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SAMMANDRAG 
 
Att bedriva ett aktivt förändringsarbete inom idéburna organisationer kan vara problematiskt 

då det kan uppstå motsättningar baserat på spänningar mellan organisationens syfte och 

ekonomistyrning. I religiösa organisationer tar sig detta i uttryck genom konceptet ”The 

Sacred and Secular Divide”. Studien undersöker hur inneboende spänningar påverkar ett 

förändringsarbete av ekonomistyrning i en regional enhet av Svenska kyrkan och syftar till att 

förklara hur förändringsarbetet ser ut. Syftet studeras genom en kvalitativ fallstudie med 

respondenter från organisationens ledningsgrupp där förändringens process, inneboende 

spänningar och önskade resultat undersöks. Studien visar att förändringen genomförs för att 

förbättra arbetet med organisationens syfte och att de motsättningar som främst återfanns 

berodde på spänningar från organisationskulturen och individuella upplevelser. Resultaten 

bidrar till en ökad förståelse om spänningars roll i förändringsarbeten inom idéburna 

organisationer. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har det skett en betydande förändring inom många organisationer gällande 

deras styrning, ledning och struktur då de påverkas av externa faktorer från samhället och 

interna faktorer inom organisationen (Burns & Vaivio, 2001). Vad som driver en 

förändringsprocess och hur förändringen hanteras av organisationen kan se olika ut (van de 

Ven & Poole, 1995). En förändringsprocess kan vara omedveten och passiv, där förändringen 

är en kontinuerlig process i organisationen. Förändringen kan också vara medveten och aktiv 

då ledningen genomför en förändring med ett tydligt syfte och mål som ska uppnås. Vid en 

medveten och aktiv förändring är risken större att det uppstår intressekonflikter i 

organisationen. Ledningen och medarbetare kan ha olika uppfattningar om varför 

förändringsprocessen genomförs och hur den bidrar till en förbättrad organisation (Burns & 

Vaivio, 2001, s. 395). Olika uppfattningar och intressen i kombination med organisationens 

kultur kan leda till spänningar vid ett förändringsarbete som försvårar processen. Dessa 

spänningar benämns vidare som inneboende spänningar.  

 

Idéburna organisationer är en typ av organisationer som på senare år genomgått stora 

förändringar. Sawhill och Williamsson (2001) lyfter fram att många av dessa organisationer 

har förändrats mot att styras och fungera mer som företag för att öka sin effektivitet i en 

alltmer konkurrensutsatt värld. Idéburna organisationer skiljer sig från vinstdrivande företag 

på så sätt att det är organisationens syfte och idé som driver dess strategi istället för finansiella 

mål (Kaplan, 2001). En idéburen organisations syfte kan ofta anses vara abstrakt eftersom 

organisation arbetar mot en idé. Ju mer abstrakt syftet är, desto svårare är det att styra 

organisationen och uppnå syftet (Sawhill & Williamsson, 2001). Det gör det svårt att sätta 

upp tydliga mål. Sawhill och Williamsson (2001) exemplifierar det med hur en organisation 

vars syfte är att minska mänskligt lidande ska veta när de uppnått sitt syfte och mål (s. 371). 

Med otydliga mål tenderar intressekonflikter och spänningar inom organisationen att bli mer 

framträdande, då medarbetare kan ha olika uppfattningar om hur syftet och målen ska uppnås 

eller när de är uppnådda. Det kan därför vara svårare att genomföra ett förändringsarbete i 

idéburna organisationer då fler inneboende spänningar kan finnas. 
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Religiösa organisationer anses vara världens äldsta idéburna organisationer (Hansson, 2006, s. 

329). Deras syfte och idé är abstrakt, vilket tydliggörs exempelvis genom att Svenska Kyrkans 

övergripande syfte är: “Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en 

kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas” 

(Svenska Kyrkan, 2013a, s. 5). Att bedriva ett förändringsarbete inom en religiös organisation 

kan vara problematiskt eftersom det övergripande målet är abstrakt och därmed svårt att 

avgöra hur det på bästa sätt ska uppnås. Utöver det kan intressekonflikter uppstå mellan målet 

med förändringsarbetet och organisationens syfte. Intressekonflikterna kan grunda sig i en 

inneboende spänning. En spänning inom religiösa organisationer har diskuterats av Laughlin 

(1988) genom utformningen av konceptet “The Sacred and Secular Divide”, baserat på studier 

av Engelska kyrkan. Konceptet innebär att det finns en spänning mellan den heliga (sacred) 

kulturen och världsliga (secular) aktiviteter. Heliga aktiviteter kommer alltid vara 

dominerande och världsliga aktiviteter, såsom redovisning och ekonomistyrning, sekundära. 

De världsliga aktiviteterna bör även ses som stödjande till de heliga för att minska 

spänningen. Laughlin (1988) menar fortsättningsvis att präster ofta är motståndare till 

världsliga aktiviteter i form av exempelvis budget eller redovisning, då dessa inkräktar på 

heliga aktiviteter. Booth (1993) illustrerar detta fenomen i följande citat: 

 

There is a fundamental separation in the beliefs of the Church between spiritual 

issues (the sacred) and the systems used to support them (the secular). The former 

is dominant over the latter. Accounting is part of the secular, and is consequently 

treated as irrelevant and secondary. (Booth, 1993, s. 45) 

 

1.2 Tidigare studier 

En del författare har studerat “The Sacred and Secular Divide” inom religiösa organisationer. 

Dessa studier har främst fokuserat på redovisning eller budgetarbete. Booth (1993) menar att 

det inte är möjligt att direktöversätta privata företags system och metoder till kyrkan. Kyrkans 

ekonomistyrning behöver sammankopplas med kyrkans syfte för att öka förståelsen av 

ekonomistyrningens betydelse inom organisationen.  
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Kluver (2001) har studerat budgetarbetet inom katolska församlingar i Australien där 

uppdelning mellan det heliga och världsliga återfanns i hela organisationen. Kyrkoherdarna, 

som är ansvariga för församlingarna, har en viktig roll då de kan påverka balansen mellan det 

heliga och världsliga. Ett exempel är att de använder budget som ett medel för att bibehålla 

makten inom församlingen. Lightbody (2003) har studerat ekonomichefers arbete i en 

australiensisk kyrka. Studien visar att de flesta ekonomichefer har ett mindre inflytande över 

beslut än vad präster i chefsposition har. Dock ansåg många av ekonomicheferna att deras 

arbete var viktigt för att uppnå det heliga syftet i organisationen. I likhet med det undersöker 

Irvine (2005) hur ledare inom australiensiska kyrkor försökte kombinera budget, redovisning 

och deras mission. Studien visade att ledarna såg redovisningen och budgeten som medel för 

att uppnå deras heliga mål. Jacobs (2005) har gjort en liknande studie inom Skotska kyrkan 

och om spänningen mellan heligt och världsligt går att finna i redovisningen. Jacobs (2005) 

fann ett motstånd mellan ekonomiavdelningen och prästerna. Motsättningen fanns på ett 

individuellt plan snarare än på ett strukturellt mellan det heliga och världsliga.  

 

De tidigare studierna visar således att spänningen mellan det heliga och världsliga kan skilja 

sig mellan olika kyrkor och tar sig uttryck på flera sätt. Att kyrkor, beroende på nation och 

trosinriktning, har olika organisatoriska strukturer kan vara en bidragande faktor till olika 

slutsatser. Vissa av författarna har framhävt att “The Sacred and Secular Divide” är mer 

komplex än vad Booth (1993) och Laughlin (1988) menar. Fler aspekter ska tas hänsyn till för 

att skapa sig en förståelse för religiösa organisationer och deras ekonomiarbete (se exempelvis 

Jacobs, 2005; Hardy & Ballis, 2005). 

 

“The Sacred and Secular Divide” har inte studerats i Svenska kyrkan. De studier om Svenska 

kyrkan med inriktning på ekonomi har fokuserat på andra aspekter såsom arbetsmiljö 

(Hansson, 2006) och målarbete (Hansson & Anderzén, 2009). Styhre (2013) har studerat 

chefer inom Svenska kyrkan som visade svårigheten för dem att kombinera deras tro och 

utövande av chefskap. Hansson och Andersen (2001) har studerat kyrkoherdars ledarskap 

inom Svenska kyrkan och deras styrka att initiera och genomföra organisatoriska 

förändringar. Deras resultat visade att få kyrkoherdar har benägenheten att genomföra 

förändringar trots att många anser att förändring är avgörande för kyrkan.  
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1.3 Problemformulering 

Den forskning som genomförts om religiösa organisationer och ekonomiarbete har främst 

fokuserat på kyrkan på nationell nivå eller på lokal nivå i församlingar (se exempel Kluver, 

2001 och Hansson & Andersson, 2001 för lokal nivå; Jacobs, 2005 och Styhre, 2013 för 

nationell nivå). Lite forskning har berört den regionala nivån. Svenska kyrkans organisation 

består på regional nivå av 13 stift, som har till uppgift att samordna, främja och förvalta de 

församlingar som tillhör stiftets område (Svenska kyrkan, 2013a, s. 22; Svenska kyrkan, 

2013b). Eftersom ingen tidigare forskning har fokuserat på den regionala stiftsnivån i 

kombination med förändringsarbete av ekonomistyrning finns en kunskapslucka.  

 

Att bedriva ett förändringsarbete i en idéburen organisation kan vara problematiskt. 

Spänningar, som bland annat kan bero på att organisationens övergripande syfte är abstrakt, 

kan bli mer framträdande. I religiösa organisationer är en spänning den mellan heliga och 

världsliga aktiviteter. Tidigare studier om fenomenet visar på olika slutsatser som framhäver 

att det är mer komplext än att dela upp aktiviteter i heliga och världsliga. Denna studie ska 

därför undersöka Uppsala Stift. Stiftet bedriver ett förändringsarbete där det önskade 

resultatet är en ökad ekonomistyrning och resursmedvetenhet inom organisationen. 

