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Abstract 
The purpose for writing this essay is to study the culture of kindness in the Church of Sweden, 
as the church constitutes as an idealistic organization (non-profit or voluntary organization). 
The focal point is on how such a culture affects the employees, and if any new components 
that can amplify the concept can be distinguished. 
 
To do this a case study-design has been employed. The primary sources are qualitative 
interviews with six employees in a congregation in the Church of Sweden, and participant 
observations on two different occasions at the same congregation. 
 
Theories of organizational sociology has been applied to the material, more specific Edgar H 
Schein’s definition of organizational culture and the concept of a culture of kindness (deriving 
from a report by the Swedish Work Environment Authority) as a specific part of the church’s 
organizational culture.  
 
The conclusions we can make from our study is that a culture of kindness affect employees in 
both a positive and a negative way. There are many expectations that come with working in 
the Church of Sweden, and these do have an effect on the work performed. There is also 
evidence pointing to the fact that leadership can counteract the fear of conflicts that otherwise 
is associated with the culture of kindness. Finally one can conclude that the concept of 
kindness culture could be elaborated, for instance with a notion of leadership.  
 
Keywords: Church of Sweden, organizational culture, culture, kindness, idealistic 
organization, non-profit organization, voluntary organization.  



 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att studera godhetskulturen i Svenska kyrkan, i egenskap av att 
vara en idéburen organisation. Utgångspunkten är hur anställda i en församling i Svenska 
kyrkan påverkas av godhetskultur samt att undersöka om vi kan urskilja ytterligare aspekter 
av godhetskultur för att utveckla begreppet. Dessa är frågeställningarna som uppsatsen ämnar 
besvara: 
 

1. Hur kan godhetskultur påverka anställda i Svenska kyrkan? 
2. Går det att urskilja ytterligare komponenter av och utvidga begreppet godhetskultur? 

 
Undersökningen har utgått ifrån en kvalitativ fallstudie, med intervjuer och deltagande 
observationer. Församlingen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, med hänsyn till dess 
läge samt att önskvärda respondenter fanns att tillgå bland de anställda. Respondenterna i sin 
tur valdes med hänsyn till den yrkesgrupp de tillhörde. Av dessa intervjuades sex personer.  
 
De analytiska verktyg som används i uppsatsen härrör från organisationssociologi. Här 
används Edgar H Scheins definition av organisationskultur, samt begreppet godhetskultur 
(från en rapport från Arbetsmiljöverket) som ses som en specifik komponent av Svenska 
kyrkans organisationskultur.  
 
Slutsatserna som kan dras utifrån studien är att godhetskultur kan påverka anställda inom 
Svenska kyrkan, både positivt och negativt. Det finns också skäl att tro att ledarskap kan 
motverka den konflikträdsla som annars förknippas med godhetskultur. Anledning finns 
därför att utveckla begreppet godhetskultur till att innefatta en ledarskapsaspekt. 
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Förord 
 
Denna uppsats är tillägnad minnet av Fuat Deniz 1967 - 2007. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till arbetslaget i församlingen! För att ni tog emot oss i adventstid 
den brådaste tiden på året - men framförallt för er gästfrihet, positiva attityd och smittande 
glädje. Fridens liljor! 
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1. Inledning 
I vår B-uppsats undersökte vi hur dagens gränslösa arbetsformer bidrar till att försvaga de 
svenska fackförbunden. En av de teoretiker som vi använde oss av hävdade bland annat att det 
inte längre är vanligt att människor blir fackliga medlemmar av ideologiska skäl (Boglind 
2003), vilket vårt resultat delvis sade emot. En respondent talade sig varm om vikten av att 
facket ska börja tala ideologi igen för att stärka sitt förbund. Fackförbund är så kallade 
idéburna organisationer liksom till exempel idrottsförbund och kyrkliga samfund (Kjölsrud & 
Svärd 2007:9). De är grundade på olika slags idéer eller ideologier av olika slag, idéer som i 
sig kan upprätthållas av organisationerna i sin tur (Wijkström & Lundström 2002).  
 
