha verksamhet på andra ställen ute i samhället. 

Kyrkoherden säger ”på andra ställen ute i samhället, kanske på andra dagis eller förskolor eller på 

arbetsplatser, skolor och pensionärshem och alltså där, har vi en tendens att glömma bort grupper 

av människor som vi borde ha en lika nära konakt med”. ”Vi har ju alltid ett uppdrag och gå 

ut…”. Ett sätt är att arbeta diakonalt på det sättet som det är formulerat i styrdokumentet. Att vara 

röst åt den förtryckte och utsatte. . I Småbys styrdokumentet lyfts också fram att församlingen ska 
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samverka med andra aktörer i samhället när det gäller diakonin. I Småby församling drivs även en 

förskola och detta omnämns i styrdokumentet  

 

I styrdokumentet i Sjöstad uttrycks en vilja om att församlingen ska erbjuda en dialog inom 

samhälle, skola och sjukvård. Ett exempel på det är att bjuda in skolan till högtiderna för at ge den 

kristna bakgrunden. 

 

De resurser som finns i Småbys ungdomsgrupp tas till vara i andra sammanhang då ungdomarna 

får vara unga ledare och aktiva i gudstjänsten. ”Därför arbetar vi tillsammans med ungdomarna 

inför olika gudstjänster och andra tillfällen”. Ledarantalet har ökat från ingen till fem-sex stycken. 

En viktig egenskap hos kyrkoherden är att ”jag är inte främmande för någonting, knappt”. 

 

Det finns ett samarbete i ett internationellt café som kommer ur det att flyktingar kom till Småby. 

Hållningen bland flera lokala organisationer var ”att här behöver vi nog göra en insats och sen har 

det startas en gång i veckan och varit en mötesplats, och det har varit otroligt betydelsefullt på ett 

personligt plan.” En samverkan kring olika flyktingprojekt har skett i Vägby, berättar 

kyrkoherden.  ”Ett samarbete med bland annat Röda Korset, så det är flera organisationer bland 

annat frikyrkorna är med så det är ju ett brett arrangemang och det tror jag på. … kampanj 

flykting … och där samarbetade Diakonia, Lutherhjälpen, Röda Korset, Rädda barnen kring detta 

och det har en otrolig skjuts och varje organisation. …. men när man gör gemensamma saker då 

får det ett jättegenomslag … jag tror på mer sånt i vår kyrka också.”  

 

Som ett ekumeniskt projekt nämns i Vägbys styrdokument att det bedrivs ett gemensamt café. 

Styrdokumentet betonar också att samverkan skall ske i redan befintliga verksamheter i samhället 

som till exempel väntjänsten. I verksamheten i Skogstad är kyrkan och dess verksamhet en 

samlingsplats: ”Vi har ju en förskola här som är mycket viktigt. På måndagarna är öppen 

småbarnsverksamhet för föräldrar och små barn som samlas här.” ”Sen har vi invandrargrupper 

här som också är här och utnyttjar de här lokalerna och det är ju också viktigt. Det har blivit de här 

sista åren.” När det gäller utnyttjandet av fastigheter i Småby är det på gång att bilda en 

församlingshemsförening.  

 

Konfirmandverksamheten i Skogstad fyller en viktig funktion för att erbjuda en plats där Svenska 

kyrkans värderingar lyfts fram. Kyrkorådsordföranden säger: ”dess värderingar som är mer och 

mer viktiga i samhället i dag då det blir tuffare och tuffare. Så de har inte lätt i dag i sin värld.  
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Det är stora krav på dem. De lever i ett hårt klimat som en annan ser det så har det blivit mycket 

tuffare i dag.” 

 

Värderingarna lyfts också fram i kontakten med skolan i Skogstads församling. ”De är ute mycket 

i skolorna och besöker, bra kontakt med våra skolor så vi är ute där och pratar om konfirmation 

och kyrkans värderingar, människovärde är de ute från här, ungdomspedagog och hennes 

medhjälpare. Vi har god kontakt med våra skolor och jag tror det är viktigt att börja så tidigt man 

kan.” Det är viktigt i Skogstad att visa sin närvaro. ”Alla vill ju ha sin del, det är ju 

idrottsföreningar och då är det ju viktigt att kyrkan är med och visar sig.” Kyrkorådets ordförande 

säger: ”Vi måste ut mer ibland människorna”. 

 

Landsbygden avfolkas i Skogstads församling och där har kyrkan en viktig funktion. Det uttrycks 

i att ”det är ju vi som är sista utposten som kämpar för att hålla verksamheten i gång.” I 

styrdokumenten i Skogstad skrivs det om stora utmaningar i framtiden och i omvärldsanalysen 

beskrivs faktorer i samhället som arbetslöshet och ohälsa, vilka kan leda till ekonomiska problem 

som ökar behovet av sociala insatser.  

 

Kontakter finns med familjer i Vägby och ordföranden säger att det finns ”eftersom vi har en bra 

verksamhet tillsammans i familjecentralen med kommunen.” Man ser att det kan finnas behov av 

att ”expandera i egen regi, allt från äldreboende till dagis eller vad du vill, eller jobba ihop med 

andra aktörer så det finna olika spår att gå.” kontakten är viktig och kyrkorådets ordförande säger 

vidare: ”Vi ökar barn- och ungdomsverksamheten. Just att vi möter fler aktörer och för den skull 

behöver inte vi göra det. Vi har fått hit familjecentralen och det är ju kommunen socialtjänst och 

vårdcentralen och vårt eget folk och det är ju lite såna… vi blir en mötesplats på ett annat sätt.” 

 

Organisationen kring fastigheterna i Vägby församling har anpassats lokalt genom 

organisationsförändringar och ombyggnad. Vi har ”gått in och byggt om ett kapell”.  

 

Turismen lyfts fram som en viktig del i Vägbys församlings i styrdokument och i detta 

sammanhang får de som arbetar på kyrkogården arbeta på ett nytt sätt. Då ”får 

kyrkogårdsarbetarna ett större ambassadörskap också.” De kan ”göra andra saker där de kan få 

vara med och berätta lite.” 
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För Öststad är kyrkan som mötesplats viktig och en sådan mötesplats vill församlingen skapa även 

under kvällstid. De planerar att ha ”öppet för ungdomar. Vi hoppas på längre sikt att ha öppet 

ganska länge fram till ett på natten på fredag lördag, kanske medlite olika inriktningar på de 

kvällarna men det kan man ju aldrig styra heller, folk kommer ju om det är öppet”. ”Huvudsyftet 

är att visa att vi finns där men också erbjuda människor som finns  här i centrala Öststad en 

värmestuga eller en kopp kaffe eller ett samtal, att mötas helt enkelt, vara ett  alternativ till att 

hänga på stan.” 

 

Mötesplatser i Öststad kan också skapas genom att vara en del av kulturlivet. ”Väldigt många som 

kommer och besöker arrangemangen och här, … olika programpunkter och ett ständigt flöde av 

människor som kommer och går in i kyrkan och äter korv och nu allt vad de håller på.” 

 

Det har funnits ett café i centrala Öststad som lagts ner men det finns planer på att ta över en ny 

lokal. Kyrkorådets ordförande menar att det finns ”behov för ungdomar att ha ett alternativ som 

inte enbart är kommersiellt.” En lokal för kontakter och möten i stadens vimmel önskas också. 

”En annan del i det här är något som vi har kallat ”cityprojektet” men vi har inte kommit längre än 

en intention och det är ju det här som är kyrkan och ansvaret för att alla (vistelsebegreppet). Vi har 

ju det stora kommersiella centrumet”  

 

Dessa projekt understryks av det som står i styrdokumentet då Öststads församling ska erbjuda ”så 

öppna mötesplatser som möjligt” och att närvaron ska finnas ”i vimlet av folk både dagtid och 

kvällstid genom våra öppna kyrkor och mötesplatser.”  

 

Det finns många sätt att bedriva det sociala entreprenörskapet inom en organisation som Svenska 

kyrkan, dels genom den kontaktyta som av historiska skäl finns till de sociala verksamheterna 

inom stat och kommun men också utifrån en av de grundläggande uppgifterna som handlar om 

diakoni. 

7.2 Avslutande reflektion kring empirin  

Det finns en stor samstämmighet i empirin kring en utåtriktad verksamhet och en satsning på 

ungdomar och deras olika mötesplatser i församlingarna. Det går att urskilja tre huvudsakliga 

linjer i empirin och det är att nå ut till fler, samverka med andra organisationer och att satsa på 

barn och ungdomar. 
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Samtliga av de intervjuade betonar vikten av att hitta nya vägar och former, både i den 

grundläggande uppgiften och i att förvalta fastigheter och bygga organisation. Även de 

styrdokument som beskrivs betonar möjligheter att hitta nya vägar genom samverkan på olika 

plan.  

 

Det är utifrån empirins övergripande kategorier: Verksamhet, organisation, styrning och ledning 

som analysen kommer att ske. Det sker utifrån Fayolles (2003), Sahlmans (1999) och Austins 

m.fl. (2006) processer och olika former för entreprenörskap samt utifrån den grundläggande teorin 

om entreprenörskap.  
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ANALYS –Teori och empiri sammanförs 

 

8.  ANALYS AV RESULTAT 

När empirin sammanvävs med de grundläggande teorier som presenteras i teoridelen, både 

bekräftas och motsägs teorierna av empirin. 

8.1 Inledning 

Som utgångspunkt i min analys avser jag att koppla ihop entreprenörskap verksamhet och 

organisation. Motiveringen till detta är synen på entreprenörskap så som Lundblad och Vejbrink 

(1998), Bakka m.fl. (2006) och Gartner beskriver den. Det handlar om processer där en 

entreprenör är en person i en process tillsammans med flera aktörer i en organisation. 

 

Gartners (1989), Bakkas m.fl. (2006) och Lundblad och Vejbrinks (1998) utgångspunkter visar att 

entreprenörskap finns i olika organisationer och även institutioner. I min analys är det Svenska 

kyrkans organisation och vissa av dess funktioner som analyseras. Detta sker med utgångspunkten 

att Svenska kyrkan är en hybrid institutionell organisation med karaktär av både ideell och 

offentlig organisation och med en tydlig ideologi som grund. Detta gör att utgångspunkterna i 

analysen påverkas av det som Harbi och Anderson (2010) menar då de påstår att en institutionell 

organisation som dessutom är offentlig kan både gynna och förhindra entreprenörskap på grund av 

underliggande faktorer som till exempel attityder och moraliska ställningstagande. I min analys 

kan betingelser och förekomst av entreprenörskap komma att belysas ur flera perspektiv av 

Fayolles (2003), Sahlmans (1999) och Austins m.fl. (2006) grupperingar. Det innebär att samma 

empiri kan analyseras utifrån olika teoretiska grunder och på så vis belysas i flera av de fyra 

analysgrupperna.  

8.2. Människor, resurser och situationer 

Den första teoretiska utgångspunkten i min analys är det som Fayolles (2003), Sahlmans (1999) 

och Austins m.fl. (2006) teorier kallar människor, resurser och system. Detta grundar sig på att i 

en organisation finns alltid olika sammansättningar av människor. Dessa agerar entreprenöriellt 

både som individer och i kollektiv. Människorna är resurser som sedan uppträder i olika 

situationer och det blir en växelverkan mellan dessa som kan visa på och lyfta fram både 

betingelser och förekomst i den organisation som Svenska kyrkan är.  
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8.2.1 Entreprenörens roll för betingelser och förekomster. 

Varje entreprenör är en person och har därmed olika egenskaper. När dessa utvecklas och 

används, enligt Morris & Jones (1999), på sådant sätt kan de definieras som entreprenöriella. 

Förmågan att kunna identifiera och utveckla det som sker vid ett specifikt tillfälle och att kunna 

utveckla ett koncept och få nödvändiga resurser till detta är exempel på dessa egenskaper. 

Resurser och mänskliga förmågor blir ett exempel på sammanhang, då människor och resurser får 

samspela. Detta kan även ske med befintliga resurser som omfördelas. I Svenska kyrkans 

organisation och verksamhet kan detta kopplas till de prioriteringar som sker i församlingarna. I 

Sjöstad uttrycks det genom att resurserna ska hamna på rätt ställe och med rätt ställe menar 

kyrkorådets ordförande är konfirmander och ungdom. Detta är ett sätt att bygga på den 

ideologiska grund som Svenska kyrkan vilar på. Hon menar vidare att det är genom barn- och 

ungdomsverksamheten som Svenska kyrkan bygger sin framtid. 

 

En annan personlig egenskap som är karakteristisk i entreprenörskap är en drivande och envis 

personlighet, en person som kan göra teori till konkret handling, enligt Braag (2004). En sådan 

personlighet finns hos kyrkorådets ordförande i Öststad. Han menar, att han är den som får sätta i 

gång processer och se till att de hålls levande bland de övriga i styrfunktionen. En sådan drivande 

handling är inte enligt Shockley och Frank (2011) instrumentell utan sker i en kreativ process. 

Ytterligare ett exempel att någon är drivande är när ordföranden i Sjöstad lyfter fram att hon och 

flera måste vara ambassadörer med dem vi kommer i kontakt med i olika sammanhang och att hon 

inte ger upp kring det. Detta är även exempel på de egenskaper som, enligt Lundblad och Vejbrink 

(1998), menar att entreprenören har, nämligen att kommunicera sina idéer, samt att bygga på den 

relation som finns i Svenska kyrkans ideologiska grund enligt Hansson (2001) och Modéus 

(2008). I varje möte som ger möjlighet till ambassadörskap kan ideologin lyftas fram. Det är en 

kreativ process som handlar om att upptäcka, bearbeta och kommunicera Denna process lyfter 

kyrkorådets ordförande i Sjöstad fram då hon tror att den kreativa processen av goda idéer sprids 

som ringar på vattnet och det skulle göra att fler kom till kyrkan. Personligheten och den specifika 

människan med speciella egenskaper blir viktig för entreprenörskapet. Använd i rätt sammanhang 

kan, enligt Braag (2004), den kreativa processen med konkreta handlingar komma till uttryck. 

 

En entreprenör, menar Skaug (2000b), ser möjligheter utan att för den skull blunda för de hinder 

som kan finnas. Individens påverkan på entreprenörskapet som Fayolle (2003) beskriver, går inte 

att frikoppla från entreprenörskapet. Detta blir tydligt då kyrkoherden i Sjöstad ser på sin egen roll 

och menar att han ser mer möjligheter än hinder, men att de trots allt finns. Vidare menar Skaug 
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(2000a), att det går att urskilja vissa faktorer i personligheten hos entreprenörer. Detta är 

egenskaper som ”hög prestationsförmåga och motivation, självständighet och oberoende samt 

villighet att ta risker” (Skaug 2000a, s. 104). Riskerna kan se olika ut beroende på i vilket 

sammanhang entreprenören finns. I Svenska kyrkans sammanhang så är kyrkoherden i Småby ett 

exempel på detta då han menar att han knappast är främmande för någonting. Skaugs (2000a) 

primära utgångspunkt är ekonomiska risker men risktagande behöver inte alltid enligt Sundin 

(2004b) handla om pengar utan kan också handla om trovärdighet, vilket ligger närmare Småbys 

kyrkoherdes personlighet. Drivkraften som finns i det ambassadörskap som kyrkorådets 

ordförande i Vägby beskriver är ett exempel på detta och grunden till detta handlar om 

nytänkande, menar han. På så vis kopplas den grundläggande ideologin, så som Leopold 

(2006)och Larsson (2009) beskriver den, ihop med entreprenörskapet. Budskapet i 

organisationens idé blir viktigt och entreprenörens egenskaper används i rätt sammanhang. 

 

De karakteristiska dragen hos en entreprenör menar Schumpeter (2000), är att denne vill få något 

gjort men är inte alltid den som kommer på det nya. En hjälp i denna process kan vara 

sammanhanget som personen befinner sig i. I Svenska kyrkan kan sammanhanget med en lång 

historisk och gammal ideologisk grund både komplicera och gynna nytänkandet. Företeelser som 

har en lång tradition kan tas upp igen. Detta kan belysas med projektet kyrkbuss som kyrkorådets 

ordförande driver i Sjöstad. Det är ingen ny företeelse men hon har tagit upp idén igen. I Skogstad 

kommer detta fram då kyrkorådets ordförande vill fortsätta att satsa på konfirmandverksamheten 

som har funnits länge, men genom att utöka den blir det ett sätt att behålla människor i kyrkan.  

 

Det finns olika skäl till att entreprenörskap uppstår, menar Sundin (2004a). Hon menar att 

entreprenörskap kan uppstå ur en tvingande situation som är mer negativ än positiv. Dess motsats 

är dock bättre, att entreprenörskapet lockas fram som en positiv lösning och inte som en räddning 

ur något negativt. Det negativa skeendet blev positivt i Sjöstad då kommunen avvecklade en 

verksamhet som Svenska kyrkan i Sjöstad stod beredd att ta över.  I det fallet hade församlingen 

resurser som krävdes i ett visst sammanhang och då fick de komma till nytta och bli en ny 

verksamhet i församlingens regi. Här kombinerades situationen med resurserna som fanns tack 

vare att människor var beredda att gå in och ta över arbete när det behövdes.  

 

Ett ledarskap behövs, menar Schumpeter (1994), för att ta till vara de möjligheter som finns hos 

varje människa och se det som behöver göras i en specifik situation. Detta framkommer tydligt i 

små organisationer där ledaren arbetar nära medarbetarna, enligt Peters (2005). I Småby ser 
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kyrkoherden arbetslaget som en ovärderlig resurs i arbetet med att utveckla och driva 

verksamheten. I Skogstad lyfter kyrkoherden fram hur arbetet med gudstjänstgrupper nu är ett 

arbete som löper på för att deltagarna tar sitt ansvar. Det räcker med hennes närvaro numera. Hon 

behöver inte vara drivande. Sammanhang, människor och resurser kombinerat med ett ledarskap 

utvecklas. Dessa tre företeelser lyfter fram den relation som Modéus (2008) menar är en grund för 

Svenska kyrkans ideologiska arbete. Relationen mellan dessa leder till kreativitet och därmed 

entreprenörskap. Över tid har sedan ledarskapet utvecklats. I ett tidigt skede räckte det inte med 

hennes närvaro i ett sammanhang utan även hennes resurser i form av ledare behövdes, men nu 

har tiden format ett annat sammanhang och hennes mänskliga uppgift blir på ett annat sätt genom 

enbart närvaro. 

