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Abstrakt 
Organisationsförändringar är i regel komplexa och innebär ofta ett tids- och kapitalkrävande 

arbete men kan ibland vara enda sättet för en organisation att utvecklas och överleva. Denna 

studie undersöker sammanslagningen av de tre frikyrkorna Missionskyrkan, Baptistkyrkan 

och Metodistkyrkan som tillsammans år 2011 bildade Equmeniakyrkan. Studien syftar till att 

förklara var i förändringsprocessen som Equmeniakyrkan befinner sig, undersöka vilken roll 

medlemmarna har haft på förändringsprocessen samt att utifrån Kurt Lewins trestegsmodell 

om organisationsförändring förklara förändringsprocessen. Syftet studeras genom en 

kvalitativ fallstudie där semistrukturerade intervjuer har genomförts med medlemmar och 

anställda, som samtliga var medlemmar i Missionskyrkan innan sammanslagningen, samt en 

undersökning av de bakomliggande orsakerna till sammanslagningen och hur den 

implementerades. Studien visar att organisationsförändringen hos Equmeniakyrkan på flera 

sätt är en lyckad förändring men att det fortfarande är en pågående process där det är svårt att 

visa några tydliga steg. Faktorer som tyder på att ha bidragit till den lyckade 

förändringsprocessen är utbredd kommunikation, att processen har tillåtits tagit tid samt att 

medlemmarna i regel haft en positiv attityd till förändringen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

 

 

Innehållsförteckning 
1.	  Inledning	  ........................................................................................................................................	  4	  
1.1	  Bakgrund	  ...............................................................................................................................................	  4	  
1.2	  Syfte	  och	  forskningsfråga.	  ...............................................................................................................	  5	  

2.	  Teori	  ................................................................................................................................................	  6	  
2.1.	  Attitydbegreppet	  ...............................................................................................................................	  6	  
2.2.	  Chois	  attitydmodell	  ...........................................................................................................................	  7	  
2.3	  Lewins	  trestegsmodell	  ......................................................................................................................	  8	  
2.3.1	  Upptining	  ...........................................................................................................................................................	  9	  
2.3.2	  Förändring	  ........................................................................................................................................................	  9	  
2.3.3	  Återfrysning	  ..................................................................................................................................................	  10	  
2.3.4	  Kritik	  mot	  trestegsmodellen.	  .................................................................................................................	  10	  

3.	  Metod	  ...........................................................................................................................................	  11	  
3.1	  Fallstudie	  ............................................................................................................................................	  11	  
3.2	  Vetenskaplig	  utgångspunkt	  och	  metodologi	  ..........................................................................	  12	  
3.3	  Två	  undersökningsdimensioner	  av	  fallet	  ...............................................................................	  13	  
3.3.1	  Historisk	  genomgång	  och	  utveckling	  av	  samarbetet	  ..................................................................	  13	  
3.3.2	  Semistrukturerade	  intervjuer	  ...............................................................................................................	  13	  
3.3.3	  Urval	  .................................................................................................................................................................	  15	  

4	  Empiri	  ...........................................................................................................................................	  16	  
4.1	  Historisk	  genomgång	  och	  utveckling	  av	  samarbetet	  ..........................................................	  16	  
4.1.1.	  Frikyrkornas	  framväxt	  och	  utveckling	  .............................................................................................	  16	  

4.1.2.	  Förutsättningar	  för	  samarbete	  och	  implementering	  ......................................................	  17	  
4.1.3.	  Den	  nya	  kyrkans	  uppgift	  och	  hur	  den	  styrs	  ...................................................................................	  18	  

4.2	  Intervjuer	  ...........................................................................................................................................	  19	  
4.2.1	  Hur	  pass	  redo	  individen	  är	  inför	  förändring	  ..................................................................................	  19	  
4.2.2	  Graden	  av	  engagemang	  kopplad	  till	  förändringen	  .......................................................................	  20	  
4.2.3	  	  Graden	  av	  öppenhet	  inför	  förändring	  ...............................................................................................	  21	  
4.2.4.	  Graden	  av	  cynism	  till	  förändringen.	  ..................................................................................................	  22	  

5	  Analys	  ............................................................................................................................................	  23	  
5.1.	  Lewins	  trestegsmodell	  ..................................................................................................................	  23	  
5.1.1.	  Upptining	  .......................................................................................................................................................	  23	  
5.1.2.	  Förändring	  ....................................................................................................................................................	  24	  
5.1.3.	  Återfrysning	  .................................................................................................................................................	  26	  

6.	  Diskussion	  och	  slutsats	  ..........................................................................................................	  27	  
6	  Referenser	  ...................................................................................................................................	  29	  
6.1	  Litteraturlista	  ...................................................................................................................................	  29	  
	  	  	  	  	  6.2.	  Historisk	  genomgång	  och	  utveckling	  av	  samarbetet	  .....................................................................	  31	  
	  	  	  	  	  6.2.1.	  Personlig	  kommunikation	  .....................................................................................................................	  31	  
	  	  	  	  	  6.2.2.	  Dokumentstudie	  .........................................................................................................................................	  31	  

 
 

 



	   4	  

1. Inledning  

Inledningen syftar till att förklara bakgrunden till varför vi ansett det intressant att genomföra 

denna studie samt att introducera läsaren till studien. Vidare presenteras studiens syfte och 

forskningsfråga. 

1.1 Bakgrund  

De senaste decennierna har sammanslagningar av organisationer ökat betydligt och har blivit 

ett vanligt sätt för dem att växa, effektivisera eller helt enkelt öka sina chanser för överlevnad 

(Burke, 2008). Det är dock inte självklart att det alltid lyckas – bland annat finns svårigheten 

med att skapa och implementera en positiv inställning mot sammanslagningen bland 

organisationens medlemmar (Burke, 2008). På grund av svårigheterna som finns vid stora 

organisationsförändringar, till exempel sammanslagningar av organisationer, har mycket 

forskning bedrivits inom hur organisationer påverkas av dem och många teorier och modeller 

har utvecklats för att försöka förstå hur en organisation bör gå tillväga och hur en förändring 

påverkar organisationsmedlemmarna. 
 

Huvuddelen av forskningen har fokuserats på vinstdrivande organisationer (La Piana & 

Heyes, 2005). Det finns dock andra typer av organisationer där de ekonomiska aspekterna inte 

är de drivande. Ett gemensamt begrepp för denna typ av organisationer är idéburna 

organisationer. Dessa kan ta många former, men det handlar ofta om ideella eller ekonomiska 

föreningar, stiftelser eller trossamfund, och syftar grundläggande till att främja en idé. Det kan 

till exempel handla om en inställning till naturens rättigheter så som Greenpeace, om 

folkrörelser så som Sjöräddningssällskapet eller religiösa övertygelser, så som kyrkor. 

Gavelin et al (2010) menar att idéburna organisationer kännetecknas av att de inte syftar till 

ekonomisk vinst, att de gynnar allmänhetens eller sina medlemmars intressen och att de inte 

är en del av staten. Denna typ av organisation har under de senaste åren börjat spela en allt 

större roll i samhället och har blivit viktiga aktörer inom välfärdsområdet (Gavelin et al, 

2010). Vidare menar Gavelin et al. (2010) att de fungerar som viktiga drivkrafter vad gäller 

till exempel att minska det sociala utanförskapet, främja det demokratiska engagemanget eller 

att utforma nya sätt att lösa samhällsproblem. Även om finansiella eller organisatoriska 

faktorer kan vara den drivande orsaken till att idéburna organisationer slår sig samman är de 

faktorerna ofta inte målet i sig. La Piana och Heyes (2005) menar att för att ens överväga en 
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sammanslagning måste de inblandade organisationerna dela en grundläggande övertygelse 

vad gäller målet med förändringen eller vad de vill påverka i världen. 

                                                                                                         

I detta arbete kommer vi fokusera på frikyrkor som en idéburen organisation. 2011 beslutade 

de tre frikyrkorna Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan att slå sig samman och 

bilda Equmeniakyrkan. Dessa tre samfund kan generellt uppfattas stå på liknande filosofiska 

eller ideologiska grund, vilket över huvudtaget möjliggör sammanslagning, men på detaljnivå 

har de betydande olikheter, till exempel vad gäller kyrkotradition och organisationsstruktur. 

Liksom vid sammanslagningar av vinstdrivna organisationer finns det tekniska och 

organisatoriska svårigheter som måste hanteras för att sammanslagningen rent materiellt ska 

komma till stånd och fungera, men till skillnad från vinstdrivna organisationers 

sammanslagningar står här istället den sociala och filosofiska aspekten hos organisationens 

medlemmar i centrum. 