Anställda i idéburna organisationer identifieras med organisationen och får svara för den även 
när de inte är i tjänst. De yttre förväntningarna får också konsekvenser för vad som händer i 
organisationen och hur det dagliga arbetet fungerar när organisationens ”idé” krockar med 
själva verksamhetens organisation. Detta påpekar Arbetsmiljöverket i en rapport om 
arbetsmiljön i det kyrkliga samfundet Svenska kyrkan; Rapport 2007:3 Tillsyn av Svenska 
kyrkans arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket är det påtagligare när det gäller Svenska 
kyrkans anställda att de identifieras med organisationen. Detta hör samman med  att Svenska 
kyrkans idé sammankopplas med godhet. Svenska kyrkan har vad Arbetsmiljöverket kallar en 
godhetskultur. Exakt vad detta begrepp innebär tydliggör inte Arbetsmiljöverket i rapporten 
utöver följande punkter som direkt eller indirekt kan kopplas ihop med godhetskultur:  
 

• De anställda ”har svårt att säga nej” (Kjölsrud & Svärd 2007:5) och arbetar gränslöst 
som en konsekvens därav.  

• På grund av omvärldens förväntningar på frid och godhet inom kyrkan så får de 
anställda svara för kyrkan även när de inte är i tjänst. 

• Svenska kyrkans utgångspunkt är ”föreställningar om oändlig godhet” (Kjölsrud & 
Svärd 2007:9). Detta kan föra med sig en tendens att kyrkans anställda undviker 
konflikter eller inte låtsas om dem därför att de strider mot denna föreställning 
(Kjölsrud & Svärd 2007).  

 
Med hjälp av ett  email-utbyte med Britt-Marie Kjölsrud, en av de Arbetsmiljöinspektörer 
som författat rapporten, kunde definitionen utökas med att:   
 

• Svårigheterna med att framföra konfliktfyllda saker hänger samman med att Svenska 
kyrkans anställda har en tanke kring vad det innebär att vara en god medmänniska. 
Frågan blir då om en god medmänniska framför sina problem? (Kjölsrud 2007).  

 
Sökningar via Internet på begreppet godhetskultur har inte resulterat i en klarare bild av vad 
godhetskultur innebär. Vårt intryck är att begreppet är vedertaget utan närmare definition. 
Vad godhet innebär i sammanhanget, eller exakt hur de förväntningar som finns på Svenska 
kyrkan och dess anställda ser ut, är därför oklart.  
 
Hur påverkar godhetskultur egentligen Svenska kyrkans anställda? Finns det ytterligare 
aspekter av godhetskultur som går att se utöver de punkter som Arbetsmiljöverket tar upp? 
Det är denna problematik vi avser att behandla i denna C-uppsats utifrån den definition av 
begreppet som Arbetsmiljöverket ger. För att närmare kunna analysera vårt resultat 
kombinerar vi detta kulturbegrepp med Scheins definition av organisationskultur.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel definierar vi begreppet idéburen organisation för att därefter ge en överblick av 
Svenska kyrkan. Vi går även igenom tidigare forskning som är relevant i samband med vår 
studie.  
 
2.1 Idéburna organisationer 
För att definiera idéburna organisationer har vi tagit hjälp av Wijkström och Lundström, samt 
en etikutredning av Brytting och Jertfelt för Synskadades Riksförbund. Det är svårt att få en 
enhetlig definition på begreppet idéburen organisation, i flera fall blir det synonymt med 
begreppen frivilligorganisation och ideellorganisation. Vi anser att varken 
frivilligorganisation eller ideellorganisation fångar det vi vill studera i denna studie: idén som 
är grunden för organisationen och det är därför vi har valt att använda Wijkström och 
Lundström samt Brytting och Jertfelt.  