 

Förändringen i ledarskapet som illustreras med Skogstads kyrkoherdes närvaro handlar om att se 

brett. Detta menar Shockley och Frank (2011) beror på att entreprenörskapet hos en 

samhällsentreprenör inte är ett isolerat ögonblick utan är en process över tid samtidigt som 

specifika situationer kan uppstå i dessa processer. Samhällets nya utformning öppnar möjligheter 

till samhällsentreprenörskap, menar Deofourney (2010), då till exempel statliga monopol har 

försvunnit. En samhällsförändring som kyrkorådets ordförande i Skogstad nämner är att 

landsbygden avfolkas och då blir kyrkans verksamhet en viktig samlingsplats. Det som är viktigt 

för en samhällsentreprenör, enligt Gawell m.fl. (2009a), är att deras nya aktiviteter ska ha en 

samhällsnytta. Exempel på detta är behovet av förskola i Småby och där har planerna börjat. 

Socialt entreprenörskap påverkar hela sociala system genom värdeskapande menar Shockley och 

Frank (2011) och Gawell m.fl. (2009a), och detta leder till synen på individer och samhälle som 

en resurs i entreprenörskapet vilket kan bli fallet i Skogstad då Svenska kyrkan står för en 

kontinuerlig samlingsplats i en avfolkningsbyggd.   

 

Entreprenörens originalitet, menar Johanisson & Wiegren (2009), är en resurs i entreprenörskapet. 

Den bryter mot vardagliga mönster och gränser men kan trots det framföra sitt budskap och få 

igenom sina idéer. Det är ju inte Svenska kyrkans grundläggande uppgift att bedriva förskola men 

i Sjöstad utnyttjades det genom att man arbetade med sin originalitet och bestämde att vi skulle bli 

bäst på barnomsorg. I detta tänkande finns en grund i att ta vara på de resurser som är specifika för 

Svenska kyrkans organisation. Och detta kan ha sin grund i den ideologi som finns. Människosyn 

som är en viktig komponent i förskolearbete grundar sig på en likavärdesprincip utifrån det dubbla 

kärleksbudet ur Markusevenageliet (Bibeln 2000). I vårt samhälle är det inte unikt eftersom det 

finns en lång gemensam historia mellan Svenska kyrkan och staten. Men grunden kommer från 
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den ideologi som byggt organisationen Svenska kyrkan och kan på så vis koppla 

entreprenörskapets originalitet till en unik ideologi. 

 

Exempel på då det entreprenöriella ledarskapet möter motstånd är då entreprenören är för tidigt 

ute med att vilja förändra någonting. Handy (1995) använder Sigmoidkurvan för att visa på detta. 

Hos kyrkorådets ordförande i Öststad lyfter han fram syföreningen som en kotrast till 

ungdomsverksamheten och menar att satsningen på ungdomar nu är självklar. Det kommer att 

löna sig i framtiden. De äldre, ibland annat syföreningen, borde kunna klara sig själva men att 

detta stöter på stort motstånd. Detta motsäger den gynnsamma relation mellan människor som 

enligt Modéus (2008) är en grund i arbetet i Svenska kyrkan. Här blir relationen en 

konkurrenssituation som hanteras entreprenöriellt genom att kyrkorådets ordförande ser 

förändringspotentialen nu och befinner sig vid punkt A på kurvan, se fig 2 ovan. Syföreningen är 

fortfarande livaktig och ser till nuet medan ordföranden vill förändra och bygga långsiktigt inför 

framtiden. En entreprenör har enligt Sigmoidkurvan förmågan att kunna förutse situationer som 

kan komma att uppstå i framtiden och ha en beredskap för detta.  

 

I Östad kommer kreativiteten till förändring ur begränsade resurser som kan vara en av 

entreprenörens drivkrafter. Även han ser och bygger för framtiden vid punkt A på kurvan i stället 

för att vänta på att införa förändringen vid punkt B så det är helt uppenbart att åtgärder behöver 

sättas in.  

 

När konkurrenssituationer uppstår behöver entreprenören orka vara den ”eldsjäl” som (Philips 

1988, s. 7) beskriver. Människor med stark drivkraft behöver komma till sin rätt i olika situationer 

för att få utlopp för sin kreativitet. Kyrkorådets ordförande i Sjöstad menar att hon aldrig får 

förtröttas och blir på så vis en eldsjäl. För att bevara denna entreprenöriella drivkraft behöver idén 

kunna kommuniceras så att frågan drivs i alla tänkbara situationer och att inte idén dör ut för att en 

person försvinner. Detta belyser det relationsperspektiv som både Hansson (2001) och Modéus 

(2008) tar upp. Relationsbyggandet mellan människor präglar organisationen så starkt att det 

snarare förhindrar entreprenöriella initiativ eftersom idéer och projekt inte kommunicerats.  

 

För att få nödvändiga resurser till organisatoriska projekt behövs kommunikation mellan den som 

ska driva ett projekt och den som fördelar resurser. För Svenska kyrkans del så verkar alltid 

entreprenören inom organisationen och det behöver ges resurser och möjligheter till att driva de 

egna projekten. I Vägby satsar kyrkoherden på projekt där han får vara medproducent. Han vill 
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driva projekt där han själv kan föra en dialog och driva projekt dit han vill. När någon driver ett 

entreprenöriellt projekt inom en organisation blir denne en intraprenör, enligt Pichot (1986). Att 

kyrkoherden är den som ska driva projekten kan kopplas till det Arnerup och Nyberg (1991) 

menar: det är viktigt med rätt person som kan driva projektet inom organisationen. De personliga 

egenskaperna blir viktiga i intraprenörskapet och möjligheten till genomförande finns på 

individplanet.  

 

Individen i en organisation finns också i ett kollektiv och påverkas av de gemensamma 

värderingarna som är en av byggstenarna i en institution enligt Selznicks (1968) , och påverkar 

hur människor samverkar och bygger värderingar. Ytterst handlar det om människor i en 

organisation. De gemensamma värderingsgrunderna kan också leda till en kvalitetsdiskussion som 

det gjort i Öststad, enligt kyrkorådets ordförande. Samverkan i kvalitetsdiskussionen sker mellan 

styrning och ledningen. Individen förmåga till att bygga relation i institutionen, enligt Hansson 

(2001) och Modeus (2008), sker i Skogstad då kyrkorådets ordförande menar att när det sker 

förändringar måsta han vara lyhörd för behov och önskemål från människor. Denna lyhördhet 

måste finnas i många olika sammanhang. Det handlar om att se både människor och situationer 

när förändringsprocesser uppstår. Dessa är sammankopplade genom de gemensamma 

värderingarna i organisationen. De gemensamma värderingarna kan även påverka rollerna. I 

Öststad handlar det om, enligt kyrkorådets ordförande, om att hitta sina roller bland de styrande. 

Ta beslut när det krävs men också synas ute i organisationen. Det handlar om de arenor som är 

viktiga för entreprenörskapet och som kan kopplas till att se och ta vara på och handla utifrån den 

situation som uppstår. Relationen enligt Modéus (2008) som byggsten i Svenska kyrkan finns i 

Öststad både mellanmänskligt och till personen själv. Det handlar om att hitta sin roll, relationen 

till mig själv, i ett sammanhang bland andra, relationen till medmänniskan.   

 

När något behöver åtgärdas i organisationen så delegerar vanligtvis, enligt Pinchot (1986), chefen 

detta medan både intraprenören och entreprenören tar i med egna händer. Enligt den definitionen 

är kyrkorådets ordförande i Vägby en entreprenör då han söker samverkan och samarbetet utanför 

församlingens grundläggande verksamhet menar kyrkorådets ordförande. Det är skolan och 

familjecentralen men också genom att förändra sin egen verksamhet. Samverkan är ett tydligt 

exempel på hur människor, resurser och situationer samverkar och växelverkar och att dessa är en 

förutsättning för samverkan.  
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Ansvaret för Svenska kyrkans verksamhet bärs enligt Kyrkoordningen av alla tillhöriga och ett 

särskilt ansvar har de styrande och de som är präster, diakoner och biskopar. Detta uttrycks i 

Sjöstads styrdokument så att alla är kallade genom sitt dop att bära ut evangeliet. Därför är det 

viktigt menar kyrkoherden i Vägby att lyssna in medlemmarna i många olika frågor i 

församlingen. Bland kategorin alla tillhöriga finns de frivilliga eller ideella medarbetarna och de 

utför, enligt Stålhammar (2002), sitt uppdrag med flexibilitet och öppenhet. Ett exempel på detta, 

berättar kyrkoherden, är personalen i Vägby som får ägna sig åt andra arbetsuppgifter i 

organisationen då de primära uppgifterna är klara. Kyrkoherden i Sjöstad lyfter fram de frivilliga 

och vill ge dem förtroenden och olika uppdrag i församlingen. De har ett stort eget ansvar där de 

kan ta egna initiativ som gynnar verksamheten. I Småby, menar kyrkoherden att det är viktigt att 

varje människa blir medveten om sin uppgift och att medlemmarnas resurser och uppgifter bygger 

på en gemensam hållning och att alla resurser tas till vara. Kyrkoherdarna utövar entreprenörskap 

individuellt men konsekvensen av det blir kollektivt då det handlar om arbetslag och församling. 

På samma sätt kombineras individ- och kollektivperspektivet vid förändringar av verksamhet. Då 

blir människorna en nyckelresurs medan en person driver frågan. När prioriteringar görs kan, 

enligt Stålhammar (2002), konflikter uppstå eftersom dessa bygger på olika intressen, både från 

kyrkotillhöriga, anställa och förtroendevalda. Flexibiliteten bygger på en flexibilitet hos personer 

som finns i organisationen. Flexibiliteten bygger på att människorna som finns med i verksamhet 

och beslut har den flexibiliteten. När kyrkorådets ordförande i Sjöstad talar om en försämrad 

ekonomi och att det innebär att frivilligheten måste öka så ser hon det ansvar som kyrkotillhöriga 

har. I denna uppmaning handlar det om att bygga både på den uppkomna situationen och på de 

resurser som finns bland de förtroendevalda. 

8.2.2 Det entreprenöriella samspelet 

När Altorp (2003) skriver att entreprenören vill hitta nya former och är förändringsinriktad och 

omvärldsmedveten är det också att koppla samman människor och sammanhang som leder till 

entreprenörskap. Detta är även ett uttryck för relationsperspektivet, enligt Modéus (2008), och att 

Svenska kyrkans ansvar enligt Kyrkoordningen delas av alla tillhöriga. Denna vinkling av 

entreprenörskap blir tydlig i flera av församlingarna och på olika nivåer. I Sjöstads styrdokument 

skall församlingen vara en plats där omvärldens information får flöda och bli tillgänglig. 

Relationen med varandra byggs ut till att omfatta alla människor, inte bara tillhöriga, i 

närområdet. I Vägby är ledning och styrning angelägna om att hålla sig uppdaterade kring de 

förändringsprocesser som är nödvändiga. Exempel på detta är att man skickade ut en enkät i 

Vägby församling för att undersöka vad församlingsborna ville med sin församling. Här begränsas 
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den entreprenöriella arenan till endast tillhöriga. Den kollektiva arenan som är en betingelse för 

entreprenörskap kan se olika ut men ha samma relationsperspektiv som grund. 

 

Verksamhetens förändring och utveckling för församlingen blir entreprenöriell genom att den 

anpassas till tiden och omvärlden genom att förändras, enligt Altorp (2003) och Schumpeter 

(1994).  Detta förutsätter ett samspel i ett större sammanhang och blir därmed kollektiv. I Småby 

fick kyrkoherden fria händer att förändra verksamheten vilket påverkade verksamheten positivt. 

Han har fått den att växa och utvecklas. I Öststad ser kyrkoherden den förändring som skett under 

de senaste 100 åren och att det har skett stora förändringar för att anpassa sig till tiden. Det är 

viktigt att framhålla, anser han, att församlingen ska ägna sig åt det som är den andliga 

dimensionen, det vill säga relationen mellan Guds och människa, enligt Modéus (2008), och inte 

det som andra kan göra lika bra, till exempel ha matservering. Ytterligare exempel på 

sammanhangets betydelse hör ihop med det som Schumpeter (2000) och Stewart (1989) menar 

med att entreprenören kommer bäst till sin rätt då denne finns delaktig i en kollektiv verksamhet, 

den kollektiva processen som kan påverka mål och måluppfyllelse. Det blir ett tydligt exempel på 

hur relationsbyggande mellan människor påverkar entreprenörskapet och detta sker i Skogstad, då 

kyrkorådets ordförande är med i en gudstjänstgrupp och på så vis blir han en ambassadör för 

denna verksamhet i styrandefunktionen och detta kan påverka de beslut som tas.   

 

Nätverk är ett sammanhang som kan frigöra mänskliga resurser för att gynna entreprenörskap. 

Gruppen är, enligt Hanson & Blake (2009), viktig för en entreprenör som ett nätverk och de menar 

att den finns som ett stöd där man kan legitimera vissa handlingar som görs i organisationen. 

Dessa nätverk bygger på förtroende personer emellan och blir ett uttryck för relationsbyggande, 

enligt Modéus (2008). Ett exempel på det är Småbys kyrkorådsordförande. Hon vänder sig till de 

som har mer erfarenhet än hon själv av styrningsuppdrag i Svenska kyrkan när hon behöver stöd 

och råd. Samverkan och nätverk inom en organisation kan kopplas till det som Stewart (1989) 

uttrycker i att intraprenörskap bygger på hela team av entreprenörer. I Skostad beskrivs 

gudstjänstgrupperna som ett sådant lagarbete. Det bygger på att många är med och att alla hjälps 

åt, inte bara praktiskt utan också att föra idén framåt. Grunden för dessa grupper är en gemensam 

värdering kring gudstjänstarbetet och grupperna arbetar med en redan befintlig grundpelare i 

verksamheten men utvecklar den efter den situationen som har uppstått. Pinchot & Pellman (1999) 

lyfter fram små organisationer som gynnsamma för nätverkande. Orsaken till detta är, menar 

Pinchot & Pellman (1999), att en liten organisation tvingas ha mycket kontakter utanför den egna 

organisationen. Det kan även gälla sociala insatser. I den tanke som finns kring frivilligheten i 
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Sjöstad att göra sociala insatser lyfts nätverket fram som en viktig potential för att bygga ut 

verksamheten och att det nätverket behöver stärkas.  

 

Teamet av anställda är en situation av människor som gynnar entreprenörskap, enligt Stewart 

(1989). För att kommunicera idéer i Sjöstad finns ett litet team bestående av förskolechefen och 

kyrkoherden som hela tiden kommunicerar sina idéer.  För att hitta dessa team av entreprenörer, 

menar Stewart (1989), att det är viktigt för ledningen i en organisation att se de anställdas 

förmågor och idéer, vilket kyrkoherden i Sjöstad har gjort genom sin dialog med förskolechefen 

och denna sammansättning av ledningsfunktioner leder till en fruktbar dialog. 

 

Det som kombinerar sammanhang, resurser och människor är ledarskap, menar Skaug (2000a). 

Ledarskapet är ett socialt samspel där en individ på olika sätt styr och leder andra. Kyrkorådets 

ordförande i Småby menar, att detta samspel kan ske genom att det inte bara är kyrkoherden som 

ska driva saker framåt utan det får smitta av sig till andra så det blir många som driver saker 

tillsammans med honom. En påverkansfaktor är att ledarstilen är beroende av personens 

egenskaper, hur denna kan driva och utveckla samt engagera resurserna i en organisation för att nå 

uppsatta mål. I Svenska kyrkan kan det vara människor som efter flera generationer får se mål 

uppnådda. I Småby menar kyrkorådets ordförande att det inte är alltid som hon får se målen 

uppfyllda utan det arbete som har börjat i ett sammanhang kan nå sin uppfyllelse i ett annat 

sammanhang.  Här sker ett relationsbyggande även över tid och inte enbart mellan människor. 

 

När ledarskapet utvecklas till att medarbetare tar ett eget ansvar och bygger team har det sin grund 

i den personliga kommunikationen som både Nordlund (2005) och Skaug (2000b) framhåller. Ett 

exempel på detta är när kyrkoherden i Vägby lyfter fram hur viktigt det är att inte bara prata utan 

också handla. Attityder påverkar också teambyggande och kommunikation. Detta betonar 

ordföranden i Sjöstad. Hon tror att det handlar om att ändra attityder för att få i gång bland annat 

en frivilligverksamhet. Dessa olika exempel lyfter fram hur viktigt det är både med att se de 

resurser som finns hos människor och att kunna kommunicera och bygga team för att ta vara på 

den kraft som finns att se nya möjligheter. Men det handlar också om att hitta situationer när det 

är möjligt att kommunicera ut det arbetssätt och den idé som ska drivas. Ideologiskt kan detta 

kopplas till det gemensamma ansvar som flera ideella organisationer bygger på och så även 

Svenska kyrkan. 
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Hansson (2001) och Modéus (2008) menar att den struktur som bär Svenska kyrkan bygger på 

relation. I Småby menar kyrkorådets ordförande att de styrande ska verka för att ge bästa 

förutsättningar för att kunna bedriva en verksamhet. Det visar på en omsorg som är en grunden för 

en god relation. Detta är inte alltid enkelt och självklart men det är ett viktigt förhållningssätt. Det 

får till följd att olika relationer som finns inom organisationen behöver hanteras utifrån ett 

relationsperspektiv. Detta bygger på, menar Hansson (2001), att grundidén handlar om en relation, 

nämligen mellan Gud och människa. Relationsperspektivet mellan människor blir en tydlig grund 

för entreprenörskapet då dessa måste samverka och kommunicera för att föra en idé framåt. Detta 

motsäger det Hansson (2001) kan utläsa i det relationsinriktade ledarskapet. Det är ett ledarskap 

som förhindrar förändring genom att kyrkoherdarna inte är särskilt förändringsbenägna. Enligt 

Selznicks (1968) övergår en organisation till att bli en institution då grunden genomsyras av 

värderingar och delaktighet. Följden av detta är att medarbetare är med både i utformningen och 

verkställandet av grundidén. Enligt Selznicks (1968) definition så är Svenska kyrkan en 

institution. För Svenska kyrkan är relationsidén ett exempel på en gemensam värdering som 

genomsyrar det verkställande arbetet. Då blir de lokala förutsättningarna, som kyrkorådets 

ordförande i Vägby beskriver, en viktig faktor i olika arbetsmodeller och det gäller även 

relationen som kan både motverka och främja entreprenörskap.  