1.2 Syfte och forskningsfråga. 

För att en organisationsförändring ska fungera och lyckas även i det långa loppet krävs det att 

hela förändringsprocessen är väl anpassad och justerad till den aktuella organisationen samt 

att medlemmarna har en positiv inställning till förändringen (Angelöw, 1991). Eftersom 

medlemmar i en idéburen organisation ofta har ett starkt emotionellt band till sin organisation 

samtidigt som de i regel inte har samma beroendeställning som vid en anställning blir det 

intressant att försöka förstå förändringsprocessen i en sådan organisation. Uppsatsen ämnar 

därför utifrån en fallstudie undersöka följande forskningsfråga: 
 

Hur långt gången är förändringsprocessen hos Equmeniakyrkan? 

 

Genom att undersöka och svara på denna fråga bidrar vi till den relativt begränsade 

forskningen inom organisationsförändring hos idéburna organisationer. För att kunna svara på 

vår forskningsfråga vill vi: 
 

●   Beskriva hur sammanslagningen har gått till och vad som har förändrats. 

●   Undersöka vilken roll medlemmarna har haft på förändringsarbetet. 

●   Förklara förändringsprocessen. 
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2. Teori    

I detta avsnitt presenteras de två modeller som har använts i undersökningen samt en 

genomgång av tidigare forskning om attitydens betydelse vid organisationsförändringar. 

Denna forskning argumenterar för attitydens avgörande roll för att förändringen ska lyckas 

och det är med stöd av detta som vi valt att fokusera studien av organisationsmedlemmarna på 

just deras attityder till förändringen. För att göra detta har vi tagit hjälpt av Chois fyra 

attitydfaktorer, som konkretiserar vad det är som påverkar attityden. Sist presenteras Lewins 

trestegsmodell som förklarar en förändringsprocess önskade förlopp, och det är denna som vi 

främst baserar vår analys på. 

2.1. Attitydbegreppet 

Enligt en mängd forskare, däribland Choi (2011), Darwish (2000), Iverson (1996), Piderit 

(2000) samt Vakola och Nikolau (2014), är det organisationsmedlemmarnas attityd som är 

avgörande för organisationsförändringars framgång. Attityd definieras enligt Secord och 

Backman (1969) som en individs långsiktiga känslor och tankar om samt anlag för olika 

händelser och aspekter i personens omgivning. En individs attityd är i regel antingen positiv 

eller negativ till dessa händelser och aspekter, och grundinställningen påverkar då hur 

personen kommer att agera gentemot dessa (Arnold et al. 1995). Eftersom människors attityd 

har en så tydlig påverkan på deras agerande vid alla sorters förändringar har det också 

forskats en hel del om vilken attityd anställda och medlemmar i organisationer har till just 

organisationsförändringar och hur attityden påverkar organisationen och individerna i den 

(Piderit, 2000). Forskningen visar att positiva attityder kan underlätta för organisationen att nå 

sina uppsatta mål medan negativa attityder har en negativ påverkan på bland annat de 

anställdas moral och produktivitet, vilket gör attitydbegreppet väldigt aktuell för företag och 

organisationer (Eby et al., 2000; Kotter, 1996). Trots att det har forskats en hel del inom 

ämnet organisationsförändring och hur man bör genomföra dem har det visat sig att 70 % av 

alla initiativ till stora förändringar inom organisationer misslyckas (Beer & Nohria, 2000). 

Enligt Deloitte och Touche (1996) är den största anledningen till dessa misslyckanden att 

organisationens medlemmar eller anställda ställer sig negativa till förändringen, och detta 

kopplar bland annat Vakola och Nikolau (2014) till medlemmarnas attityd till förändring. 
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Samtidigt är en annan viktig aspekt hur starkt individers engagemang mot organisationen är 

(Porter et al. 1976). Engagemang kan enligt Mowday et al. (1982) tolkas som en sorts attityd 

som visar hur stark koppling det är mellan organisationen och de anställda. Hur pass 

engagerad en anställd eller medlem inom en organisation är beror på ett flertal faktorer, bland 

annat hur väl organisationens mål och värden stämmer överens med individens mål och 

värden, hur bra individen trivs och hur stark viljan att stanna i organisationen i framtiden är. 

De anställdas engagemang är enligt forskningen viktig för organisationer som genomför 

organisationsförändringar eftersom det påverkar individens acceptans till den aktuella 

förändringen (Darwish, 2000). Enligt Iverson (1996) är engagemanget hos de anställda en av 

de faktorer som tydligast påverkar attityden gentemot en organisationsförändring, där ett 

starkt engagemang i regel leder till en mer positiv attityd mot förändringen. 

2.2. Chois attitydmodell 

Med hjälp av tidigare forskning har Myungweon Choi (s. 479, 2011) kommit fram till att det i 

huvudsak är fyra olika faktorer hos individerna som påverkar utslaget av en 

organisationsförändring: (1) hur pass redo individen är inför förändringen, (2) graden av 

engagemang kopplad till förändringen, (3) graden av öppenhet inför förändring och slutligen 

(4) graden av cynism till förändringen. 
 

Hur pass redo en individ är inför en förändring är något som har forskats om tidigare i 

relativt stor utsträckning och resultatet tyder på att individernas beredskap ofta är 

sammanhängande med organisationens beredskap. Individerna bör ha uppfattningen att 

förändringen är nödvändig samt att den faktiskt bidrar med något positivt för att de verkligen 

ska vara redo till förändring (Choi, s.482, 2011). Graden av engagemang är enligt Choi det 

som har studerats flitigast tidigare då det anses vara en av de viktigaste aspekterna för att 

förklara personalens och medlemmarnas beteende. För att en förändring ska lyckas och bli så 

som organisationen önskar måste de olika individerna aktivt genomföra de personliga 

uppgifter som behövs för att bidra till det önskade resultatet (Choi, s.484-485, 2011). 

Öppenhet till förändring är den faktor som Choi har tittat minst på av alla faktorer, men trots 

det är den viktig då den hos en individ tyder på en hög grad av flexibilitet (Choi, s. 485, 

2011). Graden av cynism till förändring innefattar den pessimism och de negativa känslor 

som individer känner inför en förändring. Detta innefattar framförallt den misstro som kan 

finnas mot organisationen och ledningen i helhet men även att det finns en misstanke att den 
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aktuella förändringen kommer att innebära nackdelar (Choi, s. 488, 2011). För att minska 

graden av cynism är en lösning att öka medbestämmandet och kommunikationen på alla 

nivåer i organisationen (Choi, s.489, 2011). Trots att de fyra olika faktorerna på många sätt 

går in i varandra menar Choi att samtliga fokuserar på distinkta och särskiljande områden, och 

att det därför finns anledning att se dem som skilda faktorer som på ett eget sätt påverkar 

medlemmarna och deras attityd till förändring inom en organisation (Choi, s.489, 2011). 

2.3 Lewins trestegsmodell 

Efter andra världskriget utformade psykologen Kurt Lewin en modell som förklarar hur en 

förändringsprocess bör gå till för att den ska få önskvärt utslag. Modellen var en del av en 

större studie som genomfördes för att försöka förstå hur en regering kan förändra matvanorna 

hos en befolkning i händelse av ett omfattande krig. Tanken var att få folket att äta mer 

lättodlad och lättproducerad mat och mindre dyr mat som kräver tunga resurser för att 

produceras (Burke, 2008). Efter fyra års studier kom Lewin fram till att tre vitala steg måste 

genomgås och slutföras för att en förändringsprocess ska fungera väl: upptining (unfreezing), 

förändring (moving) samt återfrysning (freezing) (Burke, 2008). 
 

Det första steget är tänkt att ”tina upp” det nuvarande beteendet hos individerna för att 

därefter kunna förändra det. För att det ska fungera som planerat måste detta steg anpassas för 

varje enskild situation med de specifika förutsättningar som varje förändringsprocess står 

inför (Lewin, 1947). Burke (2008) hävdar att detta steg även kan se olika ut beroende på 

omfattningen av förändringen och vilka områden den berör. På organisatorisk nivå kan det till 

exempel innebära att ledningen visar data och statistik för sina anställda över skillnader 

mellan organisationens befintliga status och var de bör ligga om de ska nå sina uppsatta mål. 

Ett annat exempel är att anordna kurser och informationsmöten där ledningen visar för de 

anställda att en förändring är nödvändig för att därmed försöka skapa en positiv attityd till 

förändring (Burke, 2008). 
 

Det andra steget, förändring, är tänkt att få medlemmarna att anpassa sig till det nya och 

förändra sitt beteende så att den planerade förändringen kan implementeras (Lewin, 1947). 

Burke (2008) menar att ett sådant steg till exempel kan innebära att organisationen utbildar 

sina chefer och mellanchefer i hur de bör bete sig mot och inför sina anställda, eller en 
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förändringsplan som visar de nödvändiga steg som företaget måste klara av för att nå de 

uppsatta målen. 
 