 
Idéburna organisationer återfinns tillsammans med ideella organisationer i vad Wijkström och 
Lundström i Den ideella sektorn Organisationerna i det civila samhället (2002) benämner 
som samhällets ideella sektor. Den ideella sektorn återfinns sida vid sida med den offentliga 
och företagssektorn i samhället. De organisationer som finns i den ideella sektorn är bland 
annat stiftelser, fackförbund, kyrkor och trossamfund, politiska partier och 
intresseorganisationer. Samhällets vinstdrivande företag intresserar sig för den ideella sektorn 
av den anledningen att de vill ta reda på hur dessa organisationer lyckas engagera personer så 
att de är motiverade att stödja och arbeta för dem. Därför har företagen inkorporerat en del av 
deras språkbruk och begrepp. Organisationerna i den ideella sektorn å sin sida använder ofta 
det ekonomiska språk som finns i näringslivet och dess sätt att tänka. De ideella 
organisationerna pratar också om sin produkt, sitt varumärke, sin marknad och så vidare.  
 
Organisationerna i den ideella sektorn är sinsemellan väldigt heterogena och har som följd en 
uppsjö av benämningar. Wijkström och Lundström (2002) definierar dem på två sätt; ideella 
respektive idéburna organisationer. Med ideella menar de organisationer som inte har något 
vinstintresse utan arbetar utifrån den goda sakens skull (definitionen är baserad på hur 
begreppet ideell används i det svenska språket). Författarna argumenterar för att inte kalla 
dessa organisationer för frivilligorganisationer med hänvisning till att de har anställda. 
Idéburna organisationer definieras som organisationer som har en idé/en ideologi som grund 
för sitt arbete. De påpekar att dessa organisationer inte alltid har ett stort samhälligt stöd och 
ger bland annat nykterhetsrörelsen och djurrättsrörelsen som exempel på detta. Ytterligare en 
dimension av idéburna organisationer tar författarna från Axelsson som även påvisar dessa 
organisationers idébärande funktion. Med idébärande menar Axelsson att organisationerna 
med hjälp av sina strukturer upprätthåller idéerna (Wijkström & Lundström 2002:79).   
 
Wijkström och Lundströms definition av idéburen organisation utökas här med hjälp av en 
etikutredning av Brytting och Jertfelt gjord för Synskadades Riksförbund (som hädanefter 
benämns SRF). Utredningen heter SRFs Etikutredning – ett perspektiv utifrån (2005) och har 
utformats för den egna organisationen med hjälp av Etikakademin. SRF ställer upp vissa 
kännetecken för idéburna organisationer som återfinns både hos medlemmar och hos 
allmänheten. En idéburen organisation bör ha följande kännetecken och vara: 
 

1. Idéburen – de mål och ideal som är organisationens grund ska genomsyra den 
dagliga verksamheten, samt alla beslut som fattas. Organisationen förväntas inte 
ingå samarbete med någon, enskild eller organisation, vars verksamhet inte 
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överensstämmer med organisationens grundidé. Som exempel ges här den kritik 
som Barncancerfonden fick för att ha tagit emot bidrag från Hells Angels Sweden. 

2. Frivillig – medlemskap i organisationen är en frivillig handling, som kan avslutas 
närhelst individen vill.  

3. Demokratisk – en medlem innebär en röst. Medlemmar eller demokratiskt valda 
ombud väljer styrelse. Organisationer såsom Green Peace och Plan International 
har dock andra styrelsesätt och får ibland utstå kritik för detta. 

4. Icke-kommersiell – organisationens inriktning ska vara ideell till sin natur. Stora 
organisationers, såsom Svenska kyrkan och Röda Korset, förmögenhetsförvaltning 
kritiseras ibland för att alltför liten grad reflektera grundidén. 

5. Filantropisk – den enskilde individens medlemskap i organisationen ska vara 
grundat på en vilja att hjälpa till, att bidraga med något. Detta gäller även för 
organisationens anställda. 