 

När det gäller att ta vara på resurser och situationer för att bedriva entreprenörskap så går det inte 

att fullt ut härma varandra men det behövs öppenhet för nya lösningar och att de förmågor och 

tillgångar som finns tillgängliga i både situationer och människor, enligt Fogelberg Eriksson 

(2008) och Cajabita-Santana (2010). När situationen är sådan att gränserna mellan församlingen 

och kommunen sammanfaller underlättar det samverkan och samarbete.  Detta kräver ett starkt 

nätverk för att kunna samordna resurser enligt Herviex & Turcotte (2010). I Vägby finns exempel 

på detta. Där söker församlingen samverkan med kommunen för att byta tjänster och på så vis 

effektivisera och använda resurser på ett klokt sätt. Eftersom Svenska kyrkan haft starka band till 

staten finns många gemensamma band som kan vara en grund för fortsatt gemensamt arbete och 

samordning av resurser. 

 

I organisationer av offentlig karaktär så behöver det, enligt Andersson (2008) och Gawell m.fl. 

(2009a), finnas entreprenöriella miljöer och en samverkan i entreprenöriell kreativitet. För att ta 

vara på den kreativitet som finns så behöver det finnas möjligheter att se de situationer där 

kreativitet kan ske. I Småby och Skogstad sker detta kring fastigheterna. Kreativiteten hos 

samhällsentreprenören har, enligt Hjort (2008), lett till att managementkulturen utvecklats inom 
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den offentliga sektorn. Entreprenören i en offentlig organisation är, enligt Sundin (2004b), hjälpt 

av den lokala kopplingen och kan på så vis lättare knyta till sig medborgare och företag i sitt 

lokala sammanhang. I Skogstad är det lokalerna som har öppnat upp mötesplatser lokalt. 

Församlingen har lokaler som kan användas till verksamhet för barn och familjer och invandrare. 

En samhällsentreprenör, enligt Gawell m.fl. (2009a), löser ett samhällsproblem som finns och 

detta leder till att de hittar nya marknader. I Sjöstad löste Svenska kyrkan ett problem då 

kommunen lade ner en fritidsverksamhet som kyrkan tog över. Detta ledde till en ny verksamhet i 

kyrkan och gav positiva effekter på den övriga verksamheten i församlingen. Den lokala 

kopplingen som hjälp i kreativiteten blir tydlig i Skogstad genom att församlingens medarbetare 

syns ute på skolorna för att berätta om de goda värderingar som Svenska kyrkan står för i en allt 

tuffare och hårdare värld. Detta bygger på goda kontakter med skolan.  

 

Att ta vara på människors resurser är att få människor engagerade, enligt Johannisson & Wiegren 

(2009), genom att skapa en mening i vardagen och i det samhälle som finns i deras närhet och 

använda historien på plats för att skapa underlag och engagemang för deras idéer. I Skogstad ser 

man på framtiden som att den kommer att behövas i olika sociala insatser och i det försöker 

församlingen hitta arbetssätt. En samhällsentreprenörs uppgift är, enligt Squazzoini (2008), att 

sammanföra olika krafter och resurser som finns i entreprenörens närhet och det är i huvudsak 

icke vinstdrivande organisationer. I Sjöstad menar kyrkoherden att Svenska kyrkan måste arbeta 

ut mot samhället och utveckla arbetet som ett utåtriktat arbete.  

 

Människor, resurser och situationer är en viktig del i entreprenörskap och dess olika 

uttrycksformer men kan inte frikopplas från de yttre ramar som finns genom de olika sammanhang 

och system som styr varje organisation.  

8.3. Sammanhang och system 

De sammanhang som entreprenören är verksam i och där entreprenörskap utövas bygger på en 

organisationsstruktur som är sammansatt av olika system. Grunden för min analys av 

entreprenörskapets förekomst och betingelser i Svenska kyrkan bygger på ett sammanhang av 

medlemmars ansvar för sin organisation och en organisatorisk mix av både ideell och politisk 

karaktär. Grunden för den verksamhet som Svenska kyrkan utför bygger på en lång historisk 

tradition.  



   

 

- 84 - 

 

8.3.1 Sammanhangets betydelse för entreprenören  

Kyrkorådets ordförande i Vägby menar att de inte behöver hitta nya vägar för mötesplatser i sin 

verksamhet men han vill ändå göra det eftersom det finns entreprenöriella möjligheter i samtliga 

verksamheter. Det går inte att slå sig till ro, säger kyrkorådets ordförande. I en kontext med en 

lång historisk tradition kan den bidra till att hindra entreprenörskap, just därför att det är lättare att 

luta sig mot historia och tradition än att tänka nytt. Men kyrkorådets ordförande i Vägby har en 

ständig beredskap för entreprenörskap i olika sammanhang och det blir en medvetenhet som kan 

påverka även då det finns system och sammanhang som skulle kunna hindra entreprenörskap och 

som kan vara svårare att påverka. För en entreprenör är omvärldens förändring viktig enligt Altorp 

(2003). En entreprenör gynnas av den föränderliga omvärld som allt mer växer fram i vår tid. Det 

handlar om att se möjligheter i förändringar och våga hitta nya banbrytande vägar. Kyrkoherden i 

Öststad menar att han har en pågående nyfikenhet som driver honom framåt, in i nya projekt. I 

Småbys styrdokument lyfts öppenhet fram som en viktig komponent som skall prägla 

verksamheten. För att hitta de nya vägarna gäller det att se de sammanhang när dessa kan bli 

tydliga och kan sammanföras systematiskt. Denna utveckling och förändring i omvärlden är en 

komponent som lyfts fram som en påverkansfaktor i Skogstads styrdokument. Som en 

traditionsburen organisation kan omvärldens förändringar betraktas på avstånd och i stället fastnar 

de som ska driva verksamheten i den symbolvärld som är gammal och karakteristisk för Svenska 

kyrkan, enligt Stålhammar (2002) och Hansson (2001).  

 

Kärnan i entreprenörskap består, enligt Lundblad och Vejbrink (1998) av en intuition där det 

behövs spaning av vad som händer runt omkring. Det är att med god timing ta vara på de 

sammanhang som uppstår och bemöta dem med flexibilitet. Stålhammar (2002) varnar dock för 

att flexibiliteten blir så stor att ursprungstanken med Svenska kyrkan försvinner. Flera exempel på 

flexibiliteten finns både i styrning och ledning i Svenska kyrkans församlingar. Kyrkorådets 

ordförande i Öststad menar att skutan måste vändas för kyrkan utan att innehållet i den kristna 

tron tappas bort eller slätas ut, men det måste anpassas till tiden. Vi behöver synas ute i samhället, 

säger kyrkorådsordföranden i Skogstad, vilket är ett exempel på att spana på vad som händer runt 

omkring. Genom entreprenörskapet blir omvärldshändelserna konkreta genom entreprenörskapets 

kreativitet att se det som behöver göras i en specifik tid eller specifik situation. Omvärldens 

förändringar är inte påverkbara av styrning och ledning i Svenska kyrkans församlingar och blir 

därför en faktor att förhålla sig till och använda entreprenöriellt. I Skogstad kan det handla om att 

synas i olika sammanhang. Detta mynnar sedan ut i handlingskraft där uppbrytandet av invanda 

gränser kan ske för att föra ut det nya till en mottagare. I Öststad önskar kyrkorådets ordförande 
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att det ska finns en lokal i centrum som kyrkan kan använda för att synas. Harabi och Anderson 

(2010) menar att entreprenörskap har olika nivåer som tar sig uttryck i uppfinningar, eget 

företagande eller någon form av upptäckt eller skapande. I Vägby har det handlat om att hitta nya 

uppgifter för frivilliga. 

 

I dagens samhälle ser vi, menar Lundblad och Vejbrink (1998), en ny sorts entreprenörskap. 

Tidigare har det handlat om tekniska nymodigheter men numera handlar det även om att 

kombinera och se nya lösningar i redan känd kunskap och detta definieras då som intraprenörskap. 

För Svenska kyrkans del handlar det om att förnya den tradition av symboler och riter som är en 

central del av verksamheten enligt Stålhammar (2002). I Öststad handlar det om att modernisera 

språket i gudstjänsten och att målen formuleras så att de är förankrade i verkligheten. I Skogstad 

är gudstjänstgrupperna ett exempel på detta. Genom denna verksamhet förnyar de en redan 

pågående företeelse som dessutom får fler människor att upptäcka gudstjänsten. I Sjöstads 

styrdokument ska ett förnyelsearbete ske med gudstjänsten men det ska ske långsamt och 

fördjupande. Detta kan kopplas till Sundins (2004a) uttryck att ”agera företagsamt inne i 

organisationer” (Sundin 2004a s. 9). 

 

Sammanhang och system kan även belysas med Sigmoidkurvan som Handy (1995) använder. Att 

se ett sammanhang i dag som bär frukt i framtiden är att satsa ledarresurser på ungdomar i stället 

för på äldre så som det har skett i Öststad. Kritik har kommit till kyrkorådets ordförande som står 

för fördelningen av resurserna men han står fast vid prioriteringarna och blir därför en entreprenör 

som ser förändringen tidigt vid punkt A enligt Sigmoidkurvan, se fig. 2 ovan. Detta kan kopplas 

till den tradition, enligt Stålhammar (2002), som finns i kyrkan av gemensamma upplevelser. 

Ordningar och traditioner som gällde förr och skapade gemenskap och samhörighet förändras över 

tid och utvecklas på nya sätt. Att utvecklar och förbättra en företeelse inom organisationen är 

karakteristiskt för en intraprenör, enligt Pettersson (2002). För Svenska kyrkans del handlar det 

om att förvalta den tradition och gemensamma symbolvärld som, enligt Stålhammar (2002),ryms 

inom den grundläggande uppgiften, att fira gudstjänst, utöva diakoni och bedriva undervisning 

och mission enligt Kyrkoordningen. I Vägbys verksamhet har ny verksamhet vuxit fram ur den 

redan befintliga verksamheten, till exempel gudstjänstgrupper, samtalsgrupper, studieverksamhet 

och kyrkogårdsvandringar. Ett exempel på detta är det som kyrkorådets ordförande i Vägby 

beskriver som att det är viktigt att expandera i egen regi. Då handlar det bland annat om 

frivillighet. En intraprenör behöver inte det tekniska kunnandet eller vara en uppfinnare av något 

nytt, menar Pinchot (1986). Det handlar om att kunna verka inom givna system. Det innebär att en 
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intraprenör utvecklar en idé inom det företag eller den organisation som den befinner sig i. I 

Sjöstad driver kyrkorådets ordförande energiskt sina idéer bland dem som finns i organisationen. I 

Småby kommer detta till uttryck i att den verksamhet som bedrivs, bland annat bland ungdomar, 

skall integreras i den övriga församlingsverksamheten och inte vara en ö för sig själv. Systemet att 

vara en ideell organisation där helheten är viktig blir ett system som tillför verksamheten  

ytterligare en dimension.  

 

En entreprenör i en offentlig organisation bygger entreprenörskapet på värden och 

entreprenörskapet som en värdeskapande kraft, enligt Gawell m.fl.(2009b). Nicholls (2011) menar 

att de klassiska teorierna kring entreprenörskap hittar nya former i och med att de analyseras och 

sammanförs med den sociala kontexten. Denna värdeskapande kraft kan kopplas till den 

symbolvärld och de riter som, enligt Stålhammar (2002), finns i Svenska kyrkan. Sammanhanget 

där entreprenörskap sker är tämligen givet men trots det saknas inte kreativiteten. En parallell till 

detta är förskoleverksamheten i Sjöstad som bedrivs integrerat med församlingens verksamhet och 

får del av kyrkans symbolvärld och riter.  

 

Enligt Gawell m.fl. (2009a) så agerar samhällsentreprenören mellan olika marknader, både 

offentliga och privata. Detta är en samverkan som har två sidor, enligt Andersson (2008). Både 

den offentliga och den privata sektorn behöver bygga goda relationer. I Småby lyfter kyrkorådets 

ordförande fram att det är viktigt att visa respekt för människor och deras åsikter för det finns 

relationer på en liten ort som man måste vara rädd om. Risken med den lokala förankringen är att 

den kan binda så mycket att förändringsbenägenheten försvinner, vilket kan bli en konsekvens av 

relationsbyggande, enligt Hansson (2001). Detta kopplar samman entreprenören som individ till 

ett kollektiv och detta samarbete bygger på goda relationer. Både den offentliga och den privata 

sektorn behöver bygga goda relationer. Detta händer när Svenska kyrkan startar 

förskoleverksamhet och det ger avknoppningar in i den övriga verksamheten. Detta finns det 

exempel på i Sjöstad. Flera möts till gudstjänst och kyrkorummet kan vara öppet längre därför att 

förskolepersonal är på plats. Ett system av krav på tillgänglighet öppnar möjligheter in i en annan 

verksamhet och på så vis har ett tämligen opåverkbart system gett goda spinnoffeffekter i annan 

verksamhet. 

8.3.2 Yttre faktorer som påverkar entreprenöriella betingelser och förekomster  

Att arbeta entreprenöriellt med det som ses som en serviceverksamhet kan handla om att förvalta 

de byggnader som finns. I Öststad handlar det om att ta vara på resurser som finns i byggnaderna. 

Kyrkoherden berättar att kyrkan används till många fler verksamheter nu än vad den gjort tidigare 
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och att det uppfattas som något berikande. Genom att ha kyrkan öppen och tillgänglig, kan 

verksamheten förändras för att möta de behov som finns och det har medvetet satsats på att få 

barn och ungdomar till kyrkan.  

 

Att se resurserna inom företagen handlar om att utnyttja och använda de system som inte är 

påverkbara i någon större utsträckning men som både styrning och ledning måste förhålla sig till. 

Detta handlar om de grunder som finns i lagar och styrdokument, enligt Ekström (2004). Att ta 

vara på det som finns inom en organisation handlar inte bara om ekonomi och byggnader utan 

också om ett socialt kapital, enligt Palmås (2008). Detta uttrycker kyrkorådets ordförande i 

Sjöstad genom att en stor grupp av de människor som hon möter är de som kommer till kyrkan 

och det är den gruppen hon får jobba med att utveckla.  

 

I mindre organisationer finns en gynnsam miljö för intraprenörskap, enligt Pinchot & Pellman 

(1999). Ofta är det ett intraprenöriellt team som genomför en idé. Detta blir tydligt i Vägby då det 

är lätt att nå ut med idéer i den lilla organisationen och det lilla arbetslaget, enligt kyrkorådets 

ordförande. Ett annat exempel är att det finns människor som tar ansvar för sin kyrka. Och detta 

har sin grund i det ansvar som vilar på medlemmarna i Svenska kyrkan enligt Kyrkoordningen. 

Den lilla organisationen underlättar, enligt Philips (1988), att den som kommit med idén ska 

kunna implementera sina idéer. Delar av den processen blir synlig hos kyrkoherden i Sjöstad då 

han menar att han gärna sätter i gång projekt som sen andra får ta över och som ett led i 

förankringsprocessen menar han att personalen får ta delansvar under projektets gång.  

 

Att agera entreprenöriellt handlar om att hela tiden se de nya perspektiv som finns inom olika 

verksamheter och bygga vidare systematiskt. Flödet av olika påverkansfaktorer i 

entreprenörskapet från Pinchot & Pellmans (1999), se fig. 1 ovan, kan exemplifieras i Vägbys 

barn- och ungdomsverksamhet. Kyrkorådets ordförande menar att de inte behöver hitta nya vägar 

för mötesplatser men är ändå villiga att göra det och de söker efter entreprenöriella möjligheter i 

samtliga verksamheter. Detta bygger på inspiration att bygga vidare, men innebär också att 

misstag kan göras men det blir inte ett hinder utan leder vidare till nya idéer och möjligheter. Det 

exemplifieras genom att kyrkorådets ordförande i Vägby säger att det inte går att slå sig till ro. 

Detta är ett exempel på en förändring som bygger på en form som redan finns och sätter ramarna 

men inom ramen ges utrymme för ett nytänkande i entreprenöriell anda. 
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Svenska kyrkan bygger på att människor är medlemmar och tar ansvar både ideellt och 

ekonomiskt. Det går inte bara att se på ekonomi och siffror, menar kyrkoherden i Småby. Han 

bortser från siffror och vinst när det gäller medlemskap och lyfter istället fram ideologins 

sammanhang. Han menar att det viktiga är att människor är medvetna om vad de gör och varför de 

kommer till kyrkan. Den vinst som genereras genom entreprenörskapet kan se olika ut och 

värderas med olika mått, enligt Dorado och Shaffer (2011). Medlemskapets påverkan är en aspekt 

som inte går att bortse från i organisationen men den kan användas kreativt genom att man tar till 

vara idéer som finns på olika nivåer i organisationen. Detta är ett exempel på en typisk 

entreprenörsuppgift så som Schumpeter (1994) beskriver den. Uppgiften innebär att hitta nya 

vägar i sammanhang och system genom att rasera det gamla. En motsats till detta är när 

kyrkoherden i Sjöstad berättar om nydaning inom gudstjänstlivet och menar att det bygger på 

gamla metoder. Detta synsätt kan i stället kopplas till intraprenörskapet Sundin (2004a) menat att 

intraprenören agerar företagsamt inom organisationen. Metoder som tidigare använts i 

organisationen kommer tillbaka i en ny skepnad. Om det inte går att direkt påverka ett system kan 

de komponenter som bygger systemet kombineras systematiskt och ändå användas 

entreprenöriellt.  