Det sista steget, återfrysning, är tänkt att få individerna som genomgått förändringen att känna 

sig trygga i den nya miljön och i det nya beteendet (Lewin, 1947). Exempel på detta kan vara 

att införa ett belöningssystem som förstärker och uppmuntrar det nya beteendet, eller att 

förändra organisationen i stort så att den anpassas och ligger mer i linje med hur 

verksamheten ser ut efter förändringen (Burke, 2008). E.H. Schein (1987) utvecklade Lewins 

modell under 1980-talet då han ansåg att en förändringsprocess inte är så enkel och tydlig 

som modellen ger sken av och att stegen till viss del överlappar varandra. Han behöll de tre 

ursprungliga stegen men utvecklade och preciserade vad de innebär (Burke, 2008). 

2.3.1 Upptining 

Enligt Schein (1987) finns det i upptiningsfasen åtminstone tre olika sätt som en organisation 

kan motivera och skapa en beredskap för förändring på. De sätt som Schein presenterar ligger 

väldigt nära Lewins ursprungsmodell men har utvecklats en del. Första sättet för en 

organisation att påbörja en upptiningsprocess är att skapa en oro inför framtiden hos 

medlemmarna. Detta görs genom att på ett tydligt sätt visa att en förändring är nödvändig, 

exempelvis genom att visa att den externa miljön runt omkring organisationen har förändrats 

och att fortsätta i samma spår kommer att få negativa konsekvenser. Nästa sätt, som bygger på 

det första, är att medlemmarna känner skuld om de fortsätter på den gamla vägen, som enligt 

den presenterade informationen kommer att leda till något negativt. Enligt Schein (1987) är 

det dock inte tillräckligt med endast osäkerhet och skuld för att slutföra upptiningsprocessen. 

För att medlemmarna de facto ska börja agera på ett sätt som gynnar förändringen måste de 

vara helt trygga i att de inte kommer att drabbas negativt på ett psykologiskt plan, de får alltså 

inte känna att det finns någon risk för att bli kritiserade av medarbetare för att de beter sig i 

linje med vad ledningen vill. (Schein, 1987) 

2.3.2 Förändring  
Schein (1987) menar att förändring i huvudsak är något kognitivt. Detta innebär att 

medlemmarna inom en organisation måste börja se organisationen utifrån ett nytt perspektiv 

för att den önskade förändringen verkligen ska kunna implementeras. Det nya synsättet 

kommer sedan att speglas i medlemmarnas beteende och handlande. Schein (1987) menar att 

två processer är nödvändiga för att detta ska kunna realiseras: 
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1. En ny modell, ledare, mentor eller motsvarande måste identifieras för att medlemmarna ska 

kunna se situationen utifrån modellens eller personens synvinkel och därmed kunna släppa sitt 

gamla synsätt. 

2. Medlemmarna måste scanna av miljön på information om andra liknande 

förändringsarbeten, till exempel om modellen har varit framgångsrik för andra organisationer, 

om förändringen är passande för den egna organisationen och om så är fallet, vilka 

anpassningar som bör göras för att det ska fungera på ett bra sätt. Typexempel på hur denna 

scanning kan genomföras är enligt Burke (2008) att ta in externa konsulter, ha konferenser där 

nyckelpersoner pratar igenom möjliga scenarion eller att ledningen gör studiebesök på en 

liknande organisation som genomgått en motsvarande förändring. 

2.3.3 Återfrysning 
Återfrysningen, som är tänkt att integrera och befästa förändringen, kan enligt Schein (1987) 

delas upp i två separata delar. 

1.   Det personliga och individuella: medlemmarna måste få hjälp med att känna sig bekväma 

med det nya beteendet. Något som kan kräva ansenlig träning och tillvänjning där de får 

feedback och blir belönade när de gör rätt. 

2.   Det interpersonliga: för att förändringen verkligen ska kunna knytas ihop måste även de delar 

som inte har genomgått förändring kunna arbeta med de som har det. Denna del är vanligast 

för organisationer där endast en del av organisationen genomgår en förändring. (Schein, 1987) 

2.3.4 Kritik mot trestegsmodellen. 
Trots att trestegsmodellen har används flitigt inom forskningen om organisationsförändring 

har den fått en hel del kritik av forskare. En faktor som har kritiserats mest är, enligt en 

sammanställning av Burnes (2004), att modellen är alltför mekanisk och enkel med sina tre 

tydliga steg. Det blir problematiskt eftersom en förändring inte sker stegvis utan snarare är 

löpande. I Burnes (2004) sammanställning får modellen även kritik för att den inte tar hänsyn 

till faktorer såsom maktfrågor och konflikters påverkan på individer inom organisationer. 

Modellen kritiseras även för att endast vara relevant för isolerade förändringsprocesser med 

tydliga steg samt att den inte rymmer andra förändringar som sker samtidigt men i en annan 

riktning än den huvudsakliga förändringen (Burnes, 2004). Andra forskare kritiserar liknande 

aspekter av teorin. Både Hatch (2002) och Angelöw (1991) kritiserar den för att inte se 

förändring som en fortlöpande process och för att den endast tar hänsyn till en 

förändringsprocess i taget.    
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3. Metod 
Detta avsnitt presenterar studiens arbetsprocess, vetenskapliga utgångspunkt, hur vi valt 

undersökningsmetod samt hur data har samlats in. Här förklaras även studiens urval samt de 

svårigheter vi har haft kopplat till studien. I denna studie vill vi med hjälp av teorier om 

organisationsförändring förstå och förklara ett fenomen, alltså genomföra en så kallad 

förklarande studie (Saunders, s. 323). Vi har undersökt ett fall där en sammanslagning av 

idéburna organisationer har ägt rum. Fokus har lagts på organisationsmedlemmarna eftersom 

dessa både kan ses som kärnan av idén och nyckeln till en framgångsrik förändring. Därför 

har vi genomfört en kvalitativ studie, med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, för att 

försöka förstå medlemmarnas roll i sammanslagningen, samt en bakgrundsstudie över de mer 

konkreta aspekterna av hur sammanslagningen genomförts. Empirin har sedan applicerats på 

en organisationsförändringsmodell, Lewins trestegsmodell, för att genom den kunna svara på 

uppsatsens forskningsfråga. 

3.1 Fallstudie 

En fallstudie är en forskningsstrategi som involverar en empirisk undersökning av ett specifikt 

samtidsfenomen inom sin egen kontext, som genomförs genom att använda flera olika 

beviskällor (Enligt Robson, 2002, s. 178). För att få en djupare inblick i 

sammanslagningsprocessen i idéburna organisationer har vi studerat ett verkligt exempel på 

en sammanslagning, nämligen när Baptistkyrkan, Metodistkyrkan och Missionskyrkan gick 

ihop och bildade Equmeniakyrkan. Vi har inhämtat data från flera olika medlemmar och 

anställda i den studerade organisationen, men även genomfört en studie över bakgrunden och 

implementeringen av sammanslagningen för att komplettera, konfirmera och uppdatera data 

och på så vis öka validiteten på undersökningen.  
 

En fallstudie är intressant just för att ett fenomen, här en organisationssammanslagning, 

undersökts i sin egen kontext, en kontext som alltså är unik för varje enskild organisation 

(Eriksson & Wiederstam, 2006, s. 129). Kvalitativa studier är att föredra då man vill få en 

djupgående förståelse för ett fenomen och verkligen förstå kontexten och de bakomliggande 

orsakerna (Saunders, 2009), vilket är fallet i denna studie. Det finns dock självklart nackdelar 

med denna forskningsmetod. Den största nackdelen är att det inte går att generalisera 

undersökningen eftersom varje undersökt kontext är unik (Yin, 2011). Den enda 
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generaliseringen vi därför ämnar göra är gentemot teorin (Bryman, 2013, s. 270) för att 

genom den förstå och förklara det studerade fenomenet.  

3.2 Vetenskaplig utgångspunkt och metodologi 

Organisationssammanslagningar är komplexa fenomen och kan därför studeras utifrån en 

mängd olika perspektiv, men det är för detta arbete omöjligt att behandla alla, främst med 

tanke på den begränsade tiden. Som uttryckts i uppsatsens teori menar många forskare att det 

är organisationsmedlemmarnas attityd till en organisationsförändring som är avgörande för 

förändringens utfall (Choi, 2011; Darwish, 2000; Iverson, 1996; Piderit, 2000; Vakola och 

Nikolau, 2014), och föreslår alltså att medlemmarna skulle kunna vara den viktigaste 

komponenten i ett förändringsarbete. För idéburna organisationer blir detta än viktigare. 

Idéburna organisationer grundar sig i en gemensam idé eller uppfattning om någonting, och 

denna idé är vad som lockar dit dess medlemmar. Vid sammanslagningar av idéburna 

organisationer är det slutgiltiga målet att främja idén snarare än att främja organisationens 

finansiella status, vilket gör att organisationerna och dess medlemmar måste dela samma idé 

för att sammanslagningen alls kan bli aktuell (La Piana, Heyes, 2005). Medlemmarna spelar 

därför i detta sammanhang en enormt viktig roll eftersom det i grunden är de som är bärare av 

organisationens idé och som i sin tur avgör om sammanslagningen är möjlig eller ej. Av dessa 

två anledningar har vi valt att undersöka organisationsmedlemmarnas roll i 

sammanslagningsprocessen. Medlemsperspektivet är i sin tur väldigt brett och kan även det 

studeras utifrån en mängd olika perspektiv. Vi har alltså här valt att utgå från 

organisationsmedlemmars attityd, och har tagit hjälp av tidigare forskning för att få ett så 

välgrundat ramverk som möjligt. 
 