Förändringsarbetets önskade resultat kan ses som att världsliga aktiviteter, i form av 

ekonomistyrning och resursmedvetenhet, ska bli mer framträdande inom den heliga 

organisationen. Detta genom att implementera nya budgetrutiner, bättre kostnadskontroll samt 

att anställda ska bli mer medvetna om organisationens resurser. Enligt teorin om “The Sacred 

and Secular Divide” borde spänningen bli mer framträdande i organisationen då de världsliga 

aktiviteterna får större utrymme. Dock har andra studier visat att det är komplext och att andra 

inneboende spänningar, såsom organisationskultur, kommer påverka förändringsarbetet. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att granska en förändringsprocess som har det önskade resultatet 

att öka omfattningen av världsliga aktiviteter i en religiös organisation. Studien ämnar 

förklara hur förändringsarbetet tas i uttryck i organisationen genom att undersöka hur 

förändringsprocessen ser ut och hur inneboende spänningar påverkar processen och 

organisationen. Inom religiösa organisationer finns spänningar som påverkar och som kan bli 
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mer framträdande under förändringsprocessen. Det innebär att dessa spänningar är centrala 

för att förklara förändringsprocessen. Studien bidrar till en ökad förståelse av en religiös 

organisation på stiftsnivå och förändringsarbete av ekonomistyrning. Praktiskt ämnar studien 

att visa vilka interna faktorer som kan påverka ett förändringsarbete. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

2.1 Förändring i ekonomistyrning 

Enligt Burns och Vaivio (2001) kan förändring inom ekonomistyrning ses som ett fenomen 

som hanteras aktivt. Organisationens ledning har då en central roll genom att de planerar och 

utför förändringen. I denna process får medarbetare en sekundär roll där de ska bistå en 

centralt initierad och omfattande “top-down”-insats (Burns & Vaivo, 2001, s. 395). För att en 

aktiv förändring av ekonomistyrning ska lyckas bör den integreras och förankras i hela 

organisationen. Genom att ekonomistyrningen får en större roll hos medarbetare innebär det 

en grundläggande förändring i hur organisationen fungerar (Burns & Vaivio, 2001, s. 395f).  

 

I kontrast till en aktiv förändring beskriver Burns och Vaivio (2001) att förändring kan 

studeras som en passiv och konstant process utan tydliga start- och slutpunkter. Detta för att 

organisationer ständigt strävar mot utveckling exempelvis i form av uppdateringar av rutiner 

(s. 393). 

 

Burns och Scapens (2000) har skapat ett ramverk att använda som utgångspunkt för att 

studera förändring i ekonomistyrning. Ramverket kan användas till att se hur 

förändringsprocessen ska hanteras. Författarna utgår från institutionell teori och ser 

ekonomistyrning som en konstant process baserad på rutiner som kan vara institutionaliserade 

i organisationen. Institutionaliserad definieras som “något som tas för givet”, i kontexten hur 

anställda agerar och tänker inom organisationen (s. 5). Ekonomistyrningsmetoder både kan 

forma och bli formade av de institutioner som styr organisationens aktiviteter. En institution 

definieras som ett sätt tänka eller agera som är inbäddat i vanorna hos en grupp; således en 

social grupps beteende (s. 6ff). Rutiner är tankar och ageranden som vanemässigt används av 

individer i en grupp, det vill säga “det sätt som saker faktiskt görs på”. Regler är etablerade 

inom organisationen och genom implementering av regler kommer rutiner att uppstå (s. 6). 

 

Burns och Scapens (2000) ramverk har utvecklats för att förklara hur institutioner, rutiner och 

regler är sammankopplade. Ramverket visar att rutiner kan bli institutionaliserade genom att 
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de blir tagna för givet gällande hur individer i organisationen ska agera (s. 9). Förändring i 

ekonomistyrning ska ses som att vara en förändring i organisationens regler och rutiner, då 

ekonomistyrning skapar regler och rutiner. Eftersom det är en komplex process att förändra 

ekonomistyrning är det viktigt att förstå att rutiner bör bli institutionaliserade för att bli 

accepterade inom organisationen (s. 21). För att förändringen ska uppnå det önskade resultatet 

är det därför viktigt att rutiner blir institutionaliserade. 

 

2.2 Inneboende spänningar vid förändring 

Som tidigare diskuterats kan det uppstå svårigheter i förändringsprocessen, som bland annat 

kan bero på inneboende spänningar i organisationen. För att uppnå det önskade resultatet är 

det viktigt för ledningen att förstå och hantera de inneboende spänningarna. 

 

2.2.1 Förståelse för organisationen och inneboende spänningar 

Förändring av rutiner och regler kan möta motstånd om de utmanar existerande värderingar. 

Enligt Burns och Scapens (2000) är det viktigt att förstå att nuvarande rutiner och institutioner 

kommer att påverka och influera nya rutiner som uppstår som en konsekvens av 

förändringsarbetet. Det är därför viktigt vid en förändring av ekonomistyrning att ha en 

förståelse för den nuvarande organisationen. Därmed blir det enklare att introducera en 

förändring som inte utmanar de existerande rutinerna och reglerna, således en förändring som 

ligger i linje med hur medarbetare tänker och agerar idag. Om förändringen inte gör det kan 

spänningar negativt påverka förändringsarbetet, som beror på (1) formellt och öppet motstånd 

på grund av konkurrerande intressen, (2) motstånd på grund av en bristande förmåga i 

kunskap och erfarenheter för att hantera förändringen, eller (3) motstånd på grund av en 

mental lojalitet mot de etablerade sätten att tänka och göra som finns i de existerande 

rutinerna och institutionerna (s. 16f).  

 

Agbejule (2011) betonar också vikten av att förstå organisationskulturen vid en förändring. En 

förändring av ekonomistyrning kommer bli mer lyckad om den går i linje med 

organisationens värderingar och kultur. Markus och Pfeffer (1983) påpekar även att designen 

av ett nytt ekonomistyrningssystem ska återspegla den övergripande organisationskulturen. 

Om förändringen inte överensstämmer med den dominerande organisationskulturen kommer 
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det vara mer motstånd till förändringen och därmed högre risk att implementeringen inte 

lyckas (Markus & Pfeffer, 1983). Deras resonemang går i linje med Booths (1993) om att det 

inte går att direktöversätta system och metoder från privata företag till andra organisationer, 

utan det måste anpassas till varje organisation. Sammanfattningsvis är det viktigt att förstå 

den nuvarande organisationen, i form av rutiner, institutioner och kultur, för att kunna 

genomföra en förändring. Förståelsen är också viktig för att kunna hantera och minimera 

inverkan från de inneboende spänningar som finns. 

 

2.2.2 Det heliga och världsliga 

Teorin om “The Sacred and Secular Divide” utvecklades av Laughlin (1988) och 

vidareutvecklades av Booth (1993). Enligt dem kan aktiviteter i religiösa organisationer delas 

upp i två kategorier, heligt och världsligt, baserat på om aktiviteterna relaterar till 

organisationens tro och syfte eller inte (Booth, 1993). Författarnas resonemang kan 

sammanfattas i följande påståenden:  

 

● Alla aktiviteter inom organisationen är i sin natur antingen heliga eller världsliga och det 

finns en inneboende spänning mellan dessa. 

● Religiösa organisationer måste ha institutionella strukturer, så som världsliga aktiviteter, 

för att kunna fungera och existera.  

● Administrativa system och ekonomifunktioner är typiska världsliga aktiviteter som har en 

sekundär roll i förhållande till de heliga aktiviteterna men är nödvändiga för organisationen.  

 

Booth (1993) har utvecklat ett ramverk för vidare studier av religiösa organisationer och 

fokuserar på ekonomifunktioner och bokföring. Ramverket bygger på tre koncept; (1) den 

centrala rollen som den religiösa tron har i organisationen, (2) rollen som medarbetares 

agerande har för att producera tron och effekterna samt (3) betydelsen av storleken av 

medlemsbasen och finansiella resurser som villkor för möjligheter (s. 57). Den religiösa tron 

och heliga aktiviteter kring den kommer alltid att ha en dominerande position och det som 

behöver studeras i empirin är hur relationen till världsliga aktiviteter ser ut (Booth, 1993). 

“The Sacred and Secular Divide” illustrerar en generell tendens av en spänning mellan dessa, 

men Booth (1993) menar att det är en dynamisk process av hur motstånden till världsliga 
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aktiviteter yttrar sig och hur de marginaliseras. Ramverket visar att det inte går att separera 

begreppen och att det är därför viktigt att studera interaktionen mellan dem eftersom de 

världsliga och stödjande aktiviteterna ofta är uppbyggda kring det heliga (s. 58f). Ramverket 

illusteras i figur 1, där den inringade dynamiska processen kommer att vara i fokus i studien 

eftersom det är den inneboende spänningen som ska studeras. 

 
Figur 1, “The Sacred and Secular Divide” (Booth, 1993, s. 58, översatt till svenska och med 

grafiskt tydliggörande) 

 
En annan central studie har genomförts av Jacobs (2005), med Skotska kyrkan och dess 

redovisning som studieobjekt. Studien visar på andra slutsatser än de beskrivna av Laughlin 

(1988) och Booth (1993). Jacobs (2005) menar att det heliga och världsliga inte är varandras 

motsatser som finns i organisationens struktur. Det är snarare ett kontinuum av erfarenheter, 

värderingar och uppfattningar hos varje anställd. Det illustreras i följande citat: “[...] realise 

that the nature of a split between the sacred and the secular is experiential rather than 

structural. “ (Jacobs, 2005, s. 207). Enligt Jacobs (2005) interagerar begreppen med varandra 

genom att religiösa aktiviteter till viss del formar världsliga aktiviteter, men att världsliga åt 

andra hållet kan påverka heliga aktiviteter (s. 204). Detta framhäver att komplexiteten i “The 

Sacred and Secular Divide” är större än att förklara fenomenet som en strukturell uppdelning 

där begreppen är varandras motsatser.  

 

2.3 Analysmodell 

Syftet med studien är att studera ett förändringsarbete i en religiös organisation. För att göra 

det presenteras de teman och underteman som kommer att användas i figur 2. De 

Stödjer strävan mot 
spirituella aktiviteter 

över allt annat 

Dynamisk process av 
motstånd till intrånget av 
världsliga aktiviteter på det 
heliga området 

Stödjande aktiviter 
som behövs, ex. 

ekonomifunktioner 

Världsligt 
(sekundärt) 

Delningen upprätthålls av 
religiösa trosuppfattningar   
 

Heligt 
(dominant) 
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övergripande temana är process, inneboende spänningar och önskat resultat som visas i de 

gråa fälten. Dessa är indelade i mer preciserade underteman som presenteras i de vita fälten. 

Fokus för studien är processen och de inneboende spänningarna. Det önskade resultatet 

kommer också studeras för att få en större förståelse för processen. 
 

 
 

Figur 2, “Analysmodell”, (egen bearbetning) 
 

I temat “process” kommer innebörden av förändringen och vilken inverkan den har på 

anställdas arbete att diskuteras utifrån Burns och Vaivos (2001) perspektiv på förändring. 

Perspektiven är om det är en aktiv eller passiv process. Aspekter som ingår är bland annat hur 

stor inverkan förändringen har på organisationsens arbetsätt och anställdas möjlighet till 

påverkan på processen. Utöver det kommer förändring av regler, rutiner och institutioner 

studeras i enlighet med Burns och Scapens (2000) ramverk, som menar att en förändring i 

ekonomistyrning är en förändring av regler, rutiner och institutioner. 