 

Systemet med medlemsstyrning finns i offentliga organisationer eller i de organisationer som har 

en liknande uppbyggnad, vilket Svenska kyrkan har. Detta system kan leda till konflikter mellan 

rollerna och uppgifterna som är att vara i den ideella sfären genom att ha något 

frivillighetsuppdrag, samtidigt som medlemmen är en del av den byråkratiska delen då den kan 

vara i styrningen. Den tredje delen, den professionella delen, finns också då den anställde är 

medlem i sin arbetsgivarorganisation. Detta motsägs av den trend som, enligt Christensen m.fl. 

(2005), finns i de offentliga organisationernas ledning och styrning. De menar att styrning och 

ledning bygger på en dialog och ledaren blir visionär och ledning och styrning går i varandra men 

gör det utifrån en informell struktur.  I Småby har detta blivit tydligt för kyrkoherden då det fanns 

tendenser till att anställda inte kände sig delaktiga. Han hittade en form för personalsamlingarna 

som motverkade detta. Detta motsägs delvis av Gartner m.fl.(1987) som menar att det finns en stel 

och stängd struktur i en offentlig organisation. Det underlättar om det finns en dialog och 

öppenhet bland de styrande. Att få en anteckning i protokollet om ett ifrågasättande kan lösa 

knutar som det gjorde i Småby. Det system som är grundläggande och som är fast i sin struktur 

kan ändå påverkas genom olika utgångspunkter i hanterandet. 

 



   

 

- 89 - 

 

Grunden för den ideella organisationen är, enligt Leopold (2006), en vision, dröm eller helt enkelt 

något som irriterat en grupp människor. Kyrkoherden i Småby lyfter fram att det som proklameras 

i Svenska kyrkans gudstjänster om hopp och glädje är unikt och en anledning till att samla 

människor. Detta är de riter och symboler som Ekström (2004) beskriver som ett kitt bland 

medlemmar i Svenska kyrkan. En annan orsak till en ideell organisation, menar Segnestam 

Larsson (2009), är de resurser som finns till förfogande i kombination med någon form av 

ideologi. Svenska kyrkans struktur är att den är medlemsstyrd och bygger på en ideologisk grund. 

Detta kan gynna olika verksamheter som till exempel när frivillighet efterfrågas. Detta sker i 

Sjöstad då kyrkorådets ordförande önskar mer frivillighet. I Skogstads styrdokument lyfts 

gemenskap fram som den bärande idén. Ett annat fundament är ansvarstagande. I Öststad måste 

församlingen satsa på frivilliga. Det går inte att lita på att en anställd präst bär upp alltsammans. 

Detta bygger en grund för entreprenörskap då nya lösningar behöver hittas då ett system av 

anställda inte enbart kan driva en organisation. Detta handlar inte primärt om ekonomi utan om 

trovärdighet. I den ideologiska organisationen finns ett system uppbyggt som inte bara handlar om 

lagar, ekonomi och hårda värderingar utan också ett system av mjuka värderingar som 

trovärdighet då den bör höra samman med den grundläggande ideologin.  

 

Kritik som riktas mot ideella organisationer, enligt Ahrne m.fl. (2004), är att det blir fler och fler 

anställda. Denna anställningsprocess ökade på 70-talet, menar kyrkorådets ordförande i Vägby, 

och församlingen måste jobba sig ifrån den och satsa på frivilliga. Detta kan skapa problem 

eftersom en anställd och en frivillig kan göra samma tjänst och har olika motiv till varför de tillhör 

organisationen. Ytterligare en skillnad mellan anställd och medlem är hur ideologin uppfattas vid 

olika beslut. För en anställd ledare blir, enligt Segnestam Larsson (2009), uppgiften att göra 

avvägningar för beslut som påverkar medlemmen och på så vis styr den anställde innehållet i den 

ideella organisationens program. I Vägby har två kulturer av anställda och frivilliga kolliderat i 

och med en sammanläggning för ett tiotal år sedan. Detta har lett till att den del av församlingen 

som hade många anställda har fått gå över till mer frivillighet. I Skogstad menar kyrkoherden att 

det är viktigt med den arbetstid som den anställde lägger ned på att möta frivilliga för att också 

kunna lyssna in de frivilliga. Två system möts som i grund och botten har samma utgångspunkt 

men beroende på i vilket sammanhang eller i vilken roll ideologin blir tydlig så blir det skillnad på 

anställd och frivillig. När Svenska kyrkans organisation beskrivs utgår beskrivningen, enligt 

Hansson (2004a), från att organisationen också är buren av en idé som sedan utförs och bärs av en 

arbetsorganisation. Detta hindrar dock inte att Vägby lyfter fram frivilligheten som en 

framtidsvision i sitt styrdokument. Ett gammalt system kan förändras.  
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Det finns olika delar i Svenska kyrkans organisation och en del är den ideella och den omfattar 

alla dem som på något sätt arbetar i kyrkan utan ersättning och deras engagemang bygger på 

frivillighet. Detta blir i grunden ett system som gynnar entreprenörskapet då det kan ge en 

påverkansmöjlighet. Ett sätt att öka inflytandet är enligt kyrkorådets ordförande i Vägby, att ha 

sockenråd där de kan vara delaktiga som inte valts in i styrandefunktionen, till exempel Svenska 

Kyrkans Unga. De ideella och de styrande kan ibland vara med i samma verksamheter såsom det 

är i Skogstad. Så är det också i Öststad där kyrkorådets ordförande är aktiv i församlingens 

verksamhet. Han menar att han på detta vis får en god inblick i verksamheten. Byråkratiska 

beslutsvägar kan göra det komplicerat för nytänkande i styrandefunktioner och då blir systemet ett 

hinder för entreprenöriella åtgärder.  

 

Kärnverksamheten skall, enligt Stålhammar (2002), vara anpassningsbar eftersom den är ett 

uttryck för den symbolvärld som är ett centralt system i samtliga av Svenska kyrkans 

grundläggande uppgifter. Detta belyses av kyrkoherden i Småby som tydligt menar att all övrig 

verksamhet i församlingen skall vara kopplad till gudstjänstens sammanhang. Även i vardagen 

skall gudstjänstens sammanhang bli tydligt enligt styrdokumentet. I Vägbys styrdokument skall 

diakonin genomsyra arbetet i församlingen och tanken att varje människa är kallad till att vårda 

skapelsen. Flexibiliteten bör inte gå så långt att de långsiktiga målen kommer i skymundan. Ändå 

måste prioriteringar göras och då kan, enligt Stålhammar (2002), konflikter uppstå eftersom dessa 

bygger på olika intressen, både från kyrkotillhöriga, anställda och förtroendevalda. Detta är ett 

exempel på hur ett system kan användas både positivt och negativt. Flexibiliteten får inte bli för 

stor, vilket är ett hinder medan kopplingen till gudstjänst blir ett kreativt sätt att bära ut det 

idéburna budskapet i vardagen och låta det bli en samlande kraft inom organisationen. När 

kyrkorådets ordförande i Sjöstad talar om en försämrad ekonomi och att det innebär att 

frivilligheten måste öka så ser hon det ansvar som kyrkotillhöriga har.  

 

Kyrkorådet är församlingens styrelse, enligt Kyrkoordningen, och benämns som de styrande. 

Kyrkoherdens ansvarsområde är, enligt Kyrkoordningen, pastoratet och ett pastorat kan bestå av 

en eller flera församlingar. Kyrkoherden har ansvar för den övergripande samordningen för all 

verksamhet och leder verksamheten. Dessa båda ansvarslinjer skiljer, enligt Hansson (2004b), på 

styrning och ledning och kan leda till både dialog och hinder. Flera exempel finns på detta i 

Svenska kyrkans församlingar. I Vägby sker årligen information och dialog, inte bara mellan 

styrning och ledning utan mellan alla anställda och de styrande. Detta enligt kyrkorådets 
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ordförande för att alla ska veta vad som är på gång framöver. De förtroendevalda ansvarar för de 

övergripande besluten som handlar om mål och inriktning av verksamheten. Det är viktigt, menar 

kyrkorådets ordförande i Vägby, att ledningsfunktionen kan delegera uppgifter. I Sjöstad 

efterlyser kyrkorådets ordförande en agenda på kyrkorådsmötena då idéer får komma fram som 

kan leda till förändring och nyskapande. Det är frågor som handlar om vad som är centralt för 

styrningen. Kyrkoherdens ledning handlar i stället om frågorna som svarar på frågan ”hur”. Det 

innebär att kyrkoherden ansvarar för att de beslut som är ”vad”-frågor blir praktisk verklighet. I 

Sjöstad kommuniceras detta genom att det finns en stående punkt på agendan där kyrkoherden 

rapporterar till kyrkorådet. Hansson (2006) betonar att kyrkoherdens ledning sker i samverkan 

med de förtroendevalda. I Sjöstad ser kyrkoherden kommunikationen med de förtroendevalda som 

ett fantastiskt tillfälle att lyfta fram projekt och att ge projektet långsiktighet. I Skogstad har det 

blivit en uppstramning på dialogen mellan styrning och ledning. Det har blivit tydligare och det 

tycker kyrkorådets ordförande är bra, då frågor som inte diskuterats tidigare i dag är med på 

agendan. I Öststad finns det en strikt arbetsfördelning mellan kyrkorådets ordförande och 

kyrkoherden vilket underlättar skiljandet av styrnings- och ledningsfunktionerna. Den rapport som 

kyrkorådet får genom kyrkoherden sker genom verksamhetsrapporter berättar kyrkorådets 

ordförande. Kyrkoherden beskriver det som att han har en medspelare i ordföranden och är glad 

över den strikta arbetsfördelningen. 

 

Dessa sociala företag är ett tecken, enligt Hjorth (2008), på de krav som en förändrad värld ställer 

på samhället där entreprenörskapets innebörd sprids till offentliga verksamheter. De sociala 

företagen ger, enligt Hjort (2008), en möjlighet att höja livskvalitén för enskilda medborgare och 

har sin grund i att det finns en social dimension som binder samman medborgarna i ett samhälle. I 

Sjöstads styrdokument står det att församlingens diakonala arbete ska vara en röst åt den utsatte 

och förtryckte. Ett socialt entreprenörskap tar ett ansvar både mot medborgare och organisationer, 

menar Dorado och Shaffer (2011), då syftet inte är stora ekonomiska vinster. I Vägby är det 

viktigt att hitta samarbetspartners i kommunal verksamhet så att man som församling inte behöver 

göra allt själv. Exempel på detta är väntjänst. Marknaden för entreprenörskapet styrs av både de 

privata och de offentliga systemen. 

 

Mair (2010) fortsätter detta resonemang och menar att socialt entreprenörskap ofta uppkommer i 

ett sammanhang där det finns ett behov som inte är tillgodosett och då tar lokala aktörer tag i 

uppgiften. Det sammanhang som redan finns blir utgångspunkten för det sociala 

entreprenörskapet. Enligt kyrkoherden i Vägby har kyrkan och kommunen samverkat under lång 
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tid och det finns planer på att samverkan kan utökas. Samhällsentreprenören använder sig av 

traditionella entreprenöriella processer och handlingar, menar Defourny (2010). Dessa kombineras 

av samhällsentreprenören i en ny kontext och då får det sociala entreprenörskapet ett unikt 

uttryckssätt. I Vägby sker detta genom olika diakonala samverkansprojekt. Insamlingar har gjorts 

tillsammans med andra aktörer i samhället. I den offentliga sektorn behöver det, enligt Andersson 

(2008), finnas entreprenöriella miljöer och en entreprenöriell kreativitet. Ett uttryck för denna 

kreativitet är, enligt Gawell m.fl. (2009a), att inte agera ensam utan engagera andra i olika projekt. 

Det gäller att utnyttja både det lokala engagemanget som finns och systematiskt ta vara på de 

redan grundlagda systemen. I Småby är detta på gång att utvecklas kring fastigheterna i 

församlingen. Kreativiteten hos samhällsentreprenören har, enligt Hjort (2008), lett till att 

managementkulturen utvecklats inom den offentliga sektorn. Entreprenören i en offentlig 

organisation är, enligt Sundin (2004b), hjälpt av den lokala kopplingen och kan på så vis lättare 

knyta till sig medborgare och företag i sitt lokala sammanhang. I Skogstad är det lokalerna som 

har öppnat upp mötesplatser lokalt. Församlingen har lokaler som kan användas till verksamhet 

för barn och familjer och invandrare. En samhällsentreprenör, enligt Gawell m.fl. (2009a), löser 

ett samhällsproblem som finns och detta leder till att man hittar nya marknader. I Sjöstad löste 

Svenska kyrkan ett problem då kommunen lade ner en fritidsverksamhet som kyrkan tog över. 

Detta ledde till en ny verksamhet i kyrkan och gav positiva effekter på den övriga verksamheten i 

församlingen. I Skogstad blir detta tydligt genom att församlingens medarbetare syns ute på 

skolorna för att berätta om de goda värderingar som Svenska kyrkan står för i en allt tuffare och 

hårdare värld. Detta bygger på goda kontakter med skolan och på ett system med värderingar kan 

leda till nya verksamhetsarenor. 

 

Systemet kan vara det som hindrar betingelserna för entreprenörskap. I organisationer som har 

karaktären av en offentlig organisation och institution kan det, enligt Selzenick (1968), finnas 

motstånd mot förändringar. När kyrkorådets ordförande i Sjöstad beskriver hur hon försöker få 

upp nya idéer på dagordningen på sammanträdena och jobba för en förändring belyser det den 

entreprenörsprocess som är, enligt Andersson (2008), både individuell och organisatorisk. Den 

entreprenörsprocess som skulle kunna vara möjlig förhindras genom att ordningen är att den fasta 

dagordningen följs slaviskt som kyrkorådets ordförande i Sjöstad beskriver det.  

 

Det flöde för entreprenörskapet som Pinchot & Pellman (1999) använder i sin bild, se fig. 1 ovan, 

påverkas av system och sammanhang som kan både gynna och förhindra det entreprenöriella 

flödet. En stabil organisation kan ge utrymme för misslyckanden och inspiration till nya idéer.  
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System och sammanhang skulle kunna vara det som benämns ”some other actions” i bilden. De 

kan både leda till succé och framgång men även till återvändsgränd som får leda idéer åt ett annat 

håll. Det flöde som finns i bilden är de processer som påverkar entreprenörskapet vid olika 

tillfällen.  

8.4. Tillfällen och processer 

Att upptäcka nya saker är enligt Shumpeter (2000), en av entreprenörens mest framträdande 

egenskaper. Att kombinera den förmågan med att fånga de tillfällen som finns för att inleda en 

process kring den nya idén leder till entreprenörskap på olika nivåer i en organisation, samt genom 

olika företeelser. Detta sker både i den enskildes verksamhet och i en större gemenskap. 

8.4.1 Processens betydelse för entreprenören  

När kyrkorådets ordförande i Sjöstad beskriver hur hon försöker få upp nya idéer på dagordningen 

på sammanträdena och jobba för en förändring belyser det den entreprenörsprocess, enligt 

Andersson (2008), som är både individuell och organisatorisk. Den entreprenörsprocess som 

skulle kunna vara möjlig förhindras genom att ordningen är att den fasta dagordningen följs 

slaviskt som kyrkorådets ordförande i Sjöstad beskriver det. Det som uttrycks är ändå en 

utveckling inom organisationen som handlar om att se flexibelt och upptäcka situationer som kan 

vara gynnsamma för att förändra processen. Processen som inte öppnar upp för flexibilitet har 

gjort den grundläggande ideologin inom Svenska kyrkan av riter och symboler viktiga även i 

styrningsprocessen. Riter och symboler är, enligt Stålhammar (2002), något som finns i den 

grundläggande uppgiften men har i Sjöstad blivit ett hinder för entreprenörskap i en annan del av 

organisationen, nämligen styrningen. För att gynna entreprenörskapet  så skulle det gå att 

kombinera den gamla traditionen med att vara flexibel kring dagordningen. Då agerar kyrkorådets 

ordförande entreprenöriellt, enligt Schumpeter (2000), då en entreprenör är den som får 

genomföra en nykombination av resurser inom ett företag. Det finns även exempel på det i 

Sjöstad. Det finns en liten grupp frivilliga men den kan utökas genom att anställda arbetar med 

frågorna och genom att frågan drivs i samband med en praktisk uppgift. Kirzner (1973) lägger till 

ytterligare en dimension och det är att entreprenören får kunder att tro sig behöva den nya 

produkten eller tjänsten och han kan på så sätt påvisa att en förändring har skett. Det finns ett 

behov som blir uppfyllt. I frivilligheten kan det finnas en sådan dimension som handlar om att det 

blir meningsfullt när det är flera frivilliga som arbetar tillsammans. Att hitta nya kombinationer, 

menar Schumpeter (2000), är entreprenörens viktigaste egenskap och det går inte enligt Kirzner 

(1973) att skilja från att kunder tror sig behöva det nya. Detta handlar också om det som händer 

när ett entreprenörskap blir intraprenörskap enligt Tillmar (2004). I ett entreprenörskap ges en 
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frihet inom en organisation och det kan leda till utvecklingsmöjligheter. Detta syns i 

styrdokumentet från Öststad. Där finns det tydligt uttryckt att kyrkan måste följa med i 

förändringen i omvärlden. Detta är ett sätt att möta framtiden. Det blir en del i den kreativa 

process som finns i entreprenörskapet. 