För att konkretisera attitydbegreppet i verkligheten har vi använt oss av Chois attitydmodell. 

Attityd är ett abstrakt begrepp och även om vi har definierat det på ett tydligt sätt har vi haft 

behov av att konkretisera det i operationaliseringen. Med hjälp av tidigare forskning har Choi 

(s. 479, 2011) kommit fram till att det i huvudsak är fyra olika faktorer hos individerna som 

påverkar utslaget: (1) hur pass redo individen är inför förändringen, (2) graden av 

engagemang kopplad till förändringen, (3) graden av öppenhet inför förändring och slutligen 

(4) graden av cynism till förändringen. Dessa punkter har vi haft som utgångspunkt i 

utformandet av de teman som legat till grund för intervjuerna. På så vis har det abstrakta 

attitydbegreppet kunnat föras ner till en konkretare nivå att föra samtal på. Då intervjuerna 
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baserats på dessa punkter har vi även valt att dela in den intervjubaserade delen av empirin 

efter dem.  
 

För att få klarhet i det insamlade materialet och för att kunna svara på vår forskningsfråga har 

vi därefter valt att använda oss av Lewins trestegsmodell som förklarar hur en 

förändringsprocess bör gå till. Han delar in processen i tre steg och förtydligar med hjälp av 

Schein vad de innebär och bör innefatta. Dessa steg blir ett ramverk för att bättre förstå 

förändringsprocessen i vår fallstudie, där vissa aspekter faller innanför den medan annat inte 

stämmer överens med den. Tanken är att föra en diskussion om hur väl modellen kan 

appliceras på just denna fallstudie och utifrån den analysera fallets förändringsprocess. 

3.3 Två undersökningsdimensioner av fallet 

Denna uppsats betstår alltså av två delar. Vi har dels gjort en intervjustudie med 

organisationsmedlemmar och anställda, men för att förstå respondenternas svar är det 

nödvändigt att sätta in dem i en kontext. Därför har vi även gjort en bakgrundsundersökning 

där vi dels har gjort en historisk genomgång av vad som ledde fram till sammanslagningen, 

dels sammanställt en redogörelse över hur sammanslagningen gick till. Genom att använda 

flera olika datakällor får vi möjlighet att bekräfta resultaten i studien, alltså en så kallad 

triangulering (Saunders, 2006, s. 154). 

3.3.1 Historisk genomgång och utveckling av samarbetet 
Här har data samlats in från en rad olika källor. Dels har vi tagit del av information från de 

studerade organisationernas egna hemsidor, dels från sekundärlitteratur där organisationerna 

beskrivs utifrån sett. Dessutom genomfördes en förberedande intervju med en 

styrelseordförande för Missionskyrkan som gav oss möjlighet att sätta oss in i situationen och 

ställa frågor om processen, implementeringen och de officiella bakomliggande tankarna vad 

gäller sammanslagningen. Slutligen har vi haft mailkontakt med Equmeniakyrkans 

pressekreterare där vi främst fått tillgång till statistik och annan hårdfakta. 

3.3.2 Semistrukturerade intervjuer 
Personliga intervjuer är ofta att föredra när potentiellt känsliga ämnen ska diskuteras. 

Personliga åsikter, tankar och känslor, som i denna undersökning har varit viktiga att få fram, 

kommer ofta bättre till uttryck via personliga samtal, än vid till exempel standardiserade 



	   14	  

frågeformulär. (Saunders, s. 324) Semistrukturerade intervjuer går ut på att det förbereds ett 

antal frågor som intervjun utgår ifrån och som på ett brett vis sätter ramen för intervjun, men 

som samtidigt lämnar stort utrymme för spontana följdfrågor (Saunders, s. 324). Denna frihet 

har vi velat integrera i vår studie eftersom den ger en större möjlighet för respondenterna att 

utveckla sina egna tankar och risken för ledande frågor blir mindre. Under våra intervjuer har 

det varit uppenbart att ett semistrukturerat upplägg har varit en bra väg att gå, då flera av 

respondenterna själva har vidareutvecklat sina tankar utifrån korta frågor och då fått ökat 

utrymme att prata om vad de ansett vara intressant och viktigt för förändringsarbetet. Målet 

har varit att föra ett produktivt men avslappnat samtal med respondenterna, samtidigt som ett 

antal iförväg utarbetade teman har hjälpt oss att hålla samtalet inom detta arbetes ramar samt 

att bibehålla fokus på de viktigaste punkterna för undersökningen.   
 

Intervjuerna hölls i december 2014 och tog mellan 20 och 50 minuter. De första intervjuerna 

tog längre tid eftersom vi då behövde få fler aspekter förklarade för oss, medan vi vid de 

senare intervjuerna var mer insatta. Vi lät respondenterna bestämma plats för att kunna 

genomföra intervjuerna där respondenterna var bekväma. Detta resulterade i möten i kyrkan, 

på café eller hemma hos respondenten själv. Intervjuerna spelades in för att kunna lyssnas 

igenom vid senare tillfälle och hölls anonyma för att öka möjligheten för respondenterna att 

vara ärliga. 
 

Vid intervjuerna var vi medvetna om både eventuella intervjuareffekter och 

respondenteffekter och försökte i största möjliga mån minimera dem. Med intervjuareffekt 

menas den påverkan som intervjuaren kan ha på respondenten, genom exempelvis sin ton, 

kommentarer, sin klädsel eller annat icke-verbalt beteende. Genom dessa kan intervjuaren 

omedvetet styra in respondenten till att uppfatta eller underförstå saker på ett visst sätt, vilket i 

sin tur påverkar svaren och i längden studiens resultat. (Saunders, s. 326) 

                                                                                                                                 

Med respondenteffekten menas respondentens medvetna eller omedvetna ovilja att delge 

information. En djupintervju är en påträngande process och även om respondenten har gått 

med på att delta i den kan ändå ämnen komma upp som är så pass intima eller känsliga att han 

eller hon väljer att inte diskutera eller gå närmare in på dem. Detta kan leda till att inte hela 

bilden av en situation kommer fram och att den då kan bli snedvriden genom hela 

undersökningen. Snedvridning av intervjusvaren kan också̊ vara ett resultat av vilka som har 

valt att ställa upp i intervjun. (Saunders, s. 327) 
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3.3.3 Urval 
Bildandet av Equmeniakyrkan är ett exempel på en omfattande sammanslagning av idéburna 

organisationer som vi har valt att undersöka närmare. Att undersöka en förändringsprocess 

innebär stor komplexitet. Särskilt när de inblandade organisationerna är stora och än mer om 

det, som i vårt fall, inte är två utan hela tre stycken. Det blir nödvändigt att avgränsa sig även 

om då risken finns att vissa relevanta aspekter utesluts. I vårt fall har vi uteslutande undersökt 

en av de tre organisationerna, Missionskyrkan som är den klart största av de tre 

bildarkyrkorna, men vi menar på intet sätt att den utvalda organisationen är representativ för 

de två uteslutna.  
 

Vi har vidare valt att endast studera medlemmarna i en församling för att exkludera eventuella 

skillnader som skulle kunna finnas mellan församlingar och därmed ge en spridning i svaren 

som snarare beror på skillnaden mellan de enskilda församlingarna än på 

förändringsprocessen. Genom att endast studera en församling har vi även kunnat gå djupare 

in i den organisationen än om vi skulle haft en jämförande studie. Nackdelar med att endast 

titta på en församling är dock att vi inte får en lika bred studie som vi skulle kunnat få om vi 

hade intervjuat medlemmar ur flera kyrkor. Med tanke på tidsbegränsningen för detta arbete 

har vi dock föredragit djup över bredd. 
 

Till våra intervjuer har vi försökt att välja ut personer i olika positioner och med olika 

egenskaper för att få in fler synvinklar på sammanslagningen och på så vis få mer bredd. Vi 

har haft två olika intervjufaser, där vi tidigt i studien intervjuade en styrelseordförande för 

Missionskyrkan för att få en grundläggande uppfattning om sammanslagningsprocessen, och 

som sedan använts till studien av utvecklingen av samarbetet. I den andra fasen har vi 

genomfört intervjuer med en pastor och fyra medlemmar, och det är dessa intervjuer som vår 

analys av medlemmarna bygger på. För ordföranden fokuserades intervjun mer på det 

administrativa och organisatoriska: hur man tänkte sig sammanslagningen ovanifrån i 

hierarkin, hur planeringen och informationsspridningen gick till och annan organisatorisk 

information. Vid intervjuerna av medlemmarna försökte vi innefatta en så stor variation som 

möjligt vad gäller både ålder och kön, detta för att i så stor grad som möjligt eliminera 

eventuell snedvridning av resultatet. Därför valdes två personer från den yngre generationen 

och två från den äldre generationen med en kvinna och en man från respektive grupp. Jämfört 

med intervjun med styrelseordförande låg fokus här mer på de personliga planet: hur 

medlemmarna själva uppfattade sammanslagning, vad de tyckte om den etcetera. Vad gäller 
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pastorn var avsikten att hitta kopplingen mellan makro- och mikronivå, det vill säga mellan 

den organisatoriska intentionen och känslorna och inställningarna på individnivå̊. 
 