 

Processen påverkas av temat “inneboende spänningar”. Där kommer den inneboende 

spänningen mellan det heliga och det världsliga studeras, oavsett om den är strukturell eller 

erfarenhetsbaserad (Laughlin, 1988; Booth, 1993; Jacobs, 2005). Den andra inneboende 

spänningen som diskuteras är spänning inom organisationen. Spänningen blir mer 

framträdande om förändringen går emot rådande organisationskultur, rutiner/regler och 

institutioner (Burns & Scapens, 2000; Agbejule, 2011; Markus & Pfeffer, 1983). Det är 

Innebörd av 
förändring-
en 

Förändring i 
rutiner och 
regler 

Spänning  
inom 
organisa-
tionen 

Spänning  
mellan heligt 
och världsligt 

Förankring, förståelse 
och acceptans 
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viktigt att det finns en förståelse av den inneboende spänningen samt den nuvarande 

organisationen, för att minimera och hantera spänningen effektivt. 

 

I temat “önskat resultat” kommer det önskade resultatet med processen studeras och hur väl 

förändringen genomförs mot att uppnå detta. Detta studeras utifrån förankring och 

institutionalisering av nya rutiner och institutioner enligt Burns och Scapens (2000) ramverk. 

Vidare kommer det studeras om det finns en förståelse och acceptans för förändringen inom 

organisationen. Eftersom organisationen är i början av förändringsarbetet är det inte möjligt 

att studera själva utfallet och fokus är därför på de önskade resultaten. 
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3. METOD 
 
3.1 Tillvägagångssätt 

Syftet med studien är att studera förändringsprocessen i en religiös organisation. Tidigare 

forskning inom området har studerats som visar att vissa spänningar kan finnas inom 

organisationen. En inneboende spänning som kan finnas inom religiösa organisationer är “The 

Sacred and Secular Divide”, men eftersom det riktats kritik mot att den modellen är för enkel 

för att skapa en förståelse har den kompletterats med teorier från bland annat Burns och 

Scapens (2000) om att organisationskulturen är viktig i förändringsarbeten. Andra teorier 

används om själva förändringsprocessen och utifrån detta har en analysmodell skapats (se 

figur 2) som ligger till grund för hur syftet ska studeras. Analysmodellen har även 

operationaliserats (se tabell 3) för att kunna användas i fallstudien. 

 

Studien har ett, vad Saunders, Lewis och Thornhill (2012) kallar, deduktivt tillvägagångssätt 

då redan existerande teoretiska perspektiv jämförs med empirisk data (s. 48). Begränsningar 

med det tillvägagångssättet kan vara att begränsa sig till teorin. Därmed kan viktiga aspekter 

från datainsamlingen missas vilket är viktigt att ta i beaktande. Det hanteras genom 

användandet av semistrukturerade intervjuer. Studien ämnar undersöka ett specifikt fall, då 

kontexten som organisationen verkar i är unik och har stor betydelse för hur organisationen 

fungerar. En fallstudie är även lämplig eftersom vi studerar ett fenomen som inte studerats i 

stor utsträckning tidigare (Saunders et. al, 2012, s. 179). Då syftet med studien är att öka 

förståelsen om ett fenomen och få mer insikter i området är detta en explorativ studie. Det gör 

studien flexibel och anpassningsbar samt lämplig eftersom ämnet är relativt outforskat 

(Saunders et. al, 2012, s. 172). 

 

3.2 Val av studieobjekt 

Vi har valt Uppsala Stift som studieobjekt. De bedriver just nu ett förändringsarbete där de 

vill öka sin ekonomistyrning och resursmedvetenhet och därmed öka de världsliga 

aktiviteterna. Valet av Uppsala stift är också intressant då tidigare forskning har fokuserat på 



13 
 

lokal eller nationell nivå. Studien kan därför bidra till en ökad förståelse om den regionala 

nivån. 

 

3.3 Val av metod  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie för att få en ökad förståelse om stiftets 

förändringsarbete. En kvantitativ metod har inte möjligheten att ge de detaljerade svaren som 

är nödvändiga för att förstå komplexiteten. Frågor i datainsamlingen behöver då vara stängda 

med redan definierade svarsalternativ (Saunders et. al, 2012). Det hade varit svårt att på 

förhand definiera svarsalternativ då ämnet är relativt outforskat (Saunders et. al, 2012). 

Fördelar med en kvantitativ metod hade varit att svaren från datainsamlingen hade blivit 

tydligare och där våra tolkningar av svaren inte påverkat slutsatserna i samma utsträckning. 

 

Eftersom det som undersöks kräver beskrivande svar och möjligheten att ställa följdfrågor har 

semistrukturerade intervjuer använts. I semistrukturerade intervjuer delas frågorna upp i 

teman för att kunna anpassa frågorna efter respondenterna (Saunders et. al, 2012, s. 374). 

Genom att använda teman minimerades risken att missa viktiga aspekter.  

 

En alternativ metod hade varit ett narrativt tillvägagångssätt, i likhet med Jacobs (2005). Det 

hade kunnat ge en djupare förståelse från respondenterna då de öppet får berätta där aspekter 

som inte beaktas hade kunnat urskiljas (Saunders et. al, 2012, s. 187f). Genom 

semistrukturerade intervjuer har dock respondenterna möjlighet att berätta mer fritt i 

jämförelse med en strukturerad intervju. Jacobs (2005) studerar en helhetsbild över “The 

Sacred and Secular Divide” medan studien ser till en specifik del och därför är valet av 

kvalitativ metod mer lämpligt. Då vi ser en fördel med att intervjua ett större antal 

respondenter spelar även tidsaspekten in. En narrativ metod är enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2012) mer tidskrävande (s. 189). Eftersom både författare och respondenter hade 

en begränsad tid gör vårt val av metod passande även ur den aspekten.  

 

I fallstudieavsnittet där datan från intervjuerna presenteras har vi valt att till viss del inleda 

analysen av datan. Analysen består i att gruppera svar som uppfattades liknande eller att lyfta 

fram svar som uppfattats kontrasterande. Det ger en tydligare förståelse för läsaren men det 
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kan även ha gjort att beskrivningen av respondenternas svar till viss del är färgade av våra 

egna tolkningar. Svaren är dock inte analyserade mer än det ovan nämnda utan analys av 

svaren gentemot teorin behandlas i analysavsnittet. 

 

3.4 Val av respondenter  

Studiens respondenter är de personer som tillhör Uppsala stifts ledningsgrupp. Urvalet baseras 

på att förändringsarbetet börjar i ledningsgruppen för att därefter spridas vidare i 

organisationen. I ledningsgruppen ingår även stiftsdirektorn som är den som initierat den 

nuvarande delen av förändringsarbetet. Förutom de chefer som ingår i ledningsgruppen 

intervjuades även den medarbetare som är sekreterare i ledningsgruppen. Sekreteraren deltar 

på samtliga möten men har inte beslutanderätt eller ekonomiskt ansvar vilket övriga 

medlemmar har. Då stiftsdirektorn ansåg att sekreteraren tillhörde ledningsgruppen valdes det 

att utgå från den sammansättningen. 

 

Antalet intervjuer uppgår till nio stycken vilket anses tillräckligt för att genomföra studien då 

det ger en bred bild från olika team inom organisationen. En brist i urvalet av respondenter 

kan vara begränsad data från medarbetare. Eftersom förändringsarbetet är i uppstartsfasen har 

inte medarbetare börjat beröras av förändringen än. Exempelvis framkom det under intervjun 

med sekreteraren att personen inte var medveten om eller påverkades av den nuvarande 

förändringsprocessen. Utifrån det valdes att inte intervjua fler medarbetare då vi ansåg att 

risken att missa medarbetarnas syn var övervägande liten. 

 

Inför intervjuerna skickades ett underlag till respondenterna med de teman som skulle tas upp 

under intervjun och exempelfrågor till dem. Det efterfrågades av respondenterna och gav dem 

möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Detta skickades dock ut så tätt som möjligt inpå 

intervjuerna för att undvika att respondenterna diskuterade underlaget tillsammans som kan ha 

påverkat utfallet.  

 

3.5 Insamling av data 

I tabell 1 visas en översikt över de genomförda intervjuerna. 
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 Intervju  Respondent  Beteckning  Datum  Tidslängd Transkriberade ord Övrigt 

1 Stiftsdirektor & 
Controller 

SD & Co 2013-09-05 90 min - Inledande 
möte 

2 Teamchef 1 TC1 2013-12-02 38 min 4934 - 

3 Medarbetare M1 2013-12-02 20 min 2076 - 

4 Controller Co 2013-12-02 38 min 5041 - 

5 Stiftsdirektor SD 2013-12-03 27 min 3422 - 

6 Teamchef 2 & 3 TC2 & 3 2013-12-03 41 min 6136 - 

7 Teamchef 4 TC4 2013-12-04 27 min 4012 Skype 

8 Teamchef 5 TC5 2013-12-04 18 min 2799 Telefon 

9 Teamchef 6 TC6 2013-12-04 16 min 2129 - 

 
Tabell 1, “Översikt av respondenter”  
 
Ett inledande möte genomfördes med stiftsdirektorn och controllern på Uppsala Stift för att 

skapa oss en förståelse för organisationen och deras förändringsarbete. Mötet bör ses som ett 

samtal då de öppet berättade om organisationen och förändringsarbetet. Nackdelar med detta 

gör att utformningen av resterande intervjuer var påverkade av mötet, vilket kan ha bidragit 

till att både teori och operationalisering är vinklat av det. Fördelarna är att 

operationaliseringen och frågorna var relevanta och berör viktiga aspekter. Det gjorde det 

även enklare under intervjuerna att förklara bakgrunden till frågorna.  

 

Resterande intervjuer hade ett semistrukturerat upplägg och samtliga ägde rum på Uppsala 

stifts kansli förutom intervju 7 och 8 (se tabell 2) som skedde över telefon/Skype då dessa 

respondenter inte befann sig på stiftskansliet. I de intervjuerna som skedde över telefon/Skype 

kan vissa aspekter missas såsom kroppspråk och den personliga kontakten (Saunders et. al, 

2012, s. 404f). För att minimera inverkan av dessa aspekter gjordes intervjun över Skype med 

videolänk vilket resulterade i att en liten skillnad upplevdes jämfört med de som skedde 

personligen. I telefonintervjun uppfattades svaren som något kortare vilket bidrog till en 

kortare intervjutid men att de svaren som önskades framkom. 
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Den sjätte intervjun var en gruppintervju med två personer, något som var ett önskemål från 

dem då de genomför sitt chefsuppdrag ihop. Innan och under intervjun hades inställningen att 

om någon av respondenterna pratade mycket mer eller om de påverkade varandras svar skulle 

nya intervjuer genomföras enskilt, vilket är något som Saunders, Lewis och Thornhill (2012) 

påpekar som viktigt i en gruppintervju (s. 402). Detta upplevdes dock inte som ett problem 

under intervjun. Respondenterna lät varandra komma till tals och förde en dialog sinsemellan 

som gjorde att intervjun blev dynamisk och som ett samtal med högt i tak där ingen 

begränsade den andra. Intervju 5 inleddes med att respondenten informerade om att denne 

hade lite tid. Detta resulterade i att de frågor som ansågs vara viktigast för studien ställdes 

men svaren som framkom behandlade tilltänkta teman. Då respondenten deltog i det 

inledande mötet hade vissa frågor redan behandlats och behövdes därför inte ställas igen.  