 

Processen kan bli synlig genom att teorin blir till konkret handling för entreprenören, enligt Braag 

(2004). Detta sker genom entreprenörens drivande och envishet. Denna process driver kyrkorådets 

ordförande i Öststad. Han menar att han är den som får sätta i gång processer och se till att de 

hålls levande bland de övriga i styrfunktionen.  Denna konkreta handling sker inte en enstaka 

gång, enligt Shockley och Frank (2011), utan bedrivs i en kreativ process. En liknande process 

driver ordföranden i Sjöstad när hon driver sin fråga om att vi måste vara ambassadörer med dem 

vi kommer i kontakt med i olika sammanhang och hon ger inte upp kring det. Hon upptäcker och 

ser de situationer som kan gynna hennes ambassadörskap. 

 

Den entreprenöriella ledarskapsprocessen kan handla om att våga ge ansvar och blir då ett uttryck 

för det ledarskap som, enligt Schumpeter (1994), tar till vara de möjligheter som finns hos varje 

människa. Det är en grund i den relationsbaserade grund som, enligt Modéus (2008) och Hansson 

(2001), finns mellan människor i Svenska kyrkan. Detta påverkar även ledarrollen som till 

exempel i arbete med gudstjänstgrupper i Skogstad. Ledarens ansvar har gått från att leda till att 

enbart vara närvarande och på så vis kan andras idéer få komma fram. Denna typ av ledarskap är, 

menar Nordlund (2005), att se möjligheter och att kunna kommunicera dem bland medarbetare. 

Skaug (2000b) framhåller att det entreprenöriella ledarskapet bygger på viktiga komponenter som 

handlar om att bygga team, lyssna, uppmuntra, dela framgången med flera och att hellre övertyga 

än att beordra. Då blir entreprenörskapet en kreativ process. Den motsatta konsekvensen blir då 

ledarstilen bygger på så mycket relation, enligt Hansson (2001), att ledarstilen inte främjar 

förändringsprocesser. Kyrkoherden i Vägby lyfter fram detta genom att poängtera att det är viktigt 

att inte bara prata utan också handla. I Sjöstad tar ordföranden upp att hon tror att det handlar om 

att ändra attityder för att få i gång bland annat en frivilligverksamhet. 

 

Entreprenören behöver komma med förnyelsen på ett tidigt stadium då verksamheten är på topp  

enligt Sigmoidkurvan, se fig. 2 ovan, nämligen redan vid punkt A. 

 

Paralleller till detta finns hos Altorp (2003) då hon menar att det förändringsinriktade ledarskapet 

kommer till uttryck i det entreprenöriella ledarskapet. Detta blir en process som bygger på timing 
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och på att se de behov som finns. En entreprenöriell ledare kan också, enligt Altorp (2002), vara 

dominerande i sitt framåtriktade ledarskap då denne vill driva igenom nödvändiga förändringar för 

att nå de mål som satts upp. Detta kan påverkas av kyrkoherdens dubbla roll i dennes ledarskap, 

enligt Hansson (2006). Denne finns även med i styrningsfunktionen och kan driva processer både 

som ledare och som delaktig i styrningsfunktionen. Frågan kring sammanläggningar av 

församlingar och pastorat är en fråga som, enligt kyrkorådets ordförande i Vägby, bygger för 

framtiden och där kyrkoherden kan agera entreprenöriellt både som styrande och ledande.  

 

I att bygga för framtiden är kommunikationen en förutsättning, enligt Hjort (1995). Pinchot & 

Pellman (1999) betonar fyra punkter som viktiga i denna process. Dessa punkter är att dela 

strategin för det som ska genomföras, att hitta kanaler att föra ut idén, att hitta arenor för att testa 

och coacha fram idén, att se farhågor och möjligheter i företagsklimatet för att idén ska kunna 

genomföras. Kyrkorådets ordförande i Vägby talar om hela organisationens process framåt och att 

det är en lärprocess. Ett exempel på detta är att se de utvecklingspotentialer som finns i Småbys 

resurser. Ett sätt att ta vara på och se resurserna är att ta vara på de kompetenser som finns hos 

människor i organisationen. Detta belyser den flexibilitet som är en viktig komponent i 

entreprenörskapet. 

 

Nordlund (2005) menar att en entreprenör har en förmåga att kommunicera sina idéer och kan på 

så sätt driva igenom saker som leder till förändring och förnyelse. I Sjöstads styrningsfunktion når 

denna kommunikation ändå inte fram. Kyrkorådets ordförande får lugna sig då hon vill att saker 

och ting ska hända fort medan andra inte är lika förändringsbenägna och då tar det längre tid. 

Orsaken till motståndet i processen kan vara att det behövs en större kommunikation och tydlighet 

för att belysa de behov som finns. Kyrkoherden i Vägby betonar vikten av att kunna kommunicera 

ut i organisationen. Detta handlar om timing och tydlighet i det budskap som ska föras ut. 

Ytterligare en viktig sak i att kommunicera nya idéer är att ta hänsyn till den ideologiska grund 

som finns inom en ideell organisation, dit Svenska kyrkan, enligt Hansson (2004a), kan räkna sig. 

Det som kan komplicera för Svenska kyrkans del är den starka historia och tradition som finns 

inbyggd i organisationen, enligt Hansson (1991) och (2001).  

8.4.2 Kommunikation och processer i entreprenörskap  

Att se på entreprenörskapet som en process finns hos flera författare, Leffler (2006), Sundin 

(2004a) och Stewart (1989). Det kollektiva entreprenörskapet kommer ur en grupps förmåga till 

nyskapande och nytänkande. I Småby lyfte kyrkorådets ordförande fram verksamheter som mer 

handlar om attityder som ett exempel på detta. För att få en attitydförändring krävs en kollektiv 
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anda, menar kyrkorådets ordförande. Denna anda kan hittas i den ideella organisations byggsten 

som är en sammanslutning av likatänkande kring en gemensam fråga, enligt Ahrne, Boström & 

Forsell (2004). Processen med att förändra andan lever vidare. Då kyrkorådet hittar processer som 

är entreprenöriella så blir de exempel på den grupp som Stewart (1989) beskriver som de som 

agerar som entreprenörer och de anställda som utför entreprenörens idéer.  

 

Kommunikationen kring projektet bör, enligt Hjort (1995), finnas på samtliga nivåer i 

organisationen för att intraprenörens idéer ska fungera. Detta utesluter inte, enligt Hjort (1995), att 

det finns olika åsikter och tankar som genom sina olika uttryckssätt för en process framåt. 

Lyhördheten som kyrkorådets ordförande i Skogstad berättar om blir en viktig komponent i denna 

process. Det handlar om att se de behov som finns och också lösa dem med flexibilitet utifrån sin 

egen insats som ledare. En bit i förankringsprocessen är att intraprenören själv visar ett stort 

engagemang och är beredd att själv göra en stor arbetsinsats enligt Pinchot (1986).  

 

I en offentlig organisation finns det, enligt Christensen m.fl. (2005), ett arrangemang av processer 

och procedurer som är unika för den offentliga organisationen. I Vägby lyfts processen fram som 

en generell hållning av kyrkoherden. En process som pågått i Skogstads församling är 

sammanläggningen och den processen kan anses vara unik för Svenska kyrkans organisation. En 

följd av detta är verksamhetsfördelningen som gör att platser kan fortsätta att driva verksamhet på 

grund av att det finns en stor enhet som stöttar ekonomiskt. Att driva verksamhet på det sättet är 

att se de behov som finns i organisationen. 

 

I en ideell organisation kan, enligt Ahrne m.fl. (2004), inte någon medlem tvingas gå med eller 

tvingas stanna kvar i organisationen. Enligt Leopold (2006), så påverkar detta den ideella 

organisationens fortlevnad. Det krävs flexibilitet och att man tar vara på situationer i den process 

som sker. När behovet inte längre finns samlar den inga medlemmar och den ideella 

organisationen dör ut. I Småbys styrdokument menar de att den som är med i församlingen ska få 

med sig något ut i livet, det vill säga att medlemskapet ska betyda någonting och på så vis skall 

denne rimligtvis fortsätta att vara medlem. I Skogstads styrdokument är det att ha Kristus i 

centrum och att andakten är viktig. Att den ideella organisationen inte kan tvinga någon att vara 

medlem blir, enligt Ahrne m.fl. (2004), ett möjligt påtryckningsmedel för medlemmen vid en 

konflikt. Kyrkorådets ordförande i Småby har fått känna av det hotet, då medlemmar har sagt att 

om de inte får som de vill så går de ur Svenska kyrkan. Hon beskriver det som jättejobbigt. 

Förändringen i ideologin behöver vara i takt med tiden, menar Segnestam Larsson (2009), och kan 
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påverkas både av medlemmar och av omvärldens händelser. I vår tid, menar kyrkorådets 

ordförande i Skogstad, är det viktigt att föra ut Svenska kyrkans positiva värderingar i en allt 

tuffare tid.  

 

Sociala företag är ett tecken, enligt Hjorth (2008), på de krav som en förändrad värld ställer på 

samhället där entreprenörskapets innebörd sprids till offentliga verksamheter. De sociala företagen 

ger, enligt Hjort (2008), en möjlighet att höja livskvalitén för enskilda medborgare och har sin 

grund i att det finns en social dimension som binder samman medborgarna i ett samhälle. I 

Sjöstads styrdokument står det att församlingens diakonala arbete ska vara en röst för den utsatte 

och förtryckte. Ett socialt entreprenörskap tar ett ansvar både mot medborgare och organisationer, 

menar Dorado och Shaffer (2011), då syftet inte är stora ekonomiska vinster, utan snarare att hitta 

en verksamhet som fyller ett behov och på så vis kan förändra världen. I Vägby är det viktigt att 

hitta samarbetspartners i kommunal verksamhet och att man som församling inte behöver göra allt 

själv. Exempel på detta är väntjänst. 

 

Socialt entreprenörskap, menar Andersson (2008), är när någon skapar entreprenöriella 

förutsättningar lokalt och gör det utan egna vinstsyften. Drivkraften är att förbättra sitt eget 

samhälle. Exempel på detta finns i Småby då ungdomsverksamheten lyfts fram som viktig och att 

ungdomar ges en plats. Det är en så kallad ”eldsjäl” (Gawell m.fl. 2009a, s.9). Philips (1988) 

använder samma beteckning då han skriver om aktörskap i organisationer. Att skapa något lokalt 

utan vinstsyften, menar Andersson (2008), är att sammanföra lokala organisationer och företag 

och menar att då handlar det mer om intraprenörskap än om traditionellt entreprenörskap. Det 

handlar också om en process där behoven anpassas efter de situationer som uppstår. I Småby finns 

exempel på det när det gäller att ta emot och bygga relationer med flyktingar. Då har föreningar 

och organisationer samarbetat för att göra något utan vinstsyften. I Sjöstads verksamhet som riktas 

till skolan erbjuds samlingar i undervisningssyfte kring de stora kristna högtiderna.  

 

Att se och identifiera de möjligheter till entreprenörskap som kan finnas i olika sammanhang är en 

grundläggande förutsättning för att ta till vara de entreprenörer som finns och blir en kombination 

av människors förmåga och egenskaper att driva entreprenörskap och de system och sammanhang 

som dessa kan agera i. De processer som pågår i olika sammanhang med olika personer som 

drivkraft är beroende av olika avtal och former som ligger till grund för verksamheten.  
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8.5. Avtal och former 

Inom olika verksamheter finns det olika avtal och former som sätter gränser för vad som kan och 

får göras. Dessa avtal och former är även en hjälp för att få en organisation att fungera. Avtal och 

former påverkar förekomsten och betingelsen av entreprenörskap. Hur de påverkar och uppträder 

är också beroende på om det sker på individnivå eller kollektivt. 

8.5.1 Organisationens betydelse för entreprenören 

När det gäller vinst så är det, enligt Schumpeter (1994), inte självklart att entreprenören själv får 

någon vinst eller behöver ta någon förlust av sina projekt. De system och avtal som finns gynnar 

entreprenörskapet eftersom det ger en frihet som inte är beroende av det ekonomiska systemets 

gränser. Detta är det som kyrkoherden i Öststad beskriver då han talar om den ekonomiska 

situationen. Han ser inte ekonomin som den tyngst vägande faktorn. Förändras det ekonomiska 

läget så fortsätter verksamheten ändå eftersom den inte primärt har ett vinstsyfte. Detta stärks av 

den verksamhet som ska bedrivas enligt Kyrkoordningen. Det står inte att den primärt ska vara 

vinstdrivande. I Småby säger kyrkorådets ordförande att hon kan se att av det arbete som påbörjas 

nu får några andra i framtiden se resultatet i något annat sammanhang. Här kommer den historiska 

tradition, som Hansson (2001) beskriver, in som en viktig faktor. Svenska kyrkan är en 

organisation som tänker mycket långsiktigt. Även om entreprenören själv inte behöver påverkas 

av varken förlust eller vinst så är det en viktig faktor, enligt Kirzner (1973). Processen med att se 

resultat är en viktig komponent i entreprenörskapet. Det långsiktiga arbetet kan vara ett hinder för 

entreprenörskap då entreprenören inte själv får se resultatet. Det finns dock exempel på 

verksamheter som gett ett synbart resultat på kort sikt. Kyrkoherden i Vägby ser en ökning av 

deltagare både i konfirmandverksamheten och ledarstaben, vilket han lyfter fram som något 

positivt.  

 

Auktoriteter är, enligt Pinchot & Pellman (1999), viktiga för intraprenören. Detta är en formsak 

som gynnar intraprenörskapet. Denne är medveten om sin roll i företaget som anställd och inte 

som egenföretagare. Det innebär att chefen varje dag kan ge intraprenören sparken vilket innebär 

att denne måste kunna underordna sig och lyssna på auktoriteter och ändå driva sitt projekt och 

sina idéer framåt. Detta kommer till uttryck i Skogstad där processer skall präglas av lyhördhet 

och lärande. Det är ett exempel på balansgången mellan realistiska och tokiga idéer. Detta leder, 

menar Pinchot & Pellman (1999), till en god balansgång mellan realistiska och tokiga idéer. Vid 

varje idé bör frågan ställas om den är realistisk och vinnande och om genomförandet är värt arbete 

och investeringar.  
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I Småby menar kyrkoherden att han fått fria händer i sitt arbete och det blir ett exempel på denna 

balansgång, men det finns ändå system i organisationen som är gränsdragande, till exempel 

styrdokument. Kopplat till Pinchots & Pellmans (1999) bild, se fig 1 ovan, går det att se i mitten 

på bilden hur de tokiga idéerna som benämns ”fooling around” leder till både misstag, inspiration 

och handling. Oavsett vart de leder så är de en kraft som får något att hända i verksamheten. 

 

Generellt för att intraprenören ska lyckas, i vilken organisation det än är, är att, enligt Arnerup och 

Nyberg (1991), det finns en förankring och information. Förankringen handlar om att se de former 

som ligger till grund för en verksamhet eller ett beslut och intraprenören behöver genom sin 

entusiasm få övriga i organisationen att acceptera och uppfatta vad den nya innovationen handlar 

om och går ut på. Detta har skett genom att gradvisa spärrar har släppt för att kyrkorummet ska 

kunna användas till fler och fler verksamheter i Öststad. Kyrkan är den byggnad som är centralt 

placerad för att vara en mötesplats. Detta är att bryta med de symboler och riter som varit viktiga, 

enligt Stålhammar (2002), för kyrkan under lång tid. I Vägby har innovationen skett genom ett bra 

förankringsarbete i försäljning och förändring av fastighetsbeståndet. Resultatet accepteras när 

församlingsborna ser att det blir bra i slutet. I Skogstad är lyhördheten viktig för kyrkorådets 

ordförande. Formerna kring fastighetsinnehav och hur de brukas är en kontroversiell fråga i 

Svenska kyrkan vilket belyses genom flera berättelser från församlingarna. Denna formsak har lett 

till att både styrning och ledning får hitta vägar och handlingar som fungerar för att kunna driva 

verksamhet på ett entreprenöriellt sätt.  

 

Intraprenören söker både friheten, enligt Tillmar (2004), och tillgång till de resurser som finns 

inom företaget och tar därmed rimliga risker. I Öststad handlar det, enligt kyrkorådets ordförande, 

om att hitta sina roller bland de styrande och ta beslut när det krävs men också synas ute i 

organisationen. Detta belyser kombinationen av styrning och ledning som är ett system som finns 

i offentliga organisationer. Detta skall den offentliga organisationens utförare förhålla sig till 

samtidigt som den offentliga organisationens struktur skall vara i takt med omvärldens 

organisatoriska förändringar, enligt Montin (2007), som influerar även offentlig verksamhet. I 

Skogstads styrdokument anses det vara viktigt att se till omvärldens förändringar när det gäller 

utformning av verksamheten. I Öststad menar kyrkoherden att organisationsförändring startar ett 

nytänkande och det har skett under lång tid. Grunden har ändå alltid varit att ta eget ansvar. En 

offentlig organisations system, enligt Christensen m.fl. (2005) har som uppgift att ta tillvara 

speciella intressen och uppgifter. Utgångspunkten för organisationen är att arbeta för att uppfylla 
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de mål som finns för uppgifterna i organisationen. Strukturen bygger på att ha specialiserad 

kunskap och att samordna de resurser som finns för att uppnå syftet med den offentliga 

organisationen. I Småby var just organisationsuppbyggnad och förändringsprocesser det första 

uppdraget för kyrkoherden medan han sedan kunde ägna sig åt verksamhet då 

organisationsförändringen var genomförd.  

 

För individen blir den ideella organisationen ett sätt att förverkliga saker som den enskilde inte 

kan göra på egen hand, enligt Leopold (2006), och det är detta som skiljer en ideell organisation 

från myndigheten eller företaget. Då gynnar systemet och det avtal som organisationen bygger på 

den enskilde individen. I Vägby blev detta tydligt i konfirmandarbetet när några ville bilda en 

rockgrupp, vilket de inte kunnat göra på egen hand. Detta syns i Sjöstads församling när det 

handlar om frivillighet. Det behöver vara många för att förverkliga en idé med ett stort 

frivilliggäng som hjälps åt att ordna olika aktiviteter som kan komma andra till glädje. 