 

4 Empiri 
Nedan presenteras den data som samlats in, dels genom en historisk genomgång av vad som 

ledde fram till sammanslagningen och hur den implementerades, och dels genom kvalitativa 

intervjuer. Genomgången av historiken och utvecklingen av samarbetet är tänkt att ge en 

övergripande bild av vad sammanslagningen har inneburit, vad som ledde fram till den och 

hur man rent organisatoriskt har tänkt, och intervjuerna behandlar medlemmarnas attityd 

gentemot den.  

4.1 Historisk genomgång och utveckling av samarbetet 

4.1.1. Frikyrkornas framväxt och utveckling 
Det var framförallt tre stora folkrörelser som blev viktiga i och med de omvälvande 

förändringarna i det svenska bondesamhället under 1800-talets andra hälft: 

nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och folkväckelsen. Även om en relativt stor del av 

väckelserörelsen stannade kvar inom Svenska kyrkan bröt sig en avsevärd del ut och 

formerade sig i huvudsak i de tre samfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 

Baptistförbundet och Svenska Missionsförbundet. Det var här som begreppet frikyrka, i 

betydelsen fri i förhållande till staten, växte fram. (Bergsten, 1995) 

                                                                                                         

I regel verkade dessa tre ”gamla” frikyrkoförbunden från början åtskilda från varandra och 

var oense om en rad olika saker, så som dop- och församlingssyn, försoningsläror samt 

uppfattningar om mer djupgående trosfrågor. Vid sekelskiftet togs dock initiativ till det första 

frikyrkomötet där såväl religiösa som etiska och sociala frågor diskuterades. Denna typ av 

möten har sedan dess fortsatt i olika former och med tiden har olika typer av organisationer 

och organ för dialog och samarbete bildats och avlöst varandra. (Bergsten, 1995) Seriösa 

diskussioner om en sammanslagning har förts även vid tidigare tillfällen men har då fallerat 

av en eller annan anledning (Nordqvist, 07.11.14) 
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Trots att dessa plattformar för samtal har fungerat enande på många plan finns det ändå kvar 

relativt starka principiella meningsskiljaktigheter. Missionskyrkans djupa förankring i den 

svensk-lutheranska traditionen i förhållande till Baptist- och Metodistkyrkans ursprung i den 

anglosachsiska frikyrkligheten är en av grunderna till dessa. (Bergsten, s. 19-21) 

4.1.2. Förutsättningar för samarbete och implementering 

Även om kyrkorna nästintill oavbrutet har haft någon form av samarbete och dialog över 

samfundsgränserna var det på 60-talet som seriösa tankar om en sammanslagning började 

uppstå. Redan 2007 gick de tre samfundens ungdomsförbund samman och bildade equmenia 

(Equmenia: Historien) (equmenia är alltså namnet på det gemensamma ungdomsförbundet, 

och Equmeniakyrkan namnet på den gemensamma kyrkan). Skarpt läge för moderkyrkorna 

blev det dock inte förrän 2008. Kyrkoledarna från de respektive samfunden åkte då iväg på en 

gemensam resa för att diskutera en eventuell sammanslagning (Nordqvist, 07.11.14). Vid de 

tre samfundens respektive konferenser gavs sedan uppdraget till tre arbetsgrupper, en från 

varje samfund, att arbeta fram visioner för ett samarbete, vilket i detta skede gick under 

benämningen Gemensam framtid. Avsiktsförklaringen från 2008 var starten för en 

sammanslagning: under tre år skedde samtal med medlemmar och arbetsgrupper innan det 

slutgiltiga beslutet togs 2011 (Equmeniakyrkan: Protokoll från bildarmötet). 

                                                                                                         

På bildarmötet 2011 togs ett principbeslut om bildandet av den nya kyrkan och teologisk 

grund och stadgar antogs (Equmeniakyrkan: Protokoll från bildarmötet). Det beslutades även 

om en verksamhetsplan om hur arbetet skulle fortsätta med bland annat tre fokusområden för 

den nya kyrkan: bibel och bön, uppdraget och trovärdigheten. (Equmeniakyrkan: Tre 

fokusområden). Målet var att involvera medlemmar tidigt i processen, detta gjordes bland 

annat genom att skicka ut informationsblad till församlingarna samt att det hölls möten där det 

framtida samarbetet diskuterades (Equmeniakyrkan: Strategiska inriktningar). Vidare 

utvecklades Equmeniakyrkans organisation, där regionindelningen bestämdes och de juridiska 

stadgarna fastställdes, vilket definierade makt- och beslutandestrukturen, samt kyrkans 

grunddokument där den gemensamma teologiska ståndpunkten fastslogs (Equmeniakyrkan: 

Grunddokument för GF-kyrkan, Equmeniakyrkan: Stadgar för Equmeniakyrkan). 
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4.1.3. Den nya kyrkans uppgift och hur den styrs              
Vad gäller ideologi finns vissa faktorer som står ut extra mycket och som återkommit under 

intervjuerna som betydelsefulla. En gäller doptraditionen. Baptistkyrkan tillåter enbart 

vuxendop, Metodistkyrkan har enbart barndop och Missionskyrkan tillåter båda formerna. Det 

skiljer sig även mellan kyrkorna på vilket sätt dopet är kopplat till medlemskap. Vidare har 

synen på samkönade äktenskap blivit en aktuell fråga inom Equmeniakyrkan eftersom 

Metodistkyrkans världsråd motsätter sig det, medan Baptistkyrkan och Missionskyrkan har en 

mer öppen inställning. (Bergsten 1995, Nordqvist, 07.11.14) 
 

Vad gäller det organisatoriska var storleken den tydligaste skillnaden mellan samfunden. 

Innan sammanslagningen låg Missionskyrkans medlemsantal på 61 000, Baptistkyrkan på 18 

000 och Metodistkyrkan på 6 000 (Anesund, 18.12.14). Samfunden skiljer sig även åt 

strukturellt. Inom Baptistkyrkan finns en stark kongregationalistisk tradition, vilket innebär att 

all beslutandemakt ligger ute i församlingarna vilka sedan frivilligt går ihop i högre organ 

vars beslut inte är bindande. Den klassiska hierarkitriangeln är alltså helt vänd upp-och-ner. 

Metodistkyrkan var däremot i hög grad toppstyrd, där hierarkin sträckte sig upp 

internationellt. (Nordqvist, 07.11.14) 
 

Kyrkoledningens huvudsakliga uppgift är att underlätta för de lokala församlingarnas 

utveckling, utbilda och koordinera församlingens personal samt främja samarbetet mellan 

församlingarna. Kyrkan har även till uppgift att fungera som ett tillsynsorgan där den överser 

utvecklingen, läran och organisationen hos de lokala församlingarna. Trots de lokala 

församlingarnas egen bestämmanderätt har kyrkan ett mandat att träda in och lösa konflikter 

som kan uppstå mellan olika församlingar eller mellan en församling och dess anställda. 

Medlemmar i kyrkan är de som enligt bestämmelserna ska ha den största makten, och i största 

möjliga mån ska konsensusbeslut snarare än majoritetsbeslut fattas. (Alkholm et al, s.24) 

Detta innebär att Equmeniakyrkan är väldigt decentraliserad och beslutsfattande är tänkt att 

ligga så nära användarnivån som möjligt. 
 

I och med sammanslagningen har Equmeniakyrkan nu ett centralkontor istället för tre 

(Nordqvist, 07.11.14). På lokal nivå agerar en pastor föreståndare för församlingen. 