6. Transparent – de beslut som tas och ställningstaganden som görs ska meddelas 
både medlemmar och allmänhet. Trots att stora delar av arbetsinsatsen ofta är 
frivillig måste det ändå finnas insyn. Många idéburna organisationer är dessutom 
beroende av bidrag från kommun och stat, därmed är det av vikt att upprätthålla 
förtroende bland annat genom fullständig öppenhet. 

7. Ha högt ställda krav på ledande personer, styrelse och anställda – dessa krav 
gäller att medlemmarna kan svara mot organisationens etik och idé. Ledande 
personer måste kunna fungera som förebilder för andra.  

8. Långsiktig – organisationens mål ska vara långsiktiga och leda till förändringar 
som är hållbara.  

9. Försiktig – detta gäller med framför allt avgifter, gåvor och donationer. 
Förvaltning och användning av medel som finns inom organisationen ska bidra till 
att de grundläggande idéerna och idealen gynnas. 

 
2.2 Svenska kyrkan 
2.2.1 Historia, tro och uppdrag 
Svenska kyrkan som organisation har anor till 800-talet då kristendomen introducerades i 
Sverige och 1100-talet då den romersk-katolska kyrkan etablerades i landet. På 1500-talet 
knöts kyrkan till staten och blev statskyrka. Detta skedde när Sverige gick över från att vara 
en del av den romersk-katolska kyrkan och istället blev luthersk/protestantisk under 
reformationen (Ekström 2004:9ff). Från och med år 2000 är Svenska kyrkan inte längre en del 
av den svenska staten men faller fortfarande under särskild kyrkorelaterad lagstiftning 
(Ekström 2004:21,34). Därmed gick Svenska kyrkan över från att under en tidsperiod av cirka 
500 år ha ingått i den offentliga sektorn till att i stort sätt ingå i den ideella sektorn. Kyrkan 
och dess anställda inledde en frigörelseprocess (Wijkström & Lundström 2002).  
 
Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt samfund i den kristna kyrkan. Detta innebär att 
Svenska kyrkans tro och liv har sin centrala utgångspunkt i Bibelns evangelier som handlar 
om Jesus liv/lära och att den så kallade augsburgska trosbekännelsen från reformationstiden är 
det vägledande bekännelsedokumentet, vid sidan av fornkyrkliga dokument (Kyrkoordningen 
2006:13). Kristendomen är en monoteistisk religion som tror på en gudom. Denna gudom 
uttrycks som en treening Gud bestående av Fadern, Sonen och den helige Anden 
(Kyrkoordningen 2006:15f). Tron går ut på att Fadern skapat världen, och att dennes son 
Jesus Kristus fötts till människa genom jungfrufödsel avlad av Anden. Vidare innebär det en 
tro på att Jesus Kristus dött för mänskligheten men återuppstått efter tre dagar och stigit upp 
till himmelen, för att återkomma till jorden i ett framtidsscenario. Ytterligare komponenter i 
tron är tron på att synder blir förlåtna, tro på att man återuppstår efter döden och tro på ett 
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evigt liv samt på en universell kyrka (Apostoliska trosbekännelsen). I Kyrkoordningen 
uttrycks följande om kyrkans tro och om kyrkans uppdrag:  
 

Kyrkans tro innebär en grundläggande tillit till Gud och bygger på Guds väldiga handlingar, som 
är omvittnade i Bibeln och möter människorna i deras liv… Den grundläggande tro, bekännelse 
och lära som Svenska kyrkan står för skall komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. 
Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv. Kyrkans uppgift 
är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär.  (Kyrkoordningen 2006:15f).  

 
2.2.2 Organisation 
Svenska Kyrkan har omkring 6,9 miljoner medlemmar (Svenska Kyrkans hemsida 2007-10-
27). Det är genom dopet, i enlighet med den ordning som Svenska kyrkan har, som personer 
som regel blir kyrkotillhöriga. Även odöpta eller döpta i enlighet med en annan kyrkas 
ordning kan dock vara medlemmar. Förutsättningen för att en person ska få tillhöra Svenska 
kyrkan är att personen har ett svensk medborgarskap eller bor i Sverige (Ekström 2004:24f). 
De som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar med stöd av lag kyrkoavgift1, baserad på 
inkomst, vilken finansierar verksamheten (Ekström 2004:88f).  
 