 

Leopold (2006) menar att det finns olika nivåer på medlemskapet i en ideell organisation och det 

är den aktive medlemmen som är med av intresse eller av ideologiska skäl och den passive 

medlemmen som vill visa sitt stöd utan att engagera sig ytterligare. För kyrkoherden i Öststad så 

är inte medlemskapet i sig viktigt. Det viktiga är att människor kommer till kyrkan och det blir ett 

möte. Verksamhet som måste bekostas av medlemspengar är för honom sekundärt. Ytterligare två 

nivåer är den förtroendevalde som tar på sig ett större ansvar och den frivillige som gör enstaka 

arbetsinsatser vid behov. Skillnaderna i engagemanget får, enligt Ahrne m.fl. (2004), 

konsekvenser när det gäller att få del av resurserna som en ideell organisation bidrar med. 

Resursutdelningen kan bli sådan att det finns sådant som både icke-medlemmar och passiva 

medlemmar får nytta av. Intensiteten i kopplingen till den ideologiska grunden varierar, enligt 

Segnestam Larsson (2009), på olika nivåer i den ideella organisationen och detta förändras också 

över tid. De organisationsformer som styr en ideell organisation blir gynnsamma när de 

samverkar, var och en med sitt ansvar. I Kyrkoordningen beskrivs Svenska kyrkan och hennes 

arbete som rikstäckande och uppdelat i lokala territoriella församlingar. I Öststad finns det gränser 

i organisationen men församlingen är gränslös. I Vägby är det nog att lyfta fram i styrdokumentet 

att församlingens verksamhet ska finnas på olika platser i församlingen. 

 

En entreprenör i en offentlig organisation bygger entreprenörskapet på värden och 

entreprenörskapet som en värdeskapande kraft, enligt Gawell m.fl.(2009b). Nicholls (2011) menar 

att de klassiska teorierna kring entreprenörskap hittar nya former i och med att det analyseras och 
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sammanförs med den sociala kontexten. Detta blir en ram och en utgångspunkt för arbetet. En 

parallell till detta är förskoleverksamheten i Sjöstad som bedrivs integrerat med församlingens 

verksamhet. I Sjöstads styrdokument lyfts flödet mellan olika aktörer fram som en viktig 

komponent i arbetet. Detta ger formen för entreprenörskap både en individuell och en kollektiv 

utformning. 

8.5.2  Formella ramar för entreprenörskap 

En form som styr verksamheten i Svenska kyrkan är den grundläggande uppgift som skall 

bedrivas. Den omfattar; att fira gudstjänst, bedriva diakoni, ha undervisning samt utöva mission. 

Denna kärnverksamhet bör, enligt Stålhammar (2002), vara anpassningsbar eftersom den uttrycker 

mycket av den symbolvärld och de riter som är centrala i Svenska kyrkans verksamhet. 

Kyrkoherden i Småby lyfter fram gudstjänsten på ett särskilt sätt och menar att de övriga 

verksamheterna i församlingen ska vara kopplade till gudstjänsten. I styrdokumentet blir det 

tydligt genom att det som sker i gudstjänsten också ska få konsekvenser i vardagen. Exempel på 

detta finns i Vägbys styrdokument där diakonin skall genomsyra arbetet i församlingen och varje 

människa är kallad till att vårda skapelsen.  

 

En viktig instans för entreprenörskap som Lundblad och Vejbrink (1998) lyfter fram är 

institutionerna. De påverkar hur människor samverkar och bygger värderingar. Värderingsgrunder 

är ett system som innehåller ett avtal som många gånger är outtalat. Detta kan också leda till en 

kvalitetsdiskussion som det gjort i Öststad, berättar kyrkorådets ordförande. Detta ligger inte på 

styrningsfunktionen utan han har skickat diskussionen vidare till ledningen. I Skogstad menar 

kyrkorådets ordförande att när det sker förändringar måste han vara lyhörd för behov och 

önskemål. Denna lyhördhet måste finnas i många olika sammanhang. När entreprenörskap blir 

intraprenörskap är det, enligt Arnerup och Nyberg (1991), viktigt med nätverk både inom och 

utanför organisationen som kontaktyta.  I Vägby sker detta, enligt kyrkoherden, i olika 

samarbetsprojekt. I Småby har kyrkorådets ordförande ett sådant nätverk i dem som tidigare varit 

engagerade i förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan. I dessa förvaltande organisationer och 

institutioner kan, enligt Arnerup och Nyberg (1991), intraprenören rekryteras. Samverkan inom en 

förvaltande organisation kan kopplas till det som Stewart (1989) uttrycker i att intraprenörskap 

bygger på hela team av entreprenörer i en organisation. I Skogstad beskrivs gudstjänstgrupperna 

som ett sådant lagarbete. Det bygger på att vara många och att alla hjälps åt, inte bara praktiskt 

utan också att föra idén framåt. Samverkansformen blir ett avtal som för entreprenörsprocessen 

framåt. Detta underlättas i de mindre organisationerna, enligt Pinchot & Pellman (1999), med 

mycket kontakter och korta beslutsvägar.  Ett exempel på detta är att i Småby har spontana 
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kyrkkaffen uppstått efter gudstjänsterna. Det har skett på ett självklart sätt utan långa beslutsvägar 

och gett resultat. I den lilla organisationen blir systemen sådana att det går snabbt från beslut till 

handling. 

 

Kommunikationen kring projektet bör, enligt Hjort (1995), finnas på samtliga nivåer i 

organisationen för att intraprenörens idéer ska fungera. Detta utesluter inte, enligt Hjort (1995), att 

det finns olika åsikter och tankar som genom sina olika uttryckssätt för en process framåt. 

Lyhördheten som kyrkorådets ordförande i Skogstad berättar om, blir en viktig komponent i denna 

process. Organisationsformen som finns i Svenska kyrkan med ett delat ansvar är en form som 

förväntas präglas av stor lyhördhet. En bit i förankringsprocessen är att intraprenören själv visar 

ett stort engagemang och är beredd att själv göra en stor arbetsinsats, enligt Pinchot (1986).  

 

I den offentliga organisationen finns en organisationskultur som består av både informella och 

formella värderingar. Detta är ett system som blir praktik i den verklighet där entreprenören 

arbetar och entreprenörskap förekommer. En informell och odefinierbar värdering är relationer 

som Vägbys kyrkoherde talar om när det gäller organisationsformen. Han menar att relationer blir 

viktiga i sammanläggningsprocesser där var och en värnar om sitt. Men man ser att det behövs 

samverkan på olika nivåer. De normer och värderingar som är formella vägs ofta upp av 

informella värderingar som bygger på tillmötesgående och vänlighet. Organisationskulturen, 

enligt Christensen m.fl. (2005), blir ett komplement till den formella strukturen i en offentlig 

organisation. Detta kräver en balansgång, enligt Christensen m.fl. (2005), för både ledning och 

medarbetare och då handlar det om att kombinera traditioner och förnyelse. I konfirmandarbetet i 

Skogstad sker denna kombination. Konfirmandverksamheten har pågått lång tid i Svenska kyrkans 

historia men har utformats på ett nytt sätt med fler ledare och frivilliga och det har också gjort att 

resurserna har fått fördelas annorlunda.  

 

Det behövs en samverkan och information mellan både det kollektiva och det enskilda, mellan 

medborgare och invånare samt brukare och kunder i en offentlig organisation. Konsekvensen av 

detta blir, enligt Ringqvist (1996), att den offentliga organisationen präglas av tillgänglighet och 

att alla behandlas lika. Tillgänglighet är en fråga som hör samman med att det blir större enheter i 

Svenska kyrkan. I Småby ser kyrkorådets ordförande positivt på sammanläggningar till större 

enheter och hon tror att det kommer flera att göra i en framtid, och att även små enheter har något 

att bidra med i de större sammanhangen. I detta fall kan systemet bli det som utlöser positiva 

effekter.  
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Syftet med en ideell organisation är inte att ge vinst eller uppfylla vissa lagkrav. Ett annat särdrag, 

enligt Leopold (2006), i den ideella organisationen är att den uppstår ur en idé och organisationen 

växer och fortlever så länge denna idé bär. Den bärande idén är sprungen ur en miljö där ett behov 

finns av ett engagemang och det är inte pengar som är huvudsyftet för den ideella organisationens 

fortlevnad utan pengar blir i stället något som kompletterar den idéburna verksamheten. Avtalet 

om en gemensam ideologi blir en arena där entreprenörskap får utvecklas. I Skogstads 

styrdokument lyfts gemenskap fram som den bärande idén. 

 

Kyrkans organisation är att alla kyrkotillhöriga på ett demokratiskt sätt utser de styrande genom 

val. I Öststads styrdokument är det viktigt att anställda, förtroendevalda och medlemmar 

samverkar kring de gemensamma målen som uttrycks i styrdokumentet. Detta hör ihop med det 

Hansson (2001) uttrycker då han menar att den struktur som bär Svenska kyrkan bygger på 

relation. Relationsbegreppet är ett exempel på när ett avtal blir en handling som leder till positiva 

effekter för en organisation. I Småby menar kyrkorådets ordförande att de styrande ska verka för 

att ge bästa förutsättningar för att kunna bedriva verksamheten. Detta är inte alltid enkelt och 

självklart men det är ett viktigt förhållningssätt. Det får till följd att olika relationer som finns 

inom organisationen behöver hanteras utifrån ett relationsperspektiv. Detta bygger på, menar 

Hansson (2001), att grundidén handlar om en relation, nämligen mellan Gud och människa. Enligt 

Selznicks (1968), övergår en organisation till att bli en institution då grunden genomsyras av 

värderingar och delaktighet. Följden av detta är att medarbetare är med både i utformningen och 

verkställandet av grundidén. Enligt Selznicks (1968) definition så är Svenska kyrkan en 

institution. För Svenska kyrkan är relationsidén ett exempel på en gemensam värdering som 

genomsyrar det verkställande arbetet.  

 

Socialt entreprenörskap handlar ofta, enligt Fayolle & Matlay (2010), om att ta till vara de behov 

som finns i en grupp eller på en plats. I Öststad är öppen kyrka ett exempel på behov som kan 

finnas, att det finns en plats att vara på utan krav eller dyra entréer och kommersiella syften. I 

Öststads styrdokument lyfts det fram att ha öppna mötesplatser så mycket som möjligt under 

dygnets tider. Behovet har lett till en form som är en konkret handling, öppen kyrka, som nu också 

finns inskrivet som ett mål i styrdokumentet. Detta är inte, menar Palmås (2008), välgörenhet i 

traditionell mening utan affärsverksamhet med samma innehåll som välgörenhet vanligtvis har. 

Det handlar om att ta vara på ett annat sorts kapital än i traditionellt entreprenörskap, det sociala 

kapitalet. I Vägbys verksamhet så handlar det om samverkan mellan de som arbetar som anställda 
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och de som är frivilliga. Detta kapital bygger på relationer mellan individer enligt Mayers & 

Nelson (2010). Återigen ett exempel på en värdering som blir en form av ett system som man 

jobbar efter. Vinsten i detta kapital är inte primärt ekonomisk utan ger ett värde som inte går att 

mäta i pengar utan värderas utifrån mellanmänskliga värden. Till detta kan frivilligheten i Sjöstad 

kopplas. Att lyfta fram frågan om frivillighet ges en annan dimension än den ekonomiska. Genom 

att göra uppgifterna meningsfulla så tas det sociala kapitalet till vara.  

 

Det går inte att fullt ut härma varandra, enligt Fogelberg Eriksson (2008), men båda sidor behöver 

vara öppna för nya lösningar och innovationer och, enligt Cajabita-Santana (2010), se möjligheter 

att använda de förmågor och tillgångar som finns tillgängliga. När gränserna mellan församlingen 

och kommunen är desamma underlättar det samverkan och samarbete som det är i både Vägby, 

Skogstad och Sjöstad. Detta kräver ett starkt nätverk för att man ska kunna samordna resurser 

enligt Herviex & Turcotte (2010). I Vägby söker församlingen samverkan med kommunen för att 

byta tjänster och på så vis effektivisera och använda resurser på ett klokt sätt. I tanken kring 

frivilligheten i Sjöstad att göra sociala insatser lyfts nätverket fram som en viktig potential för att 

bygga ut verksamheten och inse att det nätverket behöver stärkas. De former som finns i 

territoriella gränser gynnar entreprenöriell verksamhet och leder i sin tur till gynnsamma 

handlingar hos både kommun och församling.  

 

Former och avtal som påverkar entreprenörskapets betingelser och företeelser i Svenska kyrkan 

handlar både om historiska likheter med offentliga organisationer samt Kyrkoordningens regler. 

Avtal och former blir ett exempel på hur struktur påverkar det som sker i en organisation och blir 

en påverkansfaktor på både kultur och process. 
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AVSLUTANDE DEL – Slutsatser och diskussion 

 

9. SLUTSATSER  

När slutsatser dras så innefattar begreppet entreprenörskap dess hela bredd med både 

entreprenörskap i sig samt intraprenörskap och socialt entreprenörskap.  

9.1 Betingelser för entreprenörskap 

Utifrån den analys som gjorts så går det att konstatera att det finns betingelser för entreprenörskap 

i Svenska kyrkans organisation. Samtidigt finns det tendenser som motverkar betingelserna för 

entreprenörskap. Betingelserna går att lyfta fram både kollektivt och enskilt. 

 

En viktig betingelse för entreprenörskap är att det finns människor som agerar som entreprenörer. 

Det finns både kyrkoherdar och ordförande som agerar som entreprenörer genom att vara 

eldsjälar, få i gång processer och vara drivande. De ser vad som behöver göras vid specifika 

tillfällen och fördelar resurser både personellt och ekonomiskt för att kunna driva en kreativ 

process. Det är till och med så att ledningen kan ges helt fria händer av styrningen och på så vis 

främjas betingelserna för entreprenörskap genom den frihet och kreativitet som det ges 

möjligheter till. I dessa processer kombineras det kollektiva och det enskilda entreprenörskapet.  

 

Ytterligare en betingelse för entreprenörskap är de sammanhang av människor som finns på olika 

nivåer i Svenska kyrkan. Det är i arbetslag och team som entreprenöriella idéer kan utvecklas. 

Kyrkoherden blir den drivande i ett arbetslag för det som är nytt eller också arbetar flera i ett team 

där en dynamik uppstår som leder till nytänkande och framåtanda. Hansson (2001) kommer fram 

till att relationer hindrar framåtanda och nytänkande men relationer kan i stället vara en grund för 

entreprenörskap och nytänkande. Att en organisation bygger på relation är inget unikt men i 

Svenska kyrkan har relationen en grund i relationen mellan människa och Gud vilket kan leda till 

att även relationen människor emellan hanteras på ett unikt vis. Det unika är att det har sin grund 

och samhörighet i relationen med Gud. Nätverk som också är ett socialt sammanhang kan stärka 

betingelserna för att entreprenörskap ska kunna utvecklas. Även om det i sådana här sammanhang 

finns en drivande kraft kan detta, då det fungerar, bli en betingelse då det bildas team av 

entreprenörer.  

 

Det finns tvingande situationer i församlingarna som till exempel krympande resurser men detta 

kan vara en betingelse som gynnar entreprenörskap då det tvingar fram nya lösningar och 
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kreativitet. Även om Svenska kyrkans grundläggande uppgift är sådan att den kräver stora 

ekonomiska resurser så spelar ändå ekonomin en viktig roll för entreprenörskapet, även om det 

inte tar sig uttryck den specifika relationen köpare-säljare ute på en marknad. Entreprenören 

behöver ekonomisk frihet och så länge det finns en god ekonomi i Svenska kyrkan gynnar det 

entreprenörskapet och den kreativitet som kan flöda då det primära inte är att skapa vinst eller att 

spara pengar. Det som motsäger denna betingelse är att entreprenören också kan sporras av att 

tvingas hitta nya lösningar, både i nya och vedertagna modeller. Hur ledaren, i detta fall 

kyrkoherden, agerar i sitt ledarskap är en betingelse för hur entreprenörskapet utvecklas i en 

församling. Om kyrkoherden är kreativ och framtidsorienterad kan detta smitta av sig till 

medarbetarna. Betingelserna för ledarskapet kan också variera över tid och konsekvensen av det 

blir ett flexibelt ledarskap - en god betingelse för ett fruktbart entreprenörskap. 

 

Förmågan till kommunikation är en viktig betingelse för att driva ett arbete entreprenöriellt. 

Kommunikationen bör vara god och ske i dialog och på ett inlyssnande sätt. Detta blir viktigt inte 

minst då något ska förändras. Kommunikationen behöver finnas i olika nivåer i en organisation, 

både mellan styrning och ledning och församlingsbor. För att få bästa betingelsen i förankringen 

kan entreprenören själv vara den som gör en stor del av arbetet. Detta skapar också en kännedom 

om verksamheten vilket kan vara viktigt för att driva ett projekt vidare.  

 

Den historia som Svenska kyrkan har som statskyrka leder till att den på ett självklart sätt ses som 

en självklar aktör i samhället. Inte minst genom de gemensamma yttre strukturer som finns i till 

exempel gemensamma geografiska gränser. Detta är en betingelse som öppnar möjligheter till 

kontakter med samhällets verksamheter som till exempel skola, familjecentral och sociala 

myndigheter. Att vara en del i samhället kan användas till Svenska kyrkans fördel då landsbygden 

alltmer avfolkas och resurserna dit minskas. Svenska kyrkan med kyrkan mitt i byn finns kvar och 

den blir en symbol för en närvaro och verksamhet som trots allt finns kvar när mycket annat 

försvinner. När det gäller sociala företag har Svenska kyrkan sin historiska koppling till samhället 

i övrigt och betingelserna för socialt entreprenörskap borde rimligtvis vara goda. Och 

entreprenörskapet gynnas av att man hittar nya former för att höja livskvalitén hos människor. Att 

vara en röst åt den utsatte och förtryckte är en grund för ett socialt företagande och på så vis en 

betingelse för entreprenörskap. På samma sätt blir olika samverkansformer med kommunen en 

betingelse som gynnar entreprenörskapet i Svenska kyrkan.  De goda relationer som är viktiga i 

detta samarbete borde gynnas av att Svenska kyrkan har en lång tradition av närvaro på en plats 

och har haft möjligheten att bygga upp ett förtroende och ett nätverk som kan ligga till grund för 
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att bedriva socialt entreprenörskap. Detta är att ta vara på den värdeskapande kraft som finns i den 

sociala kontexten och som kan ge upphov till nya former av verksamhet genom entreprenörskap.  