Församlingarna är sedan indelade i regioner som kraftigt har minskat i antal samtidigt som de 

regionalt anställda har blivit färre. Från början var det 26 distrikt (Anesund, 18.12.14) men 

har nu gått ner till sju regioner (Equmeniakyrkan: Regioner). Distriktet Region Väst, där den 
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studerade kyrkan ligger, består till exempel av 165 församlingar och 105 föreningar 

(Equmeniakyrkan: Om oss) och har fyra anställda (Equmeniakyrkan: personal). Tidigare var 

även den regionala instansen egna juridiska personer, medan det nu bara är de individuella 

församlingarna och riksorganisationen som räknas dit. Det mellanled som regionerna utgjorde 

har alltså tappat avsevärd legitimitet. (Nordqvist, 07.11.14) 

4.2 Intervjuer 

Generellt var alla respondenter positivt inställda till sammanslagningen av de tre kyrkorna. De 

uppskattar att vara med i en större gemenskap som har lättare att nå ut till allmänheten men att 

det samtidigt är viktigt att bibehålla graden av självbestämmande ute i församlingarna. Alla 

var överens om att kommunikationen ut till medlemmarna har varit intensiv och att det har 

funnits goda möjligheter till att delge sina åsikter och synpunkter. Nedan presenteras den data 

som kommit fram vid intervjustudien. Respondenterna R1 och R2 tillhör den äldre 

generationen och är man respektive kvinna. R3 och R4 tillhör den yngre generationen och är 

man respektive kvinna. R4 var även aktiv i Svenska Missionskyrkans Ungdomsförbund 

(SMU) och var med i bildandet av equmenia - Metodistkyrkans, Baptistkyrkan och 

Missionskyrkan gemensamma ungdomsförbund.  R5 är pastor i den studerade kyrkan och har 

länge varit aktiv inom Missionskyrkan. Nedan följer en sammanfattning av vad 

respondenterna delgav under intervjuerna utifrån Chois attitydfaktorer. 

4.2.1 Hur pass redo individen är inför förändring 
Samtliga respondenter har gett intrycket att de har varit mycket förberedda på 

sammanslagningen och därför också redo för den förändring som skett. Det tidigare 

samarbetet och den långa processen har enligt flera respondenter bidragit till detta. 

Exempelvis nämner R2 att informationen från kyrkan har varit så kontinuerlig att hon inte 

kommer ihåg exakt när och hur hon först kom i kontakt med idén om sammanslagningen, och 

tycker att informationsflödet har varit bra genom hela processen samt att det funnits många 

tillfällen att ställa frågor. Hon har även innan sammanslagningen länge tänkt att just en 

sammanslagning vore önskvärd eftersom kyrkorna ändå har så mycket gemensamt och att de 

som en större organisation bättre kan nå ut i samhället. Spontant kan hon dock, nu efter att 

förändringen är genomförd, inte påstå att hon upplever några större förändringar, varken 

konkreta eller känslomässiga. R1 blev introducerad till idén på 1980-talet, då an arbetade 

inom Missionskyrkan, och ansåg då som nu att det främst var en organisatorisk idé för att 
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förstärka organisationen och öka chansen till överlevnad. R3 menar att även om han inte 

upplever några konkreta förändringar har han märkt av en positiv känslomässig förändring: 

”Sammanslagningen känns naturlig, för som ung har man nog inte haft lika mycket 

förutfattade meningar om de andra samfunden, som de äldre kanske har. Det känns kul att 

man släpper det traditionella”. R4 hade inställningen att sammanslagningen var självklar och 

gärna kunde ha skett tidigare. Hon kan dock tänka sig att det varit svårare för den äldre 

generationen att acceptera den. Hon nämner också att hon sedan bildandet av 

ungdomsförbundet equmenia redan haft en gemenskapskänsla och den förstärktes ytterligare 

av sammanslagningen av moderkyrkorna. 

4.2.2 Graden av engagemang kopplad till förändringen 
Det finns en relativ stor bredd i hur engagerade respondenterna har varit i förändringen: 

respondent 2 och 3 har haft ett lägre engagemang, respondent 1 engagerade sig till viss del 

och respondent 4 var mycket engagerade i skapandet av ungdomsförbundet equmenia och har 

då automatiskt varit mer engagerade i sammanslagningen. Slutligen har respondent 5 i sin 

tjänst som pastor haft ett visst engagemang kopplat till sitt yrke. R1 tror att graden av 

engagemang hos medlemmarna och hur väl integrationen har gått är en generationsfråga samt 

att det till viss del kan bero på var kyrkorna befinner sig eftersom det i större städer inte finns 

samma anledning till samarbete jämfört med mindre orter där församlingarna är mindre och 

därför har mer att vinna på samverkan. R3 understryker tydligt att en stor anledning till att 

samfunden gick ihop var att ungdomsförbunden hade visat vägen. Han har till stor del ”vuxit 

upp” i equmenia och varit engagerad där så när det blev kritiskt läge för moderkyrkorna var 

han redan van vid tanken på samverkan mellan samfunden. Att det gått så bra för equmenia 

kändes dessutom som en extra trygghet. Även R4 lägger stor vikt vid att ungdomsförbunden 

gick samman först. Hon var väldigt engagerad i SMU och var med i processen till att bli 

equmenia: 
 

”Det fanns en stor frustration inom organisationen [SMU], att man bar på något  

som inte var aktuellt längre, nämligen att den äldre generationen alltid har känt en  

stor skepticism gentemot de andra kyrkorna […] fördomar och inbyggda tankar  

om varandra om att det ena är bättre eller sämre. Ungdomarna tyckte att de  

bar på det arvet utan att egentligen tycka så”. 

 

Omvärldsanalysen som ungdomsförbunden gjorde visade på sjunkande medlemstal och en 

vilja inom organisationen att hitta nya uttryck och vägar att nå ut till människor. Det fanns en 
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frustration i att samhället utvecklats men att deras organisation inte hängde med. Därför blev 

sammanslagningen av moderkyrkorna en naturlig och efterlängtad utveckling. R4 anser 

vidare att utvecklingen dessutom har gett henne en stark känsla av att vara större och kapabel 

till att uträtta mer, att ha ett fräschare varumärke och nya resurser. 

4.2.3  Graden av öppenhet inför förändring 
Samtliga respondenter har varit mycket öppna för förändringen och i huvudsak haft en positiv 

syn på vad den skulle resultera i. R1 var trots olikheterna mellan grundarkyrkorna från början 

positivt inställd men understryker vikten av att inte bli för styrda uppifrån. Lokalt tycker han 

knappt att organisationsförändringen märks av alls utan att det är på riks- och distriktsnivå 

som förändringarna i huvudsak har skett, där man numera har konferenser och utbildningar av 

pastorer och ungdomsledare gemensamt. Därför tror han att känslan av gemenskap antagligen 

kommer starta uppifrån och sedan med tiden sippra neråt i organisationen: ”På 

församlingsnivå lever man sitt eget liv och märker inte av de andra [kyrkorna]… För jag går 

inte runt och känner att jag har så mycket gemensamt med Baptistkyrkan nere i stan till 

exempel”. 
 

R2 var även hon positivt inställd till sammanslagningen och tror att huvudanledningen till den 

har varit visionen att kunna uträtta mer och att de organisatoriska fördelarna som eventuellt 

har åstadkommits har varit en positiv bieffekt. Hon anser att de ideologiska skillnaderna 

mellan de tre samfunden är stora men tycker inte att det känts jobbigt att behöva kompromissa 

med de andra, så länge det är accepterat att tycka olika på församlingsnivå. I framtiden skulle 

hon önska att de kunde enas än mer även om hon är osäker på till vilken grad detta är möjligt. 

Vidare tror hon att ungdomsförbundens tidigare sammanslagning hade en positiv inverkan på 

moderkyrkorna: ”de visade vad de ville och att det gick, så att moderkyrkorna fick tummen 

ur.” 
 

R3 upplever det som att i princip alla församlingsmedlemmar varit väldigt positiva till 

förändringen och påpekar att Missionskyrkan har varit väldigt öppen redan innan och att det 

funnits stor frihet för enskilda församlingar att ta egen ställning till ideologiska frågor, så som 

till exempel hbtq-frågor. Även R5 var och är fortfarande i grunden positivt inställd till 

sammanslagningen då han ser det som att det med en större kyrka är lättare att förmedla sitt 

budskap till samhället. 
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4.2.4. Graden av cynism till förändringen. 
Graden av cynism har varit låg hos samtliga respondenter men det har funnits vissa tecken på 

orosmoln om vad sammanslagningen faktiskt kommer att innebära i framtiden. R1 anser 

bland annat att Missionskyrkan från början har väldigt breda ramar och kan därför tänka sig 

att det är svårare för de andra två kyrkorna, som har lite snävare uppfattning, att acceptera 

förändringar. Han menar dessutom att det finns vissa risker ur ett organisatoriskt perspektiv 

då den nya organisationen har färre styrande distrikt och att det därmed kan bli väl kraftigt 

informationsflöde upp till varje nuvarande distrikt. 
 

R3 tycker att de diskussioner som uppkommit både inom och mellan samfunden har varit 

viktiga och tror att samfunden med tiden helt kommer att växa ihop. Dock påpekar han vikten 

av fortsatt självbestämmande i församlingarna då det tidigare varit en såpass tydlig grundbult 

i organisationen. Även R4 nämner vikten av självbestämmanderätt hos församlingarna men 

hon har en förståelse för att grundläggande riktlinjer på nationell nivå är viktigt. Hon ser inte 

de ideologiska meningsskiljaktigheterna som ett stort hinder i sammanslagningsprocessen och 

dess utveckling. Inte heller de organisatoriska skillnaderna ser hon som ett stort problem. Hon 

upplever det snarare som att de redan nu är enade, även om hon inser att framförallt den äldre 

generationen kommer att behöva mer tid till anpassning. 
 