 

Intervju 9 är kortare än de övriga avdelningscheferna vilket beror på att respondenten 

upplevde att förändringsarbetet inte påverkade dennes avdelning eller arbetssätt 

anmärkningsvärt. Vi upplevde i början av intervjun att respondenten inte kunde ge svar på 

frågor om förändringsarbetet och valde därför att korta ner antalet frågor. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet  

För att studien ska uppfattas som trovärdig av läsaren är reliabilitet och validitet centralt. 

Validitet behandlar sambandet mellan teori och empiri, vilket innebär att det som ska mätas 

faktiskt mäts (Saunders et. al, 2012, s. 193). Detta tas hänsyn till genom operationaliseringen 

då teorin ligger till grund för datainsamlingen. För den interna validititen delades ansvaret upp 

under intervjuerna i att en av skribenterna var ledande medan den andra hade en mer 

tillbakadragen roll för att anteckna och kunna ställa följdfrågor. Under intervjuerna lades stor 

vikt vid att respondenten förstod frågorna och det ställdes kompletterande och utvecklade 

frågor vid behov.  

 

Den externa validiteten, som innebär hur generaliserbar studien är till andra kontexter 

(Saunders et. al, 2012, s. 194), är i denna studie relativt låg då det är en fallstudie av en 

relativt unik organisation. Däremot kan denna studie ligga till grund för framtida studier och 

vara en indikation på hur förändringsarbete med inneboende spänningar ser ut och hanteras. 
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Det som kommer kunna generaliseras i studien är främst det som behandlar 

förändringsprocesser i stort men att övriga slutsatser kan ge ett bidrag till en ökad förståelse 

för religiösa och andra idéburna organisationer.  

 

Att datainsamlingen och analyser ger konsekventa resultat samt att studien är replikerbar visar 

på reliabilitet (Saunders et. al, 2012, s. 192). För att uppnå en hög reliabilitet är det viktigt att 

intervjuerna är genomtänkta och överensstämmer med operationaliseringen. Samtliga 

intervjuer, med undantag från det första mötet, spelades in och transkriberades. Alla 

respondenter tillfrågades om de ville ha transkriberingen skickad till sig och den skickades 

över till de som önskade det. En kritik som kan riktas mot transkriberingen är att den inte 

fångar pauser i samtalet eller om respondenten sitter och tänker (Saunders et. al, 2012, s. 551). 

Större pauser, i form av att exempelvis intervjun blev avbruten av ett telefonsamtal, har 

dokumenterats i transkriberingen.  

 

Intervjuerna har hanterats anonymt med endast arbetstitel, vilket kan göra att respondenterna 

kände sig mer trygga att svara på frågor som kunde uppfattas som känsliga. Anonymitet 

efterfrågades och betonades även av respondenterna. Däremot finns vissa nackdelar med att 

intervjuerna var anonyma, främst kopplat till att inte kunna ge information om vilket team 

respondenterna tillhörde. Eftersom teamen skiljer sig åt hade slutsatser möjligtvis kunnat dras 

utifrån deras organisatoriska tillhörighet. Detta är dock inte avgörande för slutsatserna, då 

respondenterna gav liknande svar och vi har inte kunnat urskilja ett mönster i svaren baserat 

på deras teams uppgift. 

 

3.7 Operationalisering 

Här presenteras hur analysmodellen kommer att användas i datainsamlingen. Intervjuerna 

utgår från de teman som återfinns i analysmodellen; process, inneboende spänningar och 

önskat resultat. Hänsyn har tagits till van de Ven och Pooles (1995) resonemang gällande att 

det är lätt att hitta bevis för den teorin som används och ignorera andra viktiga aspekter då 

förändringar är mer komplexa än vad en teori kan förklara (s. 512). Därför valdes att ställa 

öppna frågor gällande vad respondenterna ser som varför förändringen genomförs och 

önskade resultat för att inte styra dem eller själva vara färgade av någon av teorierna. 
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Frågorna i operationaliseringen baseras på den teoretiska bakgrunden vilket gör att aspekter 

som teorin inte berör kan missas. Det är då en fördel att intervjuerna var semistrukturerade 

med teman eftersom det ger möjlighet att anpassa frågor och ställa följdfrågor för att försöka 

fånga upp viktiga aspekter.  

 

Under intervjuerna valdes att inte använda de teoretiska begreppen utan översatt dem till ett 

mer vardagligt språk för en ökad förståelse hos respondenterna. Ett exempel är att ordet 

”organisationskultur” förklarades som “klimat på arbetsplatsen”. Vidare har Burns och 

Scapens (2001) teori om regler, rutiner och institutioner tolkats som att vara en del av 

organisationskulturen. Tolkningen baseras på att regler och rutiner bör bli institutionaliserade 

vid en förändring vilket kan ses som att då bli en del av organisationskulturen. För att ha ett 

neutralt förhållningssätt inför förändringsarbetet valdes det att låta temat “Inneboende 

spänningar” gå in under temat “Process” under intervjuerna. Detta för att inte påverka 

respondenterna att påpeka att det finns spänningar om de inte upplever det. 

 

Nedan presenteras teman och underteman separat för att tydliggöra utifrån analysmodellen 

och kommande analys. Utöver det inleddes intervjun med en presentation av oss och allmänna 

frågor, såsom “Vad är din roll?” och “Hur länge har du arbetat här?”. Det gav en ökad 

förståelse om respondenten och organisationen samt en bra start för att inleda samtalet. I 

tabell 2 visas operationaliseringen av temana. 
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PROCESS 

Underteman Innebörd Exempel på frågor 

Innebörd av förändringen Hur förändringen kommer påverka 
organisationen och anställdas arbete 

– Känner du att du kan påverka 
förändringsarbetet?   
– Påverkar förändringen ditt arbete? Hur?  
 

Förändring i rutiner och 
regler 

Hur förändring i ekonomistyrning har 
påverkat nya rutiner och regler 

– Har det uppstått nya rutiner?  
– Hur ser du på dem?  

 
INNEBOENDE SPÄNNINGAR 

Underteman Innebörd Exempel på frågor 

Spänning inom 
organisationen 

Om det finns spänningar från den 
organisationskultur och då inkluderat 
de rutiner/regler/institut som finns idag 

– Vad är er organisations viktigaste 
uppgift?  
– Tror du att er organisationskultur 
kommer påverkas av förändringen? 

Spänning mellan heligt 
och världsligt 

Om det finns en spänning mellan de 
heliga och världsliga aktiviteterna som 
organisationen arbetar med och hur de 
påverkas 

– Hur tycker du det religiösa återfinns i er 
organisation idag? Kommer det att 
förändas i och med förändringsarbetet? 
– Hur arbetar du med budget? Kommer det 
att förändras?  

 
ÖNSKAT RESULTAT 

Underteman Innebörd Exempel på frågor 

Förankring, förståelse och 
acceptans 

Om förändringen blir förankrad inom 
organisationen och om det finns en 
förståelse till varför den genomfördes, 
samt att de regler/rutiner som uppstår 
blir en naturlig del av anställdas arbete 

– Vad tror du det önskade resultatet med 
förändringen är?  
– Hur arbetar du med att förankra och 
sprida förändringen? 
– Hur tror du att ditt arbete kommer ha 
förändrats efter förändringsarbetet?  

 
Tabell 2, “Operationalisering” 
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4. FALLSTUDIE 
 

Datan som presenteras är kategoriserad utifrån de teman som används i operationaliseringen. 

För att öka förståelsen om organisationen inleds avsnittet med att presentera Uppsala stift och 

dess förändringsarbete. Datan från intervjuerna är till viss del analyserad i form av att de är 

grupperade efter svar som anses liknande eller kontrasterande. 

 

4.1 Uppsala stift 

Uppsala stift har 2000-3000 anställda, 4000 förtroendevalda samt många ideellt engagerade. 

Stiftet består av 135 församlingar i Hälsingland, Gästrikland och Uppland (Svenska kyrkan, 

2013b). I stiftsorganisationen, exklusive församlingarna, arbetade under 2012 i genomsnitt 86 

personer och omsatte 92 647 tkr (Uppsala stift, 2013, s. 20; s. 26). Stiftets uppgift är att 

främja, förvalta och stödja dess församlingar (Svenska kyrkan, 2013a, s. 22). 

 

Arbetet inom Uppsala stift leds av en biskop. Stiftsfullmäktige har ett övergripande ansvar för 

ekonomi, organisation och verksamhetsinriktning och stiftstyrelsen bereder och verkställer 

fullmäktiges beslut. Under stiftsstyrelsen är stiftsdirektorn högsta chef inom organisationen 

och ansvarig för stiftskansliets arbete. Stiftsdirektorn tillsammans med sex chefer, controller 

och sekreterare formar ledningsgruppen som ansvarar för den löpande verksamheten. 

Medlemmarna i ledningsgruppen har olika kompetenser, utbildningar och erfarenheter. 

Övriga medarbetare arbetar i något av de team som framgår av figur 3 (Uppsala Stift, 2013). 

Nedan visas hur organisationen är strukturerad:  
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Figur 3, “Organisationsstruktur för Uppsala stift”, (Uppsala stift, 2013, s. 13) 

 

Team Stiftsgården Undersvik driver en kursgård som främst är inriktad på barn och unga 

(Uppsala stift, 2013, s. 13). Team Stiftsgården Breidagårds verksamhetsinriktning på gården 

är andlig fördjupning, själavård och diakoni (Uppsala stift, 2013, s. 13). Team 

Främjande/Tillsyn arbetar med att stödja församlingarna i form av bland annat utbildningar 

och gudtjänstutveckling (Svenska kyrkan, 2013c). Team Egendoms uppgift är att förvalta de 

fastigheter, bland annat prästlönetillgångar främst i form av skog och jord, som tillhör 

församlingarna inom Uppsala Stift. Teamets uppgift är att utifrån vissa etiska riktlinjer 

maximera avkastningen från tillgångarna som sedan ges tillbaka till församlingarna och stiftet 

(Svenska kyrkan, 2013a, s.116). Team Stöd har som uppgift att stödja övriga organisationen 

med exempelvis kontorsservice och ekonomihantering (Svenska kyrkan, 2013d). 

 

4.1.1 Uppsala stifts förändringsarbete  

2012 implementerades en ny organisationsstruktur inom Uppsala stift (se figur 3). Tidigare 

utgjordes ledningsgruppen av två likställda chefer (utbildade präster) och en administratör. 

Det fanns då ett behov av att utöka ledningsgruppen för att få en tydligare styrning samt 

mindre personalansvar för varje chef (TC1; Co). Som ett led implementerades projektet 

Vision och värdegrund för att tydliggöra stiftets syfte och arbete (Uppsala stift, 2013, s. 18). 