 

Eftersom Svenska kyrkan är en organisation där det är ett delat ansvar mellan medlemmar, vigda 

och förtroendevalda, så behövs det eldsjälar i alla dessa kategorier. Eldsjälens drivkraft blir en 

betingelse för entreprenörskapet vare sig eldsjälen är kyrkoherden, kyrkorådets ordförande eller en 

medlem. Det som förstärker betingelsen är att de olika personerna i de olika funktionerna bör vara 

öppna för nya idéer, vilket inte alltid är självklart. De institutionella dragen i Svenska kyrkan med 

outtalade gemensamma värderingar kan lysa igenom på ett tydligt sätt. Beslutsvägarna kan vara 

korta i vissa församlingar i Svenska kyrkan och det är en positiv betingelse för nya idéer men kan 

även få den konsekvensen att många kan lägga sig i och på så vis förhindra kreativitet och 

nytänkande. Det institutionella draget och motståndet mot förändringar i offentliga organisationer, 

är en betingelse som hindrar entreprenörskap inom organisationen då förändringsprocesser kan 

stoppas genom att gamla mönster följs och är svåra att förnya och förändra.  

 

Entreprenörskapets lärande kan tas till vara i Svenska kyrkan då det finns en grundstruktur av växt 

och relation. Misslyckanden kan ses som en möjlighet till att lära och tänka nytt och blir på så sätt 

en betingelse för entreprenörskap. Diskussionen att tänka nytt är en del av detta växande och den 

förändringsprocess som är viktig för entreprenörskap. Relation kan gynna entreprenörskapet men 

också bygga på den institutionella synen på värderingar som ofta innebär att vara vänlig och 

tillmötesgående. Detta är inte alltid möjligt då det handlar om att driva något framåt. Ett exempel 

på detta är Sigmoidkurvan då entreprenören ser förändringen i ett tidigt stadium och vill 

genomföra den. Detta kan möta hinder och i förändringsprocessen kan inte alla parter 

tillmötesgås. Då gäller det för entreprenören att kunna kombinera tradition och förnyelse på ett 

sätt så att förändringen kan genomföras. Det som kan vara ett hinder för betingelsen är också den 

traditionen att alla ska behandlas lika i en organisation som har en offentlig karaktär. I en 

förändringsprocess kan omöjligt allas åsikter vägas lika och tas hänsyn till. Det som är viktigt är 

att alla får komma till tals då Svenska kyrkans organisation bygger på ett ideellt och ideologiskt 

engagemang från var och en. 

 

Uppdraget som Svenska kyrkan har, att bedriva diakoni, mission, undervisning och att fira 

gudstjänst är ett unikt uppdrag för en politiskt styrd organisation. Med Svenska kyrkans historia 

ger detta en betingelse av originalitet. Konsekvensen av den är att originalitet kan gynna 

entreprenörskapets nytänkande och kreativitet. Den långa historia som Svenska kyrkan har kan 
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vara en betingelse för entreprenörskapet då det finns en källa av erfarenhet och idéer att förnya 

och forma för framtiden. I den långa historia som finns behövs en betingelse av flexibilitet för att 

anpassa budskapet till nutid och framtid. Denna flexibilitet behöver även finnas hos personer så att 

de kan se hur det går att förändra och förnya inom ett system. På så sätt blir enskilda personer 

förutsättningar för entreprenörskap. 

 

Det som är unikt i den offentliga och ideella organisation dit Svenska kyrkan har kopplingar är att 

medlemmarna som är en av parterna som har ansvaret för organisationen också är de som brukar 

tjänsterna som produceras. Detta ger en unik insyn och kan både främja och hindra 

entreprenörskap. Främjandet sker genom att det är många som kan komma med idéer och det 

finns ett stort socialt kapital att bygga verksamhet på, medan det kan bli oklarheter i 

organisationen kring vem som har lednings- och styrningsansvar, vem som ska driva nytänkande 

och processer framåt. Det kan också handla om trovärdighet då någon del av styrande- eller 

medlemsskaran går en annan väg än huvudlinjen och på så vis går ifrån den ideologi som ligger 

till grund för organisationen. Detta kan behövas för att hitta nya vägar men eftersom så mycket 

sätts på spel kan det hindra entreprenörskapets betingelser i form av nytänkande och framåtanda. 

 

I den ideella organisationen kan frågan uppstå om anställda personer är en betingelse för 

entreprenörskap eller ett hinder för det. Kritik riktas ibland mot ideella organisationers strategi att 

anställa personal för att utföra uppgifter. Det kan gynna entreprenörskap på så vis att medlemmars 

kreativitet kan frigöras då de slipper utföra vissa uppgifter som kan uppfattas som betungande. 

Men å andra sidan kan det uppstå en kreativitet ur det problem som uppstår och på så vis tar 

anställda bort en entreprenöriell aspekt. Den anställde kan dock handla entreprenöriellt inom 

organisationen och på så vis gynna entreprenörskapet. Detta förutsätter en kreativ miljö som 

gynnar entreprenören och får inte hindras av en institutionell struktur där värderingarna är fasta 

och byggda på känslor som det ofta kan vara kring fastigheterna i en församling, där de blir 

symbolen för en värdering av historia och tradition och hindrar på så vis nytänkande och 

kreativitet. Betingelsen för entreprenörskap skulle kunna vara att både ta vara på tradition och 

historia och använda till exempel fastigheterna till någon ny verksamhet som ett socialt företag. 

Då tas betingelserna kring det lokala till vara och det går sannolikt lättare att knyta resurser av 

både socialt och ekonomiskt kapital till projektet. För att detta ska kunna fungera som en 

entreprenöriell betingelse så bör drivkraften vara att den verksamhet som sker ska gynna 

medlemmarna och ha sin utgångspunkt i organisationens ideologi. 
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Frivillighet är kännetecknande för den ideella organisationen och det är en företeelse som är 

genomgående i styrning, ledning, styrdokument och verksamhet. Frivillighet så som den beskrivs i 

ideella organisationer är en betingelse för entreprenörskap. Människor bygger sitt engagemang på 

en ideologi och man vill göra en insats för en gemensam sak. Behovet som uppfylls är 

samhörighet och att göra något för någon annan. När det gäller frivillighet som en betingelse för 

entreprenörskap så bör den som leder och samordnar en frivilligverksamhet vara vaksam på att 

resurserna tas till vara på ett kreativt sätt och följer de behov som finns i omvärlden, inte bara hos 

den som väljer att engagera sig frivilligt. För att kunna ta vara på betingelsen frivillighet så ställs 

krav på ett ledarskap som är teambildande, lyhört och processinriktat. 

 

Processen blir en viktig komponent i betingelserna för entreprenörskapet i Svenska kyrkan. 

Orsaken till detta är att det finns ett delat ansvar för verksamheten och när det är många 

inblandade som ska vara delaktiga i genomförande och beslut så blir processen längre. För att 

använda denna process entreprenöriellt får inte entreprenören tröttas ut, vilket kan finnas 

tendenser till. Ett exempel på detta är hos kyrkorådets ordförande i Sjöstad då hon tycker det går 

för långsamt bland de styrande.  När sådant uppstår får varje handling i processen vara en kreativ 

utmaning som i sig är entreprenöriell och på sikt gynnar processen entreprenörskapet. En 

nyckelbetingelse i denna process är kommunikation som också kan ses som en entreprenöriell 

utmaning. Här blir lärprocessen en viktig betingelse genom att man ser både möjligheter och hot 

och förankrar det som sker på ett strukturerat sätt samt att man som ledare kan vara flexibel. I 

lärprocessen finns inslag av att kunna underordna sig auktoriteter även om entreprenören är den 

som driver processen framåt. I Svenska kyrkans organisation med en struktur av styrning och 

ledning blir det tydligt hur de olika rollerna behöver hållas isär för att verksamheten ska kunna 

bedrivas entreprenöriellt. Styrningen ska styra och ta övergripande beslut och den som leder, leder 

utifrån de förutsättningar som de styrande ger men ingen av dessa nivåer kan stänga ute brukarens 

eller medlemmens åsikt utan den måste också tas till vara. När de olika nivåerna fungerar blir de 

ett team av entreprenörer som kan driva verksamheten framåt.  

9.2 Förekomst 

Förekomsten av entreprenörskap sker på olika nivåer i Svenska kyrkan och kan både stärkas och 

försvagas av den organisatoriska struktur och uppbyggnad som finns. I denna struktur finns också 

de människor som blir en del av förekomsten av entreprenörskap genom att de agerar 

entreprenöriellt.  
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Förekomsten av entreprenörskap är knuten till den person som bedriver entreprenörskap och det 

har både för- och nackdelar. Om den personen försvinner kan också förekomsten av 

entreprenörskap försvinna, samtidigt som det kan vara viktiga egenskaper som just en person 

besitter och de behöver tas till vara för att få i gång ett entreprenöriellt arbete. Detta sker inte alltid 

medvetet utan blir tydligt genom de handlingar som utförs eller det resultat som uppnås. Att vara 

den drivande och plantera goda idéer som sedan sprids som ringar på vattnet är en förekomst av 

entreprenörskap i Svenska kyrkan. En liknande förekomst är de eldsjälar som finns för att driva 

olika projekt. De blir en viktig påverkansfaktor för att hitta nya lösningar och ta vara på 

kreativiteten.  Ett sätt där entreprenörskap förekommer genom engagemang och kreativitet är när 

kyrkoherden satsar på projekt där han får vara medproducent. 

 

Olika personer blir viktiga då det handlar om att samordna resurser som gör att entreprenörskap 

förekommer. Det handlar om att se möjligheter i stället för hinder och detta sker genom att 

utveckla den verksamhet som finns i nya banor eller att ta reda på genom en dialog med 

medlemmar hur verksamheten kan förändras och utvecklas.  

 

Att ta vara på de tillfällen som ges blir en grundförutsättning för att vara öppen för förekomsten av 

entreprenörskap. Detta handlar om socialt entreprenörskap genom förskolor och diakonalt arbete 

men också om den verksamhet som ligger närmare Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Det 

handlar om ett nytänkande i konfirmandarbetet med flera delaktiga ledare från olika sammanhang 

och olika åldrar. Men det handlar likaväl om att öppna sina lokaler för grupper som söker en plats 

för att kunna mötas. Det kan också förekomma olika diakonala samverkansprojekt, till exempel 

insamlingar som har gjorts tillsammans med andra aktörer i samhället. Förekomsten av 

entreprenöriella projekt är egentligen gränslös då en förutsättning för entreprenörskap är just att 

kunna se nya möjligheter.  

 

Det handlar också om att se nya möjligheter och det finns flera exempel på denna förekomst . En 

ny form, anpassad till vår tid, behöver hittas för det kristna budskapet utan att kärnan tappas bort 

eller slätas ut.  Svenska kyrkans organisation behöver synas ute i samhället vilket leder till 

handlingskraft att bryta upp invanda gränser, vilket kan ske för att föra ut det nya till en 

mottagare. Risken med att hela tiden se de nya möjligheterna är att den ideologi som ändå ligger 

till grund i Svenska kyrkans organisation tappas bort. Så förekomsten av entreprenörskap bör ändå 

vila på någon form av grundläggande principer som hör ihop med Svenska kyrkans 

grundläggande uppdrag och uppbyggnad.  
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Förekomsten av entreprenörskap framkommer inte enbart i verksamhet utan även i ledarskapet. 

Det handlar om att vara öppen, att kunna driva och ta vara på resurser som finns i ett arbetslag. I 

en ideell organisation handlar det också om att se de resurser som finns hos medlemmarna och att 

dessa kan tas till vara genom frivillighet. Det kan handla om att ge förtroenden och olika uppdrag i 

församlingen och att vara med och dela på olika uppgifter. Problemet med detta är att rollerna 

blandas. De ideella och de styrande kan ibland vara med i samma verksamheter, till exempel är 

kyrkorådets ordförande aktiv i församlingens verksamhet. Det positiva med frivillighet är att det 

leder till ett eget ansvar där de kan ta egna initiativ som gynnar verksamheten. Detta ansvar 

beskrivs i styrdokumentet som ett fundament i församlingen. Detta gynnar förekomsten av 

entreprenörskap då varje människa blir medveten om sin uppgift och att medlemmarnas resurser 

och uppgifter bygger på en gemensam hållning och att alla resurser tas till vara. Förekomsten av 

frivillighet kan också ha sin grund i ekonomiska orsaker, det finns inte pengar att ha anställd 

personal. Detta kan leda till konflikt då anställda och frivilliga har olika grunder för sitt 

engagemang. Entreprenörsandan kan förekomma både hos anställda och frivilliga och kan på så 

vis vara en kraft som förenar och enar vid en eventuell konfliktsituation.  

 

Att kunna se en nödvändighet av en förändringsprocess nu som en investering inför framtiden är 

därför de styrande menar att det är viktigt att satsa på ungdomar även om inte just den här 

församlingen eller personen själv får se ett framtida resultat genom fortsatt engagemang och 

medlemskap. Förekomsten av entreprenörskap kan finnas i att agera företagsamt i en organisation 

med hjälp av gamla metoder som används på ett nytt sätt i till exempel arbetet med gudstjänsten. 

Detta kan leda till att nya verksamheter växer fram ur den redan befintliga verksamheten, till 

exempel gudstjänstgrupper, samtalsgrupper, studieverksamhet och kyrkogårdsvandringar. De 

organisatoriska gränser som finns är en förutsättning för entreprenörskap då det handlar om att 

bygga hållbara organisatoriska lösningar som bär för framtiden. Den sammanläggningsprocess av 

församlingar och pastorat som pågår blir en arena för entreprenörskap men framför allt för 

entreprenöriellt ledarskap då förankring, flexibilitet och lyhördhet är viktiga.  

 

Genom att utnyttja de nätverk som finns gynnas förekomsten av entreprenörskap. Detta kan ske 

genom att församlingens medarbetare syns ute på skolorna för att berätta om de goda värderingar 

som Svenska kyrkan står för i en allt tuffare och hårdare värld. Förekomsten av entreprenörskap 

gynnas också av de geografiska gränser som sammanfaller med andra organisationer såsom 
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kommunen. Då blir det möjligt att söka samverkan och använda varandras tjänster och 

effektivisera och använda resurser på ett klokt sätt.  

 

Dialogen är viktig i förekomsten av entreprenörskap och leder till att visioner växer fram. Det är 

den direkta dialogen som ett samtal mellan styrning och ledning och anställda men också genom 

att få en anteckning i ett protokoll som markerar att en dialog har skett. I linje med detta 

förekommer det i styrdokument att gemenskap är den bärande idén. I dialog kan processen växa 

fram vilket sker på många olika sätt i Svenska kyrkans organisation. Denna process leder till 

förekomster av entreprenörskap på olika sätt både på kort och lång sikt. Det kan handla om 

sammanträdesupplägg eller utnyttjande av lokaler. Risken med dialog och process är alltid att det 

kan hämma entreprenörskap genom att det blir för långdraget och entreprenören tappar tålamodet 

och lämnar över till en förvaltare i stället. Å andra sidan kan entreprenören se utmaningen i att 

hitta nya vägar i dialogen och processen och på så vis föra den framåt. 

 

Samverkan kan också ske i den verksamhet som är närmare knuten till Svenska kyrkans 

grundläggande uppgift, gudstjänstgrupper är ett sådant exempel på förekomst. Ett annat exempel 

som också är beroende av korta beslutsvägar och en initiativrik kyrkoherde är att det har uppstått 

spontana kyrkkaffen efter gudstjänsterna. All verksamhet som är flexibel och behovsanpassad 

gynnar förekomsten av entreprenörskap. Det handlar också om byggnader då de kan användas på 

nya sätt och uppfattas som något berikande. Genom att ha kyrkan öppen och tillgänglig kan 

verksamheten förändras för att möta de behov som finns.  

 

Organisationen kan gynna förekomsten av entreprenörskap så att den blir en hjälp för den enskilde 

att förverkliga idéer som inte går att göra på egen hand. Ett exempel på detta är när några 

konfirmander ville bilda en rockgrupp, vilket de inte kunnat göra på egen hand. För att 

förekomsten av entreprenörskapet ska utnyttja full kapacitet så behöver det bildas team som 

arbetar tillsammans.  

 

Förekomsten av entreprenörskap tar sin utgångspunkt i de behov som finns i en grupp eller på en 

plats. På en plats kan det vara en öppen kyrka eller att det finns en plats att vara på utan krav eller 

dyra entréer och kommersiella syften. Behovet har lett till en form som är en konkret handling, 

öppen kyrka, som nu också finns inskrivet som ett mål i styrdokumentet.  
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9.3 Fenomenet entreprenörskap 

Att se på entreprenörskapet som ett fenomen är en av det här arbetets utgångspunkter och 

Mühlenbock (2004) ser på entreprenörskapet som ett fenomen och menar att det finns i 

organisationer genom de processer som sker. I de processerna har betingelserna och förekomsten 

av entreprenörskap betydelse. I Svenska kyrkans verksamhet och organisationstyp framkommer 

fenomenet entreprenörskap på olika sätt.  