R5 är den respondent som har haft störst insyn i förändringsarbetet och även påverkas 

tydligast av förändringen i och med sin yrkesroll inom organisationen. Han nämner ett antal 

punkter där han känner en viss oro eller frustration mot vad som har hänt eller vad som kan 

komma att hända. För det första kan han känna att kyrkornas storleksordning nästan blir 

omvänd när det gäller inflytande i överenskommelser i traditions- och ideologifrågor. 

Missionskyrkan, som var klart störst, ser han har en större bredd och öppenhet, medan 

Metodistkyrkan, som är den klart minsta, har en snävare inställning - mycket på grund av att 

det har kommit tydliga riktlinjer från den internationella instansen. Han upplever det som 

frustrerande att så enormt stor hänsyn har tagits till denna lilla grupp eftersom det kan göra att 

utvecklingen går bakåt istället för framåt i frågor rörande samkönade äktenskap och huruvida 

pastorer kan vara öppet homosexuella. Han tror även att det finns en relativt stark 

organisatorisk och ekonomisk grund till sammanslagningen då kyrkorna genom att gå ihop 

kan dela kostnader. Särskilt för Metodistkyrkan kan han tänka sig att det är en 

överlevnadsfråga, eftersom man redan innan sammanslagningen kunnat se att många 

Metodistkyrkor i landet frivilligt gått upp i Baptistkyrkor då medlemsantalet blivit så lågt att 
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det inte längre funnits underlag att ha en egen kyrka. Han tror inte att förändringen märks av 

särskilt mycket i den egna kyrkan dock, även om han själv kan se flera svårigheter med att slå 

samman kyrkor med så pass stora olikheter. Tydligast märker han av en press vad gäller 

dopet: ”som pastor bör [man numera] fråga nya medlemmar om de är döpta, och om de inte 

är det se till att de blir det, även om man själv inte är helt övertygad om att det spelar så stor 

roll”. Detta är ett exempel på att ledningen högre upp i organisationen vill att det blir en enad 

kyrka helt och hållet, inte bara rent organisatoriskt. Ett annat exempel är att det nu för tiden 

inte är come il faut att på kyrkomöten fråga varandra från vilken grundarkyrka respektive 

person är ifrån. 

 
 

5 Analys 
Denna del analyserar de empiriska fynd utifrån den teoretiska referensram och den 

forskningsfråga vi har använt oss av. Analysen sker utifrån Lewins trestegsmodell där vi 

redogör för de olika stegen samt hur de går att koppla till Equmeniakyrkans sammanslagning.  

5.1. Lewins trestegsmodell 

En svårighet med studien har varit att försöka se när de olika stadierna har börjat och slutat 

och i vilken av dem som Equmeniakyrkan befinner sig i just nu. En anledning till detta kan 

vara det som ofta kritiserats hos modellen: att den är alltför enkel för att förklara en så pass 

komplex sak som en organisationsförändring. Ytterligare en kritik som framförts mot 

modellen är att den är alltför mekanisk och uppdelad. Vår studie bekräftar till stor del den 

kritiken då studien tyder på att en organisationsförändring är en löpande process utan några 

tydliga steg. Det förstärks bland annat av att flera medlemmar inte ens var medvetna om exakt 

när samtalen om förändringen eller processen i sig faktiskt började, vilket inte är så underligt 

då olika samarbeten mellan grundarkyrkorna har pågått på olika nivåer under väldigt lång tid. 

5.1.1. Upptining 

Upptiningsprocessen, som är tänkt att lösa upp det gamla jämviktsläget för att kunna påbörja 

förändringen, bör enligt Lewin underlättas genom riklig kommunikation och information som 

skapar en vilja till förändring och en positiv inställning till processen. Exakt när denna 
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påbörjades kan diskuteras och är svårt att finna en exakt tidpunkt för eftersom samtal om en 

sammanslagning pågått under så lång tid och att det till och med försökts på tidigare. Scheins 

tankar om att skapa en oro eller skuld hos organisationens medlemmar kan inte sägas ha 

anammats av de olika kyrkorna medvetet. Däremot kan det vara så att ledningen i 

ursprungskyrkorna under den långa upptiningsprocessen introducerat och övertygat 

medlemmarna om att en förändring de facto är nödvändig och på så sätt skapat denna 

osäkerhet om framtiden. Något som studien har visat är att enskilda individer själva uppfattat 

att samhället och miljön som kyrkorna verkar i förändras i en riktning som inte gynnar 

organisationerna, bland annat genom den medlemsminskning som samtliga organisationer 

drabbats av. På så sätt har oron och osäkerheten ändå funnits där vilket har drivit individerna i 

en riktning som gynnar förändringsprocessen, precis som Schein påstår. Kommunikationen 

kan även kopplas till graden av öppenhet inför förändring som Choi nämner. En tydlig och 

omfattande kommunikation av information förbereder individen på förändring och gör denne 

även mer öppen och redo inför den.  
 

Det faktum att det har funnits en tydlig tvåvägskommunikation där medlemmarna kunnat 

påverka och säga sin mening, verkar åtminstone till en viss del ha haft en positiv påverkan på 

deras inställning till förändring, dock känner inte samtliga respondenter att de faktiskt kunnat 

påverka. Den positiva inställningen som vissa av respondenterna känner kan kopplas till det 

Schein nämner om den trygghet som medlemmarna måste känna inför att acceptera och 

påbörja förändringen. Den tryggheten är definitivt närvarande hos samtliga respondenter som 

har intervjuats, där bland annat R4 gärna hade sett att sammanslagningen skett redan tidigare. 

Däremot nämner flera respondenter att det finns individer utanför studien som har varit av den 

åsikten att förändringen har skett alltför snabbt, så även om studien visar att det finns en 

trygghet hos en del av organisationens medlemmar är den inte fullständig. 

5.1.2. Förändring 
Förändringsprocessen bör enligt Lewin påbörjas när upptiningsfasen är klar och ledningen har 

lyckats skapa en motivation och en vilja hos medlemmarna att påbörja förändringsprocessen. 

Även här har vi svårt att se en tydlig skiljelinje mellan upptiningsfasen och förändringsfasen 

och det verkar snarare som att processerna har gått in i varandra med löpande kommunikation 

och flera omröstningar innan själva förändringsfasen kan anses påbörjad helt och hållet. Den 

skulle kunna ses ha sin början i och med avsiktsförklaringen 2008 eftersom organisationerna 

då för första gången officiellt tog ställning till att påbörja arbetet, eller när de på det 
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gemensamma mötet 2009 fick en än tydligare form. Dock skulle det även kunna tolkas som 

att upptiningsfasen fortsatte ännu längre, eftersom arbetsgrupperna från 2009 ofta åkte ut till 

församlingarna och både informerade och lyssnade på medlemmarnas åsikter vilket skulle 

kunna ses som en del i arbetet att skapa en positiv inställning eller motivation till 

förändringen. Dessa samtal ledde i sin tur fram till beslutsunderlaget som klubbades igenom 

2011, vilket alltså blir ytterligare en kandidat för övergången mellan upptiningsfas och 

förändringsprocess. Själva förändringsarbetet skulle i så fall bli den process som därefter tog 

vid, och som fortfarande pågår, och som är en långsam implementering eller anpassning till 

de förändringar som beslutats om. Här blir det dock viktigt att skilja på organisatoriska och 

ideologiska förändringar. Organisatoriskt sett är förändringen fullbordad: omstruktureringen 

av organisationen är klar, ett gemensamt centralkontor är upprättat, regionerna är verksamma 

inom ramen för den nya strukturen och Missions- Baptist- och Metodistkyrkan har upphört att 

existera som organisationer och juridiska personer. Utifrån detta skulle det kunna påstås att 

nedfrysningsfasen i alla fall till viss del har påbörjats. Dock ser det inte likadant ut vad gäller 

det ideologiska – där är snarare förändringsprocessen nätt och jämt påbörjad. R5 nämnde de 

nya riktlinjerna för dopet som något han måste börja anpassa sig efter, men utöver det verkar 

inga ideologiska förändringar märkas av hos medlemmarna. Däremot tror alla respondenter 

att sammanslagningen på lång sikt även kommer att bli en ideologisk sammanslagning, vilket 

tyder på att förändringsprocessen är igång men kommer att ta lång tid. 
 

Kopplat till vad Schein säger om att skapa en ledare eller en modell som medlemmarna 

kunnat följa går det att se resan som genomfördes av en person från respektive kyrkas högsta 

ledning som ett exempel. De blev en form av ledare som visade att en sammanslagning skulle 

kunna lyckas. På samma sätt kan skapandet av ungdomsförbundet equmenia ses som ett bevis 

på att en motsvarande sammanslagning fungerat för en liknande organisation. Detta blir 

särskilt tydligt när flera respondenter under intervjun nämner att de sett equmenia som ett 

lyckat exempel. Det finns en tydlig stolthet hos de unga i att ha gått före och “visat vägen”. 