Vision och värdegrund ämnades vara ett verktyg för styrning, ledning och medarbetare och 

syftar till att tydliggöra stiftets framtida utveckling (Uppsala stift, 2013, s. 18).  
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Organisationen befinner sig nu i uppstartsfasen av steg två i förändringsarbetet (se figur 4), ett 

arbete som till största del är på ledningsgruppsnivå och påverkar inte övriga medarbetare än. 

Ett led var att stiftsstyrelsen anställde en ny stiftsdirektor sommaren 2013 (SD & Co). 

Stiftsdirektorn har tidigare arbetat inom religiösa organisationer men har ingen teologisk 

utbildning. Denne menar att det finns ökade krav från församlingarna att ge det stöd som de 

behöver. Bland annat stiftet har fått ett utökat uppdrag gällande tillsyn över församlingarnas 

förvaltning vilket gör att stiftet behöver se över vilket stöd de ger. Tidigare har stödet varit i 

form av exempelvis gudstjänstutveckling men annat stöd i form av ekonomihantering och 

förvaltning av kyrkobyggnader har efterfrågas. Därför krävs ett stort arbete i att se vad 

församlingarna efterfrågar och resurser för att hantera det. Stiftsdirektorn vill ena 

organisationen mot ett gemensamt fokus med en tydligare styrning och resurshantering för att 

kunna ge församlingarna det stöd de efterfrågar. 

 

Figur 4 illustrerar på ett förenklat sätt hur det stora förändringsarbetet i stiftet ser ut. Figuren 

syftar till att ge en enkel och lättförståelig bild över hela förändringsprocessen. I verkligheten 

är delarna olika omfattande och överlappande men det tas inte hänsyn till i figuren. I 

fortsättningen av uppsatsen är det den fjärde, gråmarkerade, delen i figur 4 som avses med 

“förändringen” om inte annat anges.  

 
Figur 4, “Förändringsarbetet i Uppsala stift”, (egen bearbetning) 
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4.2 Process 

4.2.1 Innebörd av förändringen 

Förändringen syftar till stor del till en ökad ekonomistyrning och bättre resurshantering och 

kostnadsmedvetenhet, där budgetarbetet är centralt. Överlag tycker SD att det finns en god 

förståelse och medvetenhet i ledningsgruppen över hur budgeten ska fungera, men att det kan 

skilja lite mellan teamen. TC4 lyfter fram att budgetstyrningen tidigare varit tillåtande där de 

kopierat föregående års budget. Det har inte funnits en tydlig uppföljning utan stora 

budgetavvikelser har accepterats. Inför kommande budgetarbete behöver mål, aktiviteter och 

kostnader tydligare specificeras (TC5). TC2 och TC3 har börjat ställa krav på sina 

medarbetare i budgetförberedelserna där de måste definiera vad resurserna ska användas till 

för verksamhet och hur det bidrar till att stiftet uppnår sitt syfte. Genom detta menar TC2 och 

TC3 att verksamheten översätts till siffror och därmed blir kopplingen mellan verksamhet och 

budget tydligare. En annan viktig del är att budgeten ska kunna fungera som ett mätbart 

instrument med mer uppföljning och kontroll (TC4). M1 har till viss del upplevt ett ökat fokus 

på ekonomi i dennes arbete men har inget krav från sin chef att agera mer resursmedvetet.  

 

Förändringen uppfattas olika hos respondenterna. TC4 ser positivt på förändringen för att hela 

ledningsgruppen ska arbeta mot samma mål. Respondenten har tidigare försökt implementera 

en ökad resursmedvetenhet på egen hand men inte lyckats på grund av bristande stöd från 

ledningen.  TC4 framhäver dock att det kan vara svårt då denne inte är ekonom i grunden. För 

att hantera en bristande ekonomisk kunskap har vissa chefer fått kompetensutveckling inom 

detta (SD). Co uppfattar förändringen positiv och ser ett behov av en ökad ekonomistyrning. 

Respondenten ser att dennes roll kommer bli viktigare i och med förändringen då 

respondenten fått utökade arbetsuppgifter med mer kalkyler och nyckeltal. En av 

respondenterna menade att förändringen inte påverkar dennes team alls, då verksamheten där 

skiljer sig. Teamet har länge arbetat med ekonomistyrning samt har ett tydligt resultatfokus 

jämfört med andra team (TC6). TC5 ser en potentiell risk i att resursmedvetenheten kan leda 

till att verksamheten tappar i kvalitet genom högre ställda krav med samma eller mindre 

mängd resurser. TC1 menar att framtidens resursers är ovissa vilket gör att de måste börja 

förbereda sig inför det. 
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Förutom förändring i ekonomistyrningen lyfter många av respondenterna fram ett behov av 

förändring i stödet de ger till församlingarna, där de just nu jobbar med att få fram 

gemensamma administrativa stöd såsom IT- och telefoniplattformar (SD; TC2; TC4). För att 

uppnå detta ser TC1 att en kompetensväxling behövs, där fler kan stödja församlingarna 

administrativt och färre med deras kärnverksamhet. Detta påpekar även Co genom att 

kyrkoherdarna i församlingarna kan den teologiska delen av deras verksamhet, såsom 

gudtjänster, men att mer stöd från stiftet bör vara annat stöd i form av hjälp med ekonomi, 

fastighetsfrågor och HR. Den förändringen kommer enligt SD att påverka alla team i olika 

omfattning. Vissa team kommer behöva göra omprioriteringar där tidigare prioriterade 

aktiviteter kan komma att läggas ned och kostnader stramas åt. Respondenternas uppfattning 

om vilket team som kommer att påverkas mest av förändring skiljer sig åt. De flesta menade 

att deras egna team inte skulle påverkas mest.  

 

4.2.2 Förändring i rutiner och regler  

Under intervjuerna framkom det att arbetet med att skapa nya rutiner och regler nyligen 

påbörjats. Det som tillkommit är mer kalkyler, budgetrutiner för att planera och följa upp 

aktiviteter samt rutinbeskrivningar över arbetsuppgifter (CO; TC1; TC2; TC3). Enligt TC1 

pågår även ett arbete med att ta fram fler mallar och instrument för att kunna arbeta bättre 

med budget.  

 

4.3 Inneboende spänningar 

4.3.1 Spänning inom organisationen  

Många respondenter beskriver att det finns en god organisationskultur där anställda bryr sig 

om varandra och är tillåtande (TC1; TC2; TC3; TC4; SD; M1). TC2 berättar att tidigare 

medarbetarundersökningar visat att medarbetare trivs bra. TC4 menar dock att kulturen inte 

alltid är positiv:  

 

Det är ju inte positivt alla gånger men det är en väldigt tillåtande organisation, inkännande, som 

jag kan tycka ibland går lite överdrift. Man ska ställa krav också, det ligger lite kyrkan i fatet. Att 

man inte törs ta tag i svåra situationer och det tycker jag inte är vad en god människa är.  
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M1 för ett liknande resonemang om att kulturen ibland har varit för tillåtande på så sätt att 

medarbetare har tagit sig för mycket frihet. SD menar att “alla driver sin egna firma” och TC1 

beskriver det som följande: “Man har låtit tusen blommor blomma och alla är sina egna 

entreprenörer och öppnar egen kiosk och så får det va så och alltid blir det något bra”. Co 

framhäver att klimatet tidigare varit att “man gör lite som man vill” och att detta i sig inte 

behöver vara dåligt men i och med förändringen kommer detta att ändras. SD tror att 

förändringen i kulturen kan påverka på så sätt att om de genomför en medarbetarundersökning 

om något år kan den ge ett sämre resultat i hur medarbetarna trivs jämfört med nuvarande 

situation. De flesta respondenter tror att kulturen kommer att ändras i och med 

förändringsarbetet. 

 

Förändringen kommer innebära mindre frihet och mer uppstramning vilket inte uppskattas av 

alla medarbetare (SD; TC4). TC2 poängterar att förändringsarbetet delvis handlar om att 

förändra en kultur vilket är svårt. Det viktiga är att det finns en gemensam förståelse kring 

varför aktiviteter genomförs och hur de bidrar till stiftets syfte, inte vilka aktiviteter som 

genomförs. Detta illustreras i följande citat: “[...]oavsett vad vi gör, om jag räknar pengar eller 

jobbar ute i skogen eller har retreater och predikar så finns vi i samma helhet. Det gäller att 

man på något vis får syn på det oavsett vad min uppgift är” (TC2).  

 

Ett resultat av förändringen är ett större fokus på kostnader och planering (TC1) samt att 

kulturen kan bli mer resultatorienterad (TC6). TC1 tror att hur förändringen kommer mottas 

beror på vilket team medarbetaren arbetar i. Det kommer bli enklare för ekonomer och 

administratörer än för de som arbetar med utvecklingen av församlingarna. TC2 och TC3 

menar att medarbetarnas mottaglighet för förändringen är sammankopplad med tidigare 

erfarenheter och utbildning. De menar att arbetsplatsen, till viss del, drivs av idealister och 

därmed kan förändringen uppfattas som extra känslig.  

 

Generellt uppfattar respondenterna att medarbetare har en positiv attityd till 

förändringsarbetet. Positiviteten grundar sig delvis i att många efterfrågar en förändring (SD; 

Co; TC1; TC4; TC5). SD och TC2 lyfter upp problematiken att vissa är positiva, så länge de 

inte påverkar deras arbetsuppgifter. Vidare tror TC4 att vissa medarbetare kan vara emot 
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förändringen och därför kanske till och med sluta. TC2 och TC3 framhäver också att 

förändringen kan komma att möta motstånd. 

 

SD påpekar även att det är svårt att vara chef i en idéburen organisation då det är svårt att 

mäta vad människor inom en idéburen organisation förväntas göra. TC5 instämmer i detta då 

det mycket handlar om idéer och människor vilken kan försvåra arbetet med nyckeltal och 

liknande.  

 

4.3.2 Spänning mellan heligt och världsligt   

De flesta respondenter upplevde att det var tydligt att de arbetade inom en religiös 

organisation vilket återspeglas i organisationskulturen. Exempelvis har anställda möjlighet till 

andakt och att diskutera livsfrågor under arbetstid (SD; TC2; TC3; TC4). Det religiösa 

återfinns även genom att det är en tolerant, accepterande och familjär miljö där mjuka värden 

har stort utrymme (TC1). TC3 och Co menade att det är individuellt hur viktiga de religiösa 

inslagen är. En del ser Uppsala stift som en stödfunktion medan andra ser det mer som en 

kyrka. Respondenterna framhäver komplexiteten i att medarbetare har olika synsätt om 

arbetsplatsen vilket kan skapa motsättningar. 

 

Flera av respondenterna lyfter fram att de och andra anställda gjort ett aktivt val att arbeta för 

just kyrkan och några av dem arbetat inom Svenska kyrkan hela livet (TC2; TC3; TC5; TC6). 