 

Förekomsten av entreprenörskap finns både enskilt och kollektivt. På samma sätt är individen och 

gruppen en betingelse för entreprenörskap. När det finns en ledare som kan ha en dialog och leda 

en grupp i en kreativ process uppstår entreprenörskap. Den enskilde kan även använda gruppen 

som ett nätverk för att kunna bedriva entreprenörskap i sitt sammanhang. I Svenska kyrkans 

församlingar handlar det om arbetslaget som en grupp där kyrkoherden är den som leder och 

driver framåt. Det kan likaväl vara ett kyrkoråd där ordföranden leder gruppen och fördelar 

församlingens styrmedel på ett sådant sätt att det bidrar till omvandling och nytänkande i 

organisationen. Som en enskild och kollektiv process förekommer entreprenörskap genom att man 

ser möjligheter i processer och händelser men också genom att man förverkligar de idéer som 

finns och som kan leda till en förändring. Detta förutsätter ett samspel mellan människor och en 

struktur som ger möjlighet till detta. Eldsjälen blir en viktig person men behöver också kunna 

samverka och föra en dialog med berörda grupper, inte minst för att de inblandade i 

entreprenörsprocessen skall känna sig delaktiga och känna ansvar för sin uppgift.  

 

Strukturen påverkar entreprenörskapets förutsättningar genom ekonomiska styrmedel och 

uppbyggnad. Ekonomin kan både hindra och inspirera till entreprenörskap. Då det inte finns 

pengar måste nya lösningar hittas, samtidigt som en god ekonomi kan ge möjligheter till inköp av 

inspiration och hjälpmedel.   

 

Organisationen bygger på ett engagemang vilket gynnar entreprenörskap då det förutsätter en 

engagerad person. På samma sätt så gynnar strukturen av offentliga organisationer 

entreprenörskapet då den förutsätter ett ansvarstagande från brukarna och även detta kräver en 

vilja till engagemang. Det som kan tala mot detta som grund för entreprenörskap är att många 

olika viljor skall förenas och att det finns många gamla värderingar som kan stå i vägen för den 

entreprenöriella processen. 
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10. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Det som Lundblad och Vejbrink (1998) menar, nämligen att det finns entreprenörskap utan att 

entreprenörer är inblandade anser jag passa väl in på Svenska kyrkans organisation och 

verksamhet. Det finns betingelser som gynnar entreprenörskap och det finns förekomst av 

entreprenörskap i stor utsträckning men medvetenheten om fenomenet entreprenörskap är 

begränsad. Struktur, kultur och process, enligt Bakka m.fl. (2006) och Höög & Johansson (2011), 

påverkar, enligt min mening, både betingelser och förekomst av entreprenörskap i Svenska 

kyrkan. Det är i dessa utgångspunkter jag tar avstamp i min avslutande diskussion. 

10.1 Struktur 

Svenska kyrkans yttre struktur påverkar ovillkorligt förutsättningarna och uttrycken för 

entreprenörskap. Det finns en lång historia av politisk styrning, präster och biskopar som utövade 

makt genom sin samhörighet med statsmakten. Dessutom har Svenska kyrkan varit en rik 

organisation genom sin skatteuppbörd. Denna historiska struktur lever enligt min mening kvar i 

organisationen. Maktförskjutningen till ämbetsbärarna som finns både formellt och informellt kan 

bli ett hinder för entreprenörskap, anser jag, då de kan, genom sin makt, förhindra att enskilda 

entreprenöriella idéer kommer fram.   

 

Det goda som kommer ur den gamla strukturen med statskyrkan är de nätverk och goda kontakter 

som finns till kommuner och landsting och deras verksamhet. Det är ännu så länge tämligen 

enkelt, enligt min uppfattning, att samverka med kommunala eller landstingsstyrda verksamheter. 

Exempel på detta är POSOM-grupper och samverkan med skola och socialförvaltning.   

 

Strukturen kan även gynna entreprenörskap då det finns många medlemmar och de också formellt 

har ett ansvar i organisationen. Medlemmarna kan påverka och vara delaktiga i verksamheten 

både som enbart medlemmar men också som förtroendevalda. I många församlingar finns 

opolitiska grupper som väljs till styrandefunktionen och då är inte det partipolitiska engagemanget 

en förutsättning.  

 

Att Svenska kyrkan bygger på en struktur med territoriella församlingar kan vara ett hinder i valet 

av församling. Varje medlem har tillgång till gudstjänster och förrättningar och kan engagera sig 

frivilligt i samtliga av landets församlingar men har inte friheten att vara förtroendevald i någon 

annan församling än där man bor. Detta blir en strukturell begränsning då det finns eldsjälar som 

väljer att engagera sig i en annan församling än där man bor. I det sociala entreprenörskapet är de 
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mänskliga resurserna ett viktigt kapital och de kan bara tas till vara till en begränsad del, menar 

jag, då det inte går att vara medlem och därmed kunna väljas till styrningsfunktionen i den 

församling där personen är aktiv. 

 

Även om varje församling är en enskild organisatorisk enhet så finns det en kyrkoordning som 

inte bara förmedlar strukturen för organisationen utan också de gemensamma värderingar som 

finns i Svenska kyrkan. Detta är ett tydligt tecken på att Svenska kyrkan är en institution och då 

blir det viktigt, enligt min mening, att institutionens struktur gynnar entreprenörskap genom att 

visa på en förändringsbenägenhet och lämna uttrycket ’så har vi alltid gjort’.  

 

Den organisation som finns där varje församling är en enskild enhet har den fördelen, enligt min 

mening, att det blir korta beslutsvägar så länge församlingen är en liten organisatorisk enhet.  

Detta gynnar entreprenörskapet då entreprenören ofta vill ha snabba beslut för att inte förlora 

styrfart i den kreativa processen.  

 

När jag lyfter fram strukturen för Svenska kyrkan går det inte, enligt min mening, att bortse från 

ekonomi och fastigheter. En försämrad ekonomi genom färre medlemmar kan bli en förutsättning 

för entreprenörskap och nytänkande.  De hus som blir överflödiga på grund av att medlemsantalet 

sjunker och att det inte finns ekonomi att renovera och underhålla kan bli startskottet för ett socialt 

företagande. Det blir, enligt min mening, en möjlighet att föra ut Svenska kyrkans ideologi och 

samtidigt utnyttjas resurser som annars hade blivit en belastning och då gynnas entreprenörskapet.  

10.2 Kultur 

Den kultur som råder i Svenska kyrkan bygger, enligt min mening, mycket på kommunikation 

mellan ledning och anställda men även mellan styrning och anställda. Detta ger, enligt min 

mening, ett öppet klimat där idéer kan växa och komma till uttryck genom olika kreativa 

lösningar. Det som kan motverka de goda entreprenöriella betingelserna och förekomsten är att 

det även finns en kultur av konsensus i Svenska kyrkan. När många ska komma till tals i dialog 

kombinerat med konsensus kan följaktligen inte beslut och verksamhet bli på ett sådant sätt att 

alla inblandade är nöjda. Detta kan, enligt min mening, vara ett hinder för utveckling och 

kreativitet, medan dialog och kommunikation är en förutsättning för utveckling. Denna öppenhet 

och kommunikation kan också leda till att roller blandas och en otydlighet uppstår som kan verka 

hämmande på entreprenörskap. Den relation som är en grundläggande ideologi kan både lyfta 

fram det positiva och binda i negativ bemärkelse. 
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I den kultur som finns så är, enligt min mening, ideologin den kompass som visar riktningen. 

Ideologi kombinerar, enligt min mening både känslor och saklighet. När vågskålen inte väger 

jämnt mellan dessa utan känsloargumenten tar överhand behövs en lyhördhet och ett ledarskap 

som kan förvandla känslobaserade åsikter och handlingar till entreprenörskap för det kan, enligt 

min mening, finnas många kreativa idéer i känsloargumentation. Om ideologins kompassnål låter 

historien bromsa i stället för att vara en lärdom och en utgångspunkt för framtiden kan det bli 

problematiskt. Att växa och lära av erfarenheter är en viktig komponent då det ageras 

entreprenöriellt inom organisationer och det kan hämmas av en alltför rigid tillbakablick. 

Ideologin som är Svenska kyrkans grund bygger på relationer och delaktighet och det borde, 

enligt min mening, gynna entreprenörskap. Ett team av entreprenörer kan uträtta storverk. Detta 

kan ske där styrning, ledning, frivilliga och personal samverkar som ett entreprenöriellt team och 

detta motsäger det som Hansson (2001) kommer fram till när han skriver om den 

relationsinriktade organisationsstrukturen i Svenska kyrkan som ett hinder för kreativitet. Orsaken 

till detta, anser jag, kan vara tidsaspekten. Hanssons empiri är från slutet av 1990-talet, strax innan 

Svenska kyrkan upphörde att vara statskyrka och empirin i detta arbete är insamlat drygt tio år 

senare då Svenska kyrkan varit ett fristående trossamfund i nästan tolv år. Den verklighet som 

finns för Svenska kyrkan i dag består av krympande ekonomi, stora organisationsförändringar och 

minskat medlemsantal. Och då borde rimligtvis det entreprenöriella tänkandet slå igenom och 

flexibiliteten öka.  

 

Även om den grundläggande uppgiften är fastlagd i Kyrkoordningen så finns en stor flexibilitet 

kring att utforma verksamheten och utgå från de behov som finns i varje församling. Detta ger en 

frihet även i att driva socialt entreprenörskap. Utifrån de behov som finns och den ideologi som 

ligger till grund kan en verksamhet startas. Då behövs nätverk och eldsjälar som, enligt min 

mening, alltid har drivit Svenska kyrkans verksamhet framåt. Grupper av människor har sett ett 

behov och gjort något för att tillfredsställa det och hjälpa till då det har behövts.  

10.3 Process 

Hela Svenska kyrkans verksamhet bygger på en process som lever vidare sedan ca år 30 efter 

Kristus. Evangelisten Matteus berättar att lärjungarna som var med Jesus fick uppmaningen att gå 

ut och göra folk till lärjungar och döpa dem och lära dem om kristen tro. Det fanns inget tydligt 

mål att de skulle sluta när ett visst antal var döpta och hade relevanta kunskaper. I den processen 

lever Svenska kyrkan fortfarande och processen präglar nu även den yttre organisationen.  
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Processens pågående visar sig, enligt min mening, i att både styrande och ledande är entreprenörer 

och drar i gång olika verksamheter som får Svenska kyrkans verksamhet att växa och förändras. 

Detta gör att många blir delaktiga i en process och kan göra processen längre och på så vis hämma 

entreprenörskapet då entreprenören vill ha snabbhet i skeendet. Men att bli hörd och att många är 

delaktiga kan, enligt min mening, göra att fler goda idéer kommer fram och att Svenska kyrkan 

mer och mer får en karaktär av en lärande organisation. Det processinriktade ledarskapet blir, 

enligt min uppfattning, en förutsättning för entreprenörskap då ledaren kan se och ta vara på de 

resurser som finns, både hos personal och i ekonomin. Ett ledarskap som kombinerar detta med de 

behov som blir tydliga i omvärlden bedriver sitt ledarskap på ett tydligt entreprenöriellt sätt. 

Sigmoidkurvan visar på en process som startar innan behovet blir uppenbart för alla. Att kunna ha 

den trendspaningen som ledare och kunna få sina idéer förankrade hos både medarbetare och 

styrning gynnar entreprenörskapets förutsättningar i en framtida svensk kyrka.  

11. METODREFLEKTION  

Metoden som använts utgår från fallstudiens grundprinciper och detta får konsekvenser för 

resultat och generaliseringar. Det som fallstudier, enligt Descombe (2000), kan ge möjligheter till 

är att se orsaker till varför något är som det är. I arbetets fallstudie har inte denna möjlighet 

beaktats. Orsaken till detta är att uppsatsen då hade blivit för omfattande.  

11.1 Fallstudier  

Fallstudier ger, enligt Descombe (2000), stora möjligheter i metodvalet då fallstudier mer 

betraktas som en strategi än en metod och det ger en öppenhet i metodvalet. Sverke (2003) 

använder fallstudier som en metod och menar att den fungerar som en beskrivande metod, enligt 

Sverke (2003), då syftet med arbetet är att beskriva på vilket sätt ett fenomen förekommer. Detta 

fenomen kan även kombineras med andra sammanhang, vilket är fallet med entreprenörskap och 

organisation. I ett nästa steg skulle fortsatta fallstudier kunna användas för att förklara eller 

förkasta fenomenet entreprenörskap. Den teori som använts har konfronterats med det som 

empirin har visat och på så vis har ett resultat uppstått. Problemet som kan uppstå är det som 

Gummesson (2004) svårigheten att kunna urskilja vad som är relevant eller ej. I detta arbete finns 

en risk för att allt tenderar till att bli entreprenörskap och det är en av riskerna med fallstudier som 

Descombe (2000) tar upp. Gränserna för definitionerna blir vaga och otydliga. Men å andra sidan 

så finns det, enligt Gummesson (2004), en stor öppenhet för tolkning i fallstudier vilket kan tala 

för att vara generös i tolkningen och försöka se alternativa tolkningar. Generositeten kan även 
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påverkas av att jag organisationen jag undersöker är känd av mig sedan tidigare. Jag kan genom 

min förförståelse riskera att vara blind för alternativa tolkningar. Det som också fallstudier, enligt 

Descombe (2000), kan ge möjligheter till är att se orsaker till varför något är som det är. I arbetets 

fallstudie har inte denna möjlighet beaktats. Orsaken till detta är att uppsatsen då hade blivit för 

omfattande. 

11.2 Generalisering 

Eftersom fallstudier inte har något större kvalitativt underlag går det inte att generalisera generellt. 

Man det går, enligt Gummesson (2004), att generalisera utifrån händelser och upplevelser som 

finns i fallen. ’Fallen i fallen’ kan då bli så pass många att det går att generalisera.  

 

Generalisering kan även kopplas till validitet och reliabilitet, menar Gummesson (2004). När det 

gäller undersökningen av entreprenörskap i Svenska kyrkan så finns det utifrån reliabiliteten 

möjligheter att generalisera. Det som framkommit i de undersökta fallen utifrån den teori som 

använts i analysen går det att dra vissa slutsatser som skulle kunna bli desamma vid en upprepad 

undersökning. Det som kan påverka reliabiliteten är att jag själv har en kännedom om 

organisationen och jag blir bemött på ett speciellt sätt. Det är dock viktigt att påpeka att varje 

situation inom samhällsvetenskaplig forskning är unik och att det därför enligt Kvale (1997) inte 

går att göra anspråk på generaliserbarhet. När någon form av generalisering tillämpas så kan det 

göras utifrån det som kanske kan finnas i olika situationer och då kan generalisering ge svar på 

forskningsfrågan. Vidare kan generalisering ske på det sätt som Svensson (1996) beskriver. De 

generaliserande slutsatserna gäller enbart inom den studerade kontexten och utifrån den teori och 

empiri som finns i materialet. Detta motsägs av Descombe (2000) då han menar att i fallstudier så 

liknar fallen många andra fall och därför finns det en grund för generalisering. I detta arbete kan 

det gå att generalisera utifrån likhetsprincipen eftersom många församlingar med samma struktur 

har mycket gemensamt på grund av en lång gemensam historia. 

12. FORTSATT FORSKNING  

Betingelser och förutsättning för fenomenet entreprenörskap finns uppenbarligen i Svenska 

kyrkan och primärt kan forskning kring tillvaratagandet av entreprenörskap fortsätta och 

fördjupas.  Varje fenomens iscensättande och genomförande får alltid en konsekvens och en sådan 

konsekvensanalys utifrån entreprenörskap är en fördjupningsmöjlighet för fortsatt forskning. Det 

skulle vara intressant att följa projekt eller församlingar under en längre tid för att se betingelser 
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och förekomster av entreprenörskap. En sådan studie tror jag skulle även fördjupa studierna kring 

om det finns betingelser som hindrar entreprenörskap i Svenska kyrkan.   

 

Ytterligare ett spår i den fortsatta forskningen kring entreprenörskap i Svenska kyrkan skulle även 

en intressant frågeställning vara hur Svenska kyrkan kan utveckla entreprenörskapet i den tredje 

sektorn, alltså socialt entreprenörskap.  

 

Som en organisation i skärningspunkten mellan ideell och offentlig ges många möjligheter till 

unik forskning av entreprenörskap i Svenska kyrkan inom organisationsteori och ledarskap. 
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APPENDIX 

Bilaga 1: Frågor för semistrukturerad intervju -Ledningsfunktion (kyrkoherde) 

 

 Nämn en verksamhet ni arbetar med i din församling. 

 Hur ser det ut, beskriv… 

 Hur togs initiativet till verksamheten/berätta om bakgrunden? 

 Hur många är idag berörda av i verksamheten? 

 Hur många arbetar med den?. 

 I hur stor utsträckning kan du som kyrkoherde påverka arbetet med verksamheten? 

 Hur mycket vill du som kyrkoherde påverka verksamheten? 

 När/hur ofta återkopplar du till verksamheten, till dina anställda, till förtroendevalda? 

 Hur ser framtiden ut kring denna verksamhet? 
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Bilaga 2: Frågor för semistrukturerad intervju -Styrningsfunktion (kyrkorådets 

ordförande) 

 

 Nämn en verksamhet som ni arbetar med i din församling. 

 Hur ser det ut, beskriv… 

 Hur togs initiativet till verksamheten? 

 Vilka resurser har kyrkorådet gett till verksamheten? 

 Hur många är idag inblandade i verksamheten? 

 I hur stor utsträckning tycker du att du som kyrkorådets ordförande ska påverka arbetet med verksamheten? 

 Hur mycket vill du som ordförande i kyrkorådet påverka verksamheten? 

 Hur ofta får du återkoppling från verksamheten? 

 Hur ofta får hela kyrkorådet återkoppling frånverksamheten? 

 Hur ser framtiden ut kring denna verksamhet? 
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Bilaga 3: Analysfrågor till dokument 

 

 Vad beskriver förekomsten av entreprenörskap? 

 Vad beskriver förekomsten av intraprenörskap? 

 Vad beskriver förekomsten av socialt entreprenörskap? 

 Hur påverkar den organisatoriska utformningen betingelserna för entreprenörskap i verksamheten? 

  Hur påverkar den organisatoriska utformningen betingelserna för intraprenörskap i verksamheten? 

 Hur påverkar den organisatoriska utformningen betingelserna för socialt entreprenörskap i verksamheten? 