R4 nämner till och med att det var en motivator i sig i arbetet med sammanslagningen av 

ungdomsförbunden att “hinna före moderkyrkorna”. För ungdomarna kan därför 

sammanslagningen av moderkyrkorna i större utsträckning ses som en naturlig och önskvärd 

utveckling, eftersom de själva redan har upplevt framgången i det nya gemensamma 

ungdomsförbundet. Detta går också att koppla till en av Chois faktorer, hur pass redo 

individen är inför en förändring. Framförallt de två yngre medlemmarna, R3 och R4 har varit 

redo till förändringen under en längre tid.  
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En aspekt som tyder på att förändringsprocessen inte har påbörjats efter att upptiningen är 

avklarad, utan snarare att den har fortskridit samtidigt som upptiningsprocessen, är det 

omfattande samarbete som har pågått långt innan avsiktsförklaringen, framförallt sedan 

ungdomsförbunden gick samman och bildade equmenia. Det är dock svårt att bestämma 

huruvida bildandet av equmenia var en del av upptiningen, alltså som det skulle vara ett sätt 

att underlätta förändring och visa att en sammanslagning är möjlig. Det kan också anses vara 

en del av själva förändringen då det faktiskt genomfördes konkreta förändringar som till viss 

del även påverkade Equmeniakyrkan. Ytterligare en aspekt som har varit svår att urskilja är 

medlemmarnas engagemang till förändring då ingen av respondenterna kan sägas ha haft en 

framträdande roll i själva bildandeprocessen av Equmeniakyrkan. Det är därför svårt att i 

denna uppsats på ett tydligt sätt koppla det till Equmeniakyrkans förändringsprocess.  

5.1.3. Återfrysning 
Återfrysningsprocessen är enligt Lewin tänkt att stabilisera de nya rutinerna och fastställa det 

nya beteendet som hela förändringsprocessen har resulterat i. Det är denna punkt i modellen 

som har fått mest kritik, främst för att många menar att en förändring är ett kontinuerligt 

arbete där det inte går att bestämma när hela förändringen är genomförd och bör “frysas ner”. 

Detta är något vi kan konfirmera i vår studie då det, trots att det har gått ett antal år sedan 

sammanslagningen formellt gjordes, är tydligt att diskussioner och samtal om förändringar 

fortfarande förs för att ytterligare utveckla sammanslagningen. Det som tydligast kan kopplas 

till den processen är förmodligen främst de nya anvisningarna för till exempel dopet som 

diskuterats under en tid men inte helt och hållet har fastslagits, eller diskussionerna om 

huruvida pastorer får vara öppet homosexuella där heller inget entydigt beslut fattats. Alltså 

kan vi inte påstå att förändringsarbetet är färdigt för Equmeniakyrkan utan vår studie pekar på 

att förändringen fortfarande i hög grad pågår. Den personliga aspekten, som Schein tar upp, 

kan ses i de gemensamma bildarkonferenserna som har hållits, där medlemmar från de tre 

kyrkorna kunnat träffas och på så sätt lära känna varandra. Däremot har det inte gått att utläsa 

huruvida medlemmarna fått feedback eller någon form av belöning för att de agerat på ett 

sådant sätt som gynnat förändringen. Den interpersonliga aspekten har inte blivit aktuell 

eftersom förändringen har påverkat hela organisationen, även om det är stor skillnad på hur 

mycket påverkan den har på olika delar. På lokal nivå verkar inte medlemmarna ha märkt av 

förändringen på något konkret vis, även om den till viss del märkts av emotionellt. Däremot 

har den i allra högsta grad märkts av högre upp i organisationen där en hel omorganisering ägt 

rum på regional och central nivå.  



	   27	  

Vidare kan diskuteras huruvida en nedfrysning egentligen är önskvärd. Alla typer av 

organisationer strävar enligt forskningen mot ständig utveckling eftersom de existerar i ett 

föränderligt samhälle, och detta bör även gälla idéburna organisationer så som kyrkor. Både 

R4 och R5 uttryckte det som ett problem att deras organisation ibland inte hängde med i 

samhällsutvecklingen, och R5 sa till och med att sammanslagningen, på grund av de mindre 

kyrkornas mer traditionella hållning, skulle kunna föra Equmeniakyrkan bakåt i denna 

utveckling. Det kan kopplas till den kritik som Burnes tagit upp i sin sammanställning: att 

trestegsmodellen inte tar hänsyn till konflikter och maktkamper. Kyrkorna har vid tidigare 

tillfällen med tiden accepterat företeelser som blivit accepterade av samhället, så som 

samboskap och skilsmässa, vilket tyder på att kyrkorna, liksom samhället, liksom alla typer av 

organisationer, har en tendens att utvecklas med den miljö de befinner sig i. Precis som en 

stor del av kritiken som framförts mot Lewins modell tyder vår studie på att det till stor del 

blir inaktuellt att tala om en nedfrysningsfas eftersom utveckling på det sättet är en ständigt 

pågående process, även om det även här kan vara en poäng i att skilja på organisatoriska och 

ideologiska förändringar. Det går i så fall att fråga sig om inte just sammanslagningen av de 

tre kyrkorna någon gång i framtiden visst skulle kunna betraktas som avslutad, och 

utvecklingen därefter snarare skulle vara utvecklingen av den gemensamma organisationen 

Equmeniakyrkan. I vilket fall anser vi att en nedfrysningsprocess som en aktiv handling är 

missvisande, utan i detta fall snarare bör ses som förändringar som sömlöst avlöser varandra i 

en evig process. 

 
 

6. Diskussion och slutsats 

Den avslutande delen innehåller de slutsatser som vi utifrån analys och empiri kunnat göra. 

Delen innehåller även diskussioner som uppkommit kring slutsatsen samt de förslag vi har till 

vidare forskning.  

 

I vår studie har det varit svårt att avgöra när de olika faserna i Lewins modell har avlöst 

varandra, främst eftersom de exakta linjedragningarna i mångt och mycket är godtyckliga. 

Mycket av kritiken som framkommit mot Lewin har också kunnat ses i skapandet av 

Equmeniakyrkan. De exakta gränserna är dock inte avgörande eftersom det fortfarande går att 

diskutera de olika stadierna, som då till och med skulle kunna sägas pågå parallellt. Särskilt 
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upptinings- och förändringsfaserna kan sägas ha haft stor betydelse. Vid upptiningen har 

kommunikation och dialog varit viktig samt tidsaspekten: idén om en sammanslagning har 

funnits bland medlemmarna längre än vad de flesta kan minnas. I förändringsfasen finns två 

perspektiv. Det ena är det organisatoriska, där en helt ny struktur helt har implementerats. 

Den andra är den ideologiska, vilken snarare kan sägas enbart ha påbörjats. Diskussioner förs 

fortfarande inom många frågor och lär fortgå under lång tid. Även här har dock 

kommunikation och samtal haft en stor betydelse. Vad gäller det organisatoriska skulle därför 

en nedfrysningsfas kunna sägas ha inletts, medan det ideologiska snarare borde ses som en 

ständig process eftersom organisationen ständigt kommer att utvecklas i samspel med sin 

miljö. Det är uppenbart att Equmeniakyrkan har haft draghjälp från skapandet av 

ungdomsförbundet equmenia, alltså har det varit en stor fördel för Equmeniakyrkan att kunna 

se en liknande organisation lyckas med en motsvarande sammanslagning. 

Förändringsprocessen hos Equmeniakyrkan är och har alltså varit en komplex process där det 

varit svårt att urskilja enskilda steg och har tydliga drag av att vara en fortlöpande process där 

tid och kommunikation har varit en framgångsfaktor. 

Ett förslag till vidare forskning är givetvis att undersöka hur sammanslagningen sett ut i de 

två andra bildarkyrkorna, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan, och då främst se vilken attityd 

deras medlemmar har haft och hur den har påverkat förändringsarbetet. Det skulle även 

behövas studier av fler församlingar för att få en mer heltäckande bild av sammanslagningen. 

Ytterligare förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka förändringsprocessen på en 

högre hierarkisk nivå, där det är möjligt att få tillgång till individerna bakom de beslut som 

har tagits och på så sätt få en större inblick i hur planeringen av förändringsprocessen sett ut. 

Vidare skulle mer forskning om idéburna organisationer behövas. Vi har i denna uppsats 

applicerat Lewins trestegsmodell på en idéburen organisation och med hjälp av den fått större 

förståelse för dess förändringsprocess. Dock är det svårt att klargöra några distinktioner 

mellan idéburna och vinstdrivande organisationer och huruvida olikheter i 

förändringsprocesser finns mellan dem. Detta är något som behövs undersökas i framtiden. 
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