Huruvida de anställda som inte arbetar med religiösa uppgifter känner att de bidrar till stiftets 

syfte är olika. TC4 tror inte att en del av de anställda i det teamet upplever det, medan TC1 

tror att den förståelsen finns. TC2 ser det som väldigt viktigt att alla anställda känner att det 

arbete som de genomför är meningsfullt och bidrar till syftet. Även om vissa anställda inte har 

arbetsuppgifter som är direkt relaterade till religion och tro menar TC6 att många anställda 

har valt att arbeta för kyrkan, oavsett arbetsuppgift.  

 

Andra utmaningar som framkom är den problematik som kan uppstå mellan det religiösa och 

det administrativa. Co betonar att det kan vara svårt för en präst att förstå varför de ska bli 

styrda av ekonomiska nyckeltal, då de ytterst styrs av ett kall i sin yrkesroll och har då ett 

annat fokus. Co ser en utmaning att få dem att förstå att på lång sikt gynnas medlemmarna om 



27 
 

ekonomistyrningen fungerar bra. Vidare berättar Co att Kyrkokamrala föreningen1 var kritiska 

till skrivelsen i Kyrkoordningen om att kyrkoherdar måste tilldelas den högsta chefspositionen 

i församlingarna. Likt andra yrken såsom läkare borde kanske präster fokusera på den 

teologiska och inte operativa delen av verksamheten. Co exemplifierar det i tidigare 

ledningsgrupp var ett mer teologiskt fokus eftersom cheferna var präster i kontrast till 

nuvarande stiftsdirektor som har en annan bakgrund och fokus. 

 

Respondenterna tror inte att de religiösa inslagen kommer att förändras i och med 

förändringsarbetet. Dock ser TC2 och TC3 möjliga omprioriteringar där heliga aktiviteter, så 

som att utveckla gudstjänster, kan bli färre. Istället blir det ett ökat fokus på “hårda och 

tråkiga” uppgifter såsom tillsyn över församlingarnas förvaltning. Respondenterna ser också 

att de team som arbetar med stödfunktioner behöver bli mer utåtriktade mot församlingarna. 

Resonemanget stöds även av TC1.  

 

4.4 Önskat resultat 

Det önskade resultatet med förändringsarbetet är att utnyttja stiftets resurser bättre, få en 

tydligare styrning och gemensamt synsätt för att ge det stöd som församlingarna behöver och 

efterfrågar (SD; Co; TC1; TC2; TC3; TC4). Samtliga respondenter poängterade att det behövs 

ett tydligare ekonomiskt fokus för att kunna stödja församlingarna vilket kräver mer struktur. 

TC1 och TC5 ser en önskan i att tydligare veta vad organisationen vill och att den riktningen 

ska avspeglas i budgeten. Ett flertal av respondenterna uttryckte behovet av att få kopplingen 

mellan budget och verksamhet tydligare (TC1; TC2; TC3; TC4; TC5). TC4 hoppas att 

förändringsarbetet ska leda till att församlingarna förstår vad stiftet egentligen gör och att de 

ser stiftet som en servicebyrå som finns till för dem. Problematik mot detta lyfts fram av TC6 

som påpekar att det alltid kommer vara svårt att veta hur stiftet ska stödja och främja 

församlingarna på bästa sätt. I kontrast till övriga respondenter ser inte M1 något önskat 

resultat för att förändringsarbetet alltid kommer pågå. 

 

 

 

                                                
1 Förening för administrativ och kamral personal inom Svenska kyrkan 
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4.4.1 Förankring, förståelse och acceptans 

Respondenterna lyfter fram flera tillvägagångssätt för att uppnå en förankring, förståelse och 

acceptans för förändringen. Det första är vikten av kommunikation och transparens på team- 

och ledningsmöten (TC1; TC2; TC3; TC4; TC5; Co; SD). Det andra är utbildning, 

kompetensutveckling och kompetensväxling (Co; TC1; SD). Det tredje är ett ge teamchefer 

ett utökat ansvar (Co). Slutligen uppmanar TC2 och TC3 sina medarbetare att arbeta i par för 

att bära kulturen och förändringen tillsammans vilket minskar det individuella agerandet. SD 

och TC1 framhäver att förändringsarbetet måste vara väl förankrat och kommunicerat både 

hos ledningsgruppen och personalen för att kunna lyckas. 

 

Förståelsen för förändringen i ledningsgruppen upplevs relativt stor (Co). TC1 tror att 

förståelsen kan skilja sig åt beroende på bakgrund och erfarenhet snarare än arbetsuppgifter. 

TC2 och TC3 tror att medarbetare har förståelse för processen men kanske inte viljan att 

genomföra förändringen. TC4 poängterar att det kan bli en turbulent period för medarbetare 

som arbetat väldigt länge och att de problemen då kan avledas i och med pensionsavgångar. 

Pensionsavgångarna möjliggör att genomdriva förändringen (SD) genom att kunna se över 

vilka kompetenser som ska tas in och inte tillsätta alla tjänsterna efter avgångarna (TC3; 

TC4). SD poängterar att det är viktigt att de som får en tjänst har “kulturkompetens” och 

förstå vikten av de religiösa inslagen i kulturen som finns. 

 

Eftersom förändringsarbetet är i uppstartsfasen har rutiner och regler inte institutionaliserats i 

stor utsträckning ännu. TC1 poängterar dock vikten att utveckla fungerande mallar och 

instrument för uppföljning och planering som en stor del för att implementera förändringen. 

Gällande implementeringen av gemensamma administrativa system hos församlingarna ser 

Co att det är viktigt att församlingarna förstår varför det är bra. För att göra det behövs en 

försiktig retorik för att få dem att inse det. SD menar att “en fungerande systemvärld det 

stärker en livsvärld att fungera” och att dessa världar är beroende av och kompletterar 

varandra.  
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5. ANALYS 
 

5.1 Process 

5.1.1 Innebörd av förändringen 

Enligt Burns och Vaivio (2001) har ledningen en central roll i en aktiv förändringsprocess. 

Det tydliggörs genom det som framkommit hos Uppsala stift då ledningsgruppen genomför 

denna förändring aktivt. Däremot berörs inte medarbetarna av den ännu vilket påpekades av 

M1 och övriga respondenter. I en aktiv förändring får ekonomistyrning, enligt Burns och 

Vaivio (2001), en mer central roll bland de anställda. Intervjuerna visade att 

ekonomistyrningen ska förankras tydligare inom ledningsgruppen och hos medarbetare 

genom bland annat kompetensutveckling. Co framhävde även att det var ett större fokus på 

exempelvis kalkyler nu. Intervjuerna pekar mot att denna förändring kommer bli en 

grundläggande förändring i hur stiftet arbetar. Här finns en likhet med vad Burns och Vaivio 

(2000) beskriver gällande att en förändring i ekonomistyrning oftast innebär en 

grundläggande förändring i hela organisationen.  

 

Förändring kan även studeras som en konstant process (Burns & Vaivio, 2001). De flesta 

respondenterna såg att förändringsarbetet har uppnått sitt önskade resultat inom några år. 

Undantag från detta är M1 som menade att förändringsarbetet inte kommer ta slut utan 

kommer fortlöpa. Den skillnaden kan förklaras av att M1 har en sekundär roll i 

ledningsgruppen och blir därmed endast påverkad av förändringen. Det kan visa att ledningen 

antingen är otydliga i kommunikationen om förändringsarbetet, bristfälliga i transparansen 

eller att de inte kommit tillräckligt långt i processen för att medarbetare ska se helheten av 

den.  

 

5.1.2 Förändring i rutiner och regler 

Burns och Scapens (2000) ramverk om förändring i ekonomistyrning ser förändringen som en 

förändring i regler, rutiner och institutioner. Respondenterna vill förändra sitt egna och sina 

medarbetares agerande. Det kan ses som en förändring av en institution då nuvarande 

agerande beskrivs som en konsekvens av att det “sitter i väggarna”. Tidigare har stora 

budgetavvikelser accepterats. Nu har nya regler implementerats gällande planering och 
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uppföljning av budget som ska ha en tydlig koppling till verksamhetsplan och organisationens 

syfte. Intervjuerna visade att ett fåtal nya regler och rutiner har implementerats hittills. Att 

inte fler införts kan förklaras med att förändringsprocessen fortfarande befinner sig i en 

uppstartsfas.  

 

Från Burns och Scapens (2000) ramverk är en viktig del att de regler och rutiner som införs 

blir institutionaliserade. Respondenterna menade att förändringen kommer att ta lång tid. Dels 

då de inväntar pensionsavgångar, dels att förändra något som är djup förankrat är ett mer 

omfattande arbete än att enbart ändra i rutiner. 

 

5.2 Inneboende spänningar 

5.2.1 Spänning inom organisationen 

Burns och Scapens (2000) menar att det kan uppstå motstånd baserat på spänningar om en 

förändring inte ligger i linje med nuvarande rutiner och regler. Förändringen bör också ligga i 

linje med rådande organisationskultur (Agbejule, 2011; Markus & Pfeffer, 1983). Vikten av 

organisationskulturens betydelse lyfts fram av TC4, som tidigare försökt öka 

resursmedvetenheten men inte lyckats då det inte fanns stöd från ledningen. Intervjuerna 

visade att förändringen till stor del kontrasterar mot hur arbetet utförs idag, exempelvis genom 

att medarbetare inte längre får göra som de vill utan de behöver rapportera sitt arbete 

tydligare. Burns och Scapens (2000) poängterar vikten av att ha förståelse för den nuvarande 

organisationen vid en förändring. Respondenterna besitter en stor förståelse för detta eftersom 

de är medvetna om att spänningen kan komma att ha en negativ inverkan på 

förändringsprocessen i och med att organisationskulturen förändras.  

 

Enligt Burns och Scapens (2000) kan spänningar inom en förändringsprocess baseras på tre 

aspekter. Första aspekten kan ge formellt och öppet motstånd som grundar sig i 

konkurrerande intressen. I intervjuerna framkom det att det verkar råda konsensus kring syftet 

med organisationen men olika åsikter om hur det ska uppnås och därmed olika konkurrerande 

intressen. Det poängteras att förändringen kommer att innebära mindre friheter för anställda 

att göra vad de vill, vilket SD och TC4 inte tror kommer uppskattas av alla. TC6 lyfter också 

fram att hur församlingarna bäst ska stödjas skiljer sig åt beroende på vem som tillfrågas. Att 
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det kan uppstå ett formellt och öppet motstånd till förändringen på grund av detta kan tolkas 

olika. Det framkom av TC4 att vissa kan komma säga upp sig i och med förändringen vilket 

kan uppfattas som ett öppet motstånd. Det kan också ses som att ledningen försöker undvika 

öppet motstånd genom att invänta pensionsavgångar. Många av respondenterna framhävde 

vikten av transparens och kommunikation med medarbetarna om förändringen vilket också 

kan bidra till att minska det potentiella öppna motståndet. 

 

Enligt Burns och Scapens (2000) andra aspekt uppstår motståndet på grund av en bristande 

kunskap eller erfarenhet att hantera förändringen. Generellt ser många av respondenterna att 

kunskapen finns hos medarbetare, men att det snarare är en fråga om vilja och inställning. 

Några, däribland TC4 och Co, framhäver dock att det kan finnas bristande kunskap om 

ekonomi och förståelsen för det. Eftersom en bristande kunskap inte lyfts fram som ett stort 

problem kan det ses som att motståndet inte grundar sig i detta. Dock kan erfarenheter och 

kunskaper påverka medarbetares attityd och mottaglighet till förändringen. Det poängteras av 

TC2 och TC3 som tror att hur mottagliga medarbetarna är till förändringen grundar sig i deras 

tidigare erfarenheter och utbildning. Utöver detta menade många av respondenterna att 

förändringen främst skulle påverka andra team än deras egna. Det är inget aktivt motstånd, 

men kan visa på en bristande förmåga att hantera förändringen. Om det beror på en avsaknad 

av kompetens eller förståelse är svårt att avgöra. 

 

Tredje aspekten som Burns och Scapens (2000) tar upp innebär att motståndet bygger på att 

anställda har en mental lojalitet mot de etablerade sätten att tänka och agera som finns i de 

etablerade rutinerna och institutionerna. Det framkom under intervjuerna att det fanns en 

lojalitet mot vissa institutioner, som att mycket görs individuellt och att det “sitter i 

väggarna”. Det är något ledningsgruppen försöker att förändra vilket kan leda till spänningar. 

Många respondenter framhäver dock att medarbetare är positiva till förändringen och att den 

är efterlängtad. TC1 tror att längtan är tydligare bland ekonomer och administratörer än de 

som jobbar ut mot församlingarna med exempelvis gudtjänstutveckling. TC2 menar att 

förändringsarbetet till stor del handlar om att förändra deras organisationskultur. Genom det 

kommer de etablerade sätten att agera och tänka inom organisationen att utmanas och 

förändras.  
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5.2.2 Spänning mellan heligt och världsligt  

Utifrån Booths (1993) och Laughlins (1988) studier sammanfattas i tre påståenden om 

spänningen mellan det heliga och det världsliga. Första påståendet är att de aktiviteter som 

genomförs kan delas in i antingen heliga eller världsliga. Uppdelningen återfinns i stiftet 

genom teamindelningen. Exempelvis arbetar Team Främjande/Tillsyn med stödet och 

utvecklingen av församlingarna vilket kan anses som heliga arbetsuppgifter. I motsats till dem 

finns Team Stöd som bland annat arbetar med kontorsservice och ekonomihantering vilket är 

världsliga aktiviteter. Oavsett vilket team respondenterna tillhörde framhävde många av dem 

att deras arbete var viktigt för att uppnå stiftets syfte, men den förståelsen finns dock inte hos 

alla medarbetare. Det gör det komplext att avgöra vilka aktiviteter som är världsliga och 

heliga. Det kan exemplifieras med att Team Egendom förvaltar tillgångar för att uppnå 

maximal avkastning till församlingarna för att de ska kunna utföra sina heliga aktiviteter. 

Beroende på hur aktiviteterna uppfattas av de som utför dem kan de kanske till viss mån ses 

som heliga, även om de i grunden är typiskt världsliga. Det framhävdes även av TC2 som 

poängterade vikten av att medarbetare ska förstå hur de bidrar till något större än sina egna 

arbetsuppgifter.  

 

Det andra påståendet innebär att religiösa organisationer måste ha institutionella strukturer 

och världsliga aktiviteter för att fungera. Från intervjuerna framkom en förståelse för detta 

och SD poängterade tydligt vikten av fungerande strukturer för att organisationens agerande 

ska vara framgångsrikt. Tredje påståendet är att världsliga aktiviteter, såsom administrativa 

system och ekonomifunktioner, är nödvändiga men sekundära i förhållande till de heliga. Den 

övergripande bilden från intervjuerna var att världsliga aktiviteter inte uppfattades som 

sekundära. Co framhävde dock att världsliga aktiviteter tidigare fått litet utrymme och 

förklarar detta med att två präster var i ledande position. TC2 och TC3 lyfter fram en 

omprioritering där mer “hårda och tråkiga” aktiviteter ska ta mer plats och dessa aktiviteter 

kan klassificeras som världsliga. Det tydliggör att världsliga aktiviteter kan uppfattas som 

sekundära.  

 

Booths (1993) ramverk innehåller tre aspekter som påverkar spänningen mellan det heliga och 

världsliga. Aspekterna är vilken roll den religiösa tron har i organisationen, hur medarbetare 
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agerar för att producera tron och hur mycket medlemmar och resurser som finns för att 

möjliggöra arbetet. Respondenterna framhäver att det är tydligt att de arbetar i en religiös 

organisation, bland annat genom andakter på arbetsplatsen. Medarbetarnas roll i detta visades 

genom att respondenterna menade att de och andra medarbetare gjort ett aktivt val att arbeta 

inom kyrkan och att ledningen i framtida rekryteringar letar efter personer med 

“kulturkompetens”. Det lyfts också fram att det finns delade meningar om stiftet ska ses som 

en kyrka eller en arbetsplats. De flesta ser stiftet som en arbetsplats och en organisation som 

ska stötta församlingarna, som i sin tur ska utöva det heliga arbetet. Det, i kombination med 

stiftets syfte, kan göra att stiftet i sig kan anses vara en världslig organisation som ska stötta 

de heliga församlingarna. Detta gör stiftets roll komplex och även spänningen mellan det 

heliga och världsliga komplex. Vikten av att ha en förståelse för vad stiftet ska arbeta med och 

hur det arbetet bidrar till det heliga framhävs av detta. 

 

Gällande resurser framkom det av respondenterna att det behövs bättre resurshantering, både 

för att framtiden är oviss och för att de resurser som finns ska användas till rätt saker. Dock 

var det en respondent som uttryckte oro för en ökad resursmedvetenhet, då denne ser en risk 

att verksamheten tappar i kvalitet om teamet får mindre resurser. De respondenter som 

upplevde att stiftets ekonomi står inför en försämring i framtiden lade större vikt vid 

betydelsen av en bättre resurshantering än de som såg att stiftets ekonomi var god. Det här 

visar på en splittrad förståelse över framtidens resurser. 

 

Studien av Jacobs (2005) visar att det heliga och världsliga inte ska ses som varandras 

motsatser utan som ett kontinuum och att den eventuella spänningen som uppstår beror på 

erfarenheter, värderingar och uppfattningar hos varje individ snarare än en strukturell 

indelning. Från intervjuerna finns många likheter med det resonemanget, då det bland annat 

framhävs att det är individuellt hur förändringen uppfattas och att erfarenheter spelar roll. Det 

kan också visas genom att tidigare chefer, som var präster, hade ett starkt heligt fokus och det 

världsliga fick ett litet utrymme. Nuvarande chef lägger å andra sidan stort fokus på 

ekonomifrågor. Därför är bakgrunden snarare än titeln och strukturen viktigt. Co lyfter fram 

att det är svårare för en präst att bli styrd av ekonomiska nyckeltal då de ytterst styrs av ett 

teologiskt kall, vilket också stödjer Jacobs (2005) resonemang. Det framhävs också av TC5 
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som menar att arbetet med nyckeltal och liknande är svårt då mycket handlar om idéer och 

människor, vilket kan kopplas till att alla har egna erfarenheter och värderingar och då att 

spänningen är en individuell upplevelse.  

 

Jacobs (2005) menar att de heliga och världsliga aktiviteterna integrerar och påverkar 

varandra. I förändringsarbetet som bedrivs har i ledningsgruppen möjlighet att forma och 

bidra till processen. Ledningsgruppen består av många olika erfarenheter och kompetenser 

inom dessa områden vilket skapar en dynamisk interaktion. Interaktionen skapas genom att 

chefer med en helig bakgrund kommer påverka budgetrutiner medan chefer med en världslig 

bakgrund kommer påverka hur stödet till församlingarna kommer att se ut. SD för ett liknande 

resonemang och menar att heliga och världsliga aktiviteter påverkar och är beroende av 

varandra för att bedriva en lyckad verksamhet. 

 

Resonemanget av Jacobs (2005) gällande interaktion och påverkan återfinns också i 

förändringen av stiftets fokus. Stiftets huvudsakliga arbete bör styras av det behov 

församlingarna har. Församlingarna som utövar en helig verksamhet kommer att påverka och 

forma det stöd de får. Tidigare har stiftet haft ett heligt fokus i form av gudstjänstutveckling 

men i och med förändringsarbetet, som grundar sig i ett annat behov, kommer stödet bli mer 

världsligt. Stiftet kommer ge mer administrativt stöd i form av exempelvis IT-plattform och 

fastighetsförvaltning.  

 

För att jämföra synsätten av Booth (1993) och Laughlin (1998) med Jacobs (2005) kan 

synsätten förklaras av varandra utifrån det som framkommit av intervjuerna. Flera av 

respondenterna menade att det finns en viss spänning mellan begreppen men att den snarare är 

individuell och baserad på tidigare erfarenhet än att spänningen är strukturell. Ett möjligt 

scenario är att om flera personer uppfattar spänningen kan spänningen komma att förankras 

inom organisationen och därmed kan en strukturell spänning uppstå snarare än om personers 

uppfattning och attityd till den varierar. Ledningsgruppen består av olika erfarenheter från 

olika ämnesområden som bidrar till ett varierat synsätt vilket minskar risken för en sådan 

strukturell spänning.  
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5.3 Önskat resultat 

5.3.1 Förankring, förståelse och acceptans 

För att uppnå en lyckad implementering och det önskade resultatet bör förändringen vara 

förankrad och integrerad i organisationen och en förståelse ska finnas bland medarbetarna 

(Burns & Vaivo 2000; Burns & Scapens, 2000). Respondenterna är medvetna om detta, 

exempelvis att TC1 menar att om förändringen misslyckas har ledningsgruppen misslyckats 

med kommunikationen ut till medarbetarna. Det framhävs också att många medarbetare 

förstår varför förändringen ska genomföras och ser positivt på det, så länge det inte påverkar 

deras eget arbete. Detta kan visa att förändringsarbetet inte är tillräckligt förankrat i 

organisationen än vilket kan bero på att en större förståelse inte finns och att rådande 

organisationskultur är starkt förankrad.  

 

Respondenterna gav en liknande bild över vad de ser som det önskade resultatet med 

förändringen vilket tyder på en förståelse och förankring hos dem. Ett av de önskade 

resultaten som många av respondenterna lyfter fram är ett ökat gemensamt fokus och 

förståelse där medarbetare ska känna sig insatta i ett sammanhang. För att uppnå detta 

uppmanar ett team till att samarbeta i par för att minska det individuella agerande och på så 

sätt förankra ett gemensamt synsätt. Det visar att förankring och förståelse är något 

organisationen eftersträvar, både i processen men också i resultatet av den. 

 

Enligt Burns och Vaivo (2000) får anställda en sekundär roll vid en initierad förändring av 

ledningen. Det är något som framkommer under intervjuerna. Respondenterna är till stor del 

även medvetna om att spänningar kan bli mer framträdande och att förändringen kommer 

innebära en ändrad organisationskultur och svårigheten i det. Dock är ledningsgruppen 

överens om att förändringen måste genomföras och att medarbetare till viss del får finna sig i 

det. Det visar sig bland annat genom att flera poängterade att pensionsavgångar är positivt och 

att vissa kan komma att säga upp sig på grund av förändringen. Trots detta poängteras från 

flera respondenter att det är viktigt att medarbetarna förstår syftet med förändringen och vill 

arbeta i linje med det vilket kan leda till att förändringen blir förankrad och förstådd.  
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Burns och Scapens (2000) menar att för ett en förändring i ekonomistyrning ska lyckas 

behöver rutiner och regler bli institutionaliserade i organisationen och genom det bli så som 

medarbetare agerar. Intervjuerna visade att arbetet med rutiner och regler inte kommit särskilt 

långt, men vissa respondenter såg att rutiner såsom mallar är viktiga verktyg i 

förändringsarbetet och ekonomistyrningen. Eftersom ledningsgruppen vill ändra ett beteende 

hos medarbetarna kan det ses som att ändra de etablerade institutioner som förhoppningsvis 

institutionaliseras i ett senare skede.  
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6. SLUTDISKUSSION, SLUTSATSER OCH 
FORSKNINGSBIDRAG 
 

6.1 Slutdiskussion  

Studien har ämnat förklara hur förändringsarbetet i en religiös organisation tas i uttryck 

genom att undersöka hur förändringsprocessen ser ut och hur inneboende spänningar påverkar 

processen och organisationen. Studien visar att förändringsarbetet är aktivt och kommer 

innebära en stor förändring i organisationens arbetssätt och beröra samtliga medarbetare i 

olika grad. Medarbetarna kommer att behöva förändra sitt sätt att agera och tänka. 

Ledningsgruppen är till stor del medveten om att organisationskulturen kommer att förändras 

och att alla medarbetare inte är positivt inställda till förändringen, men den kommer att 

genomföras ändå. Det tyder på att organisationen har ett stort behov av förändringen då 

ledningsgruppen avser driva igenom den trots eventuellt motstånd från medarbetare. I likhet 

med teorin framhäver flera ur ledningsgruppen vikten av att alla medarbetare har förståelse 

för förändringen, att alla bidrar till organisationens syfte oavsett arbetsuppgift och att 

förändringen blir förankrad hos medarbetarna. 

 

Gällande spänningen mellan det heliga och världsliga finns en uppdelning mellan heliga och 

världsliga aktiviteter i teamindelningen. Dock visar intervjuerna att det inte går att separera 

begreppen helt då de samspelar och påverkar varandra. Det blir även tydligt att de världsliga 

aktiviteterna ska stödja det heliga arbetet. Det tas i uttryck bland annat genom att de vill 

förändra stödet till församlingarna till att bli mer världsligt så att församlingarna kan fokusera 

på det heliga. På så sätt kan stiftet som organisation anses vara världsligt som stödjer det 

heliga arbetet i församlingarna. Förståelsen för att ökningen av ekonomistyrningen och 

resurshanteringen beror på att möjliggöra förbättringar i det heliga arbetet skiljer sig bland 

respondenterna. Eftersom stiftets syfte inte ska förändras, utan hur syftet ska uppnås, bör 

ledningsgruppen i implementeringsarbetet fokusera på att skapa en god förståelse för att 

förändringen genomförs för att förbättra deras arbete mot syftet. Komplexiteten i 
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förändringsarbetet kan tyda på de svårigheter som idéburna organisationer har på grund av det 

abstrakta syftet.  

 

Jämfört med tidigare studier av religiösa organisationer och ekonomi finns likheter med denna 

studie. Lightbodys (2003) studie visade att ekonomichefer ansåg sitt arbete viktigt för att 

bidra till organisationens syfte. Irvine (2005) kom fram till ett liknande resultat. Vår studie 

visar detta i form av att respondenterna ansåg det viktigt att medarbetare upplever att deras 

arbete bidrar till syftet. Dock poängterades det att inte alla medarbetare förstod sambandet 

men att respondenterna själva gjorde det. Kluvers (2001) studie visade att kyrkoherdar 

använder budget som ett medel att bibehålla sin makt. Eftersom vår studie inte fokuserat på 

kyrkoherdar är det svårt att jämföra, men det som framkommit är att präster kan ha svårare än 

andra att styras av nyckeltal vilket inte överensstämmer med Kluvers (2001) resultat. 

Resultaten av Styhres (2013) studie var att chefer hade svårt att kombinera deras tro med 

chefskap. Denna studie pekar inte mot ett liknande resultat men undersökte inte heller 

respondenternas individuella tro. Hansson och Andersen (2001) visade att kyrkoherdar hade 

svårt att genomföra förändringsarbeten. Studien har inte intervjuat kyrkoherdar men de 

respondenter med teologisk bakgrund uppvisar inte att de skulle ha svårare än andra 

respondenter att bedriva förändringen. Det kan delvis bero på att medlemmarna i 

ledningsgruppen har olika bakgrunder som influerar varandra. 

 

6.2 Slutsatser 

Utifrån analys och slutdiskussion kan följande slutsatser dras: 

 

● Förändringsarbetet kan ses som att stiftet ökar omfattningen av de världsliga aktiviteterna 

med syfte att förbättra det heliga arbetet. Det visar att det heliga har och kommer fortsatt ha 

en dominerande roll inom organisationer och att begreppen inte går att separera helt. 

● Organisationskulturen kommer att förändras och till viss del gå emot rådande kultur 

vilket enligt teorin bör innebära att motsättningar uppstår inom organisationen. Dessa 

spänningar kommer därför ha stor påverkan i förändringsarbetet. 
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● I organisationen finns ingen tydlig strukturell spänning mellan det heliga och världsliga, 

utan den spänning som finns är på individuell nivå. Den spänningen kommer därför generellt 

inte ha så stor påverkan i förändringsarbetet. 

 

6.2.1 Kritik mot slutsatser 

Att motsättningar sannolikt kommer att uppstå kan ifrågasättas utifrån att förändringsarbetet 

kommer genomföras successivt vilket kan göra att anställda och organisationen kan anpassa 

sig. Hur förändringsarbetet kommuniceras och förankras är därför viktigt för om 

motsättningar uppstår och hanteras väl kan inverkan från dem minimeras. Det kan finnas även 

en problematik kring att särskilja vad som är spänning i organisationskulturen och spänning 

mellan heligt och världsligt eftersom de till viss del kan influera varandra.  

 

6.3 Forskningsbidrag 

6.3.1 Studiens bidrag 

Studien bidrar till en ökad förståelse om ett förändringsarbete i en religiös organisation och 

vilka implikationer som kan uppkomma från inneboende spänningar. Eftersom studien visar 

att spänningarna till största del kom från organisationskulturen snarare än mellan heligt och 

världsligt kan resultaten peka mot att studien även bidrar till en ökad förståelse för andra 

idéburna organisationer än de religiösa. Ett praktiskt bidrag är att chefens bakgrund har stor 

inverkan för prioriteringar i verksamheten i idéburna organisationer och påverkar en 

förändringsprocess. När organisationen tidigare hade högsta chefer med teologisk bakgrund 

fokuserade verksamheten på heliga aktiviteter och världsliga aktiviteter fick mindre utrymme. 

 

6.3.2 Studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

En begränsning med studien är att den studerar en del av Svenska kyrkan. För att få en större 

förståelse av stiftets förändringsarbete hade en möjlighet varit att inkludera församlingarna 

och deras uppfattning om stiftets stöd gentemot dem. För vidare forskning vore det därför 

intressant att studera samarbetet mellan stift och församlingar. Vidare är Uppsala stift speciellt 

genom att stiftsdirektorn inte har en teologisk bakgrund. Att göra en komparativ studie med 

ett annat stift som har en teologisk stiftsdirektor hade varit av intresse, både praktiskt men 

även teoretiskt utifrån “The Sacred and Secular Divide”. Anonymiteten i studien begränsar att 
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ge mer precisa slutsatser kring hur olika delar av organisationen kommer att påverkas av 

förändringen. Vid en icke-anonym studie hade paralleller mellan anställdas bakgrund och 

uppfattning om förändringsarbetet kunnat göras tydligare. En annan begränsning i studien är 

att den kan vara för snävt inriktad mot religiösa organisationer. Därför kan en liknande studie 

i en annan idéburen organisation vara aktuellt, där “The Sacred and Secular Divide” inte är 

närvarande men där istället andra spänningar mellan organisationens syfte och världsliga 

aktiviteter kan vara framträdande. Det ger en bild om detta är ett specifikt fenomen för bara 

religiösa organisationer eller om det går att finna i andra idéburna organisationer.  
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BILAGA 
Intervjuunderlag 

 

Allmänt 
● Vad är din roll på stiftet? 
● Hur länge har du arbetat här och vad är din bakgrund? 
● Vad har du för utbildning? 

 
Process (inklusive inneboende spänningar) 
Innebörd av förändringen och förändring i rutiner och regler 

● Varför genomförs förändringen? 
● Vad kommer förändringen innebära/har inneburit för dig? ex. arbetssätt  
● Vad tror du den största utmaningen kommer att vara med själva förändringsarbetet? 
● Har det uppstått nya rutiner? Hur ser du på dem? 
● Vilken del av organisationen tror du kommer att påverkas mest av förändringen? Varför? 
● Känner du att du kan påverka förändringsarbetet? Varför/varför inte? 
● Hur upplever du den generella attityden på arbetsplatsen gentemot förändringen? 

 
Spänning mellan heligt och världsligt 

● På vilket sätt tycker du att det religiösa återfinns i er organisation idag? 
● Kommer det att förändras i och med förändringsarbetet? 
● Tycker du att det finns arbetsuppgifter som uppfattas som mer prestigefulla/viktiga än andra? 
● Vilken betydelse har ekonomin för organisationen och ditt arbete? Upplever du att den begränsar 

dig? Hur tror du att det kommer förändras? 
● Är du medveten om er organisations budget och hur den fungerar? Hur påverkar den dig?  

 
Spänning inom organisationen 

● Vad är er organisations viktigaste uppgift? 
● Upplever du att ditt arbete bidrar till organisationens syfte? 
● Hur skulle du beskriva klimatet på arbetsplatsen? 
● Tror du att det kommer att påverkas av förändringen? Hur? 

 
Önskat resultat 
Förankring, förståelse och acceptans 

● Vad tror du det önskade resultatet med förändringen är? 
● Hur tror du att ditt arbete kommer ha förändrats när förändringsarbetet är klart? 
● Hur arbetar du för att uppnå det förväntade resultatet? Hur arbetar du med att förankra och sprida 

förändringen till dina anställda? 
 
 