Kyrkoordningen är Svenska kyrkans styrdokument och revideras kontinuerligt av Kyrkomötet 
för att vara relevant (Kyrkoordningen 2006:13f). Den innehåller regleringar för kyrkans 
gudstjänstliv, organisation och verksamhet. Kyrkomötet är det högst beslutande organet i 
Svenska kyrkan med ledamöter som väljs i demokratiska val (Lundborg & Wiking 1997:92). 
Biskoparna är dock skyldiga att vara med på Kyrkomötet (Kyrkoordningen 2006:71).  
 
Svenska kyrkans organisations primära och likaså minsta enhet är de lokala församlingarna. 
(Kjölsrud & Svärd 2007:1, Ekström 2004:57). Det finns 1 800 församlingar i Sverige. 
Därutöver har Svenska kyrkan runt 40 stycken församlingar förlagda utomlands för bland 
annat utlandssvenskar och svenska turister (Svenska kyrkans hemsida 2007-10-28). 
Församlingens uppdrag är enligt Kyrkoordningen att: ”[…] fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission…Allt annat som församlingen utför är stöd för 
och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”2 (Kyrkoordningen 2006:17). 
Församlingarna är i enkel form3 uppbyggda på så sätt att Kyrkofullmäktige har den största 
befogenheten att fatta beslut. Kyrkorådet agerar styrelse i församlingen och består av 
demokratiskt valda ledamöter plus kyrkoherden. Kyrkorådet har bland annat ett ansvar att 
församlingen lever upp till sitt uppdrag och ett ekonomiskt ansvar. Den som har ansvar för det 
övergripande arbetet (tillsyns- och samordningsansvar som det kallas) samt lednings-
/chefsansvar för övriga anställda är församlingens kyrkoherde. En samfällighet är när ett 
flertal församlingar samverkar, i dessa fall har samfälligheten bland annat det övergripande 
arbetsgivaransvaret och det ekonomiska ansvaret i församlingarna (Ekström 2004:59ff).  
 
Svenska kyrkan är indelad i 13 stycken stift4 till vilka församlingarna tillhör. Stiften och dess 
församlingar står under andlig ledning av biskopar. Stiften har till uppdrag ”att främja och ha 

                                                
1Oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte betalar man begravningsavgift. Svenska kyrkan har 
enligt begravningslagen en del av huvudansvaret för begravningsverksamheten i Sverige; begravnings-
gravplatser, gravsättning etc. (Ekström 2004: 33ff).  
2 Diakoni innebär socialt ansvar, även internationellt. Mission är spridandet av läran kring Jesus (Lundborg & 
Wiking 1997:35,108). 
3 Det kan se olika ut beroende på församling. Överlag är Svenska kyrkans mer komplicerad och omfångsrik vad 
gäller utseende, organ, nämnder, beslutsordningar etcetera än vad som kan ges i denna mycket förenklade 
beskrivning av Svenska kyrkan som organisation (Ekström 2004).  
4 Lund, Växjö, Göteborg, Strängnäs, Västerås, Karlstad, Skara, Stockholm, Härnösand, Linköping, Uppsala, 
Luleå och Visby stift (Svenska kyrkans hemsida 2007-11-28).   
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Figur 1 
Organisationsschema för Svenska kyrkan 
Överblick över kyrkans organisering. 
Alternativ 1 visar en större församlings 
position inom Svenska kyrkans organisation. 
Alternativ 2 visar församlingens position när 
den är del av en samfällighet. 

Figur 1 

tillsyn över församlingslivet” (Ekström 2004: 65). I praktiken innebär detta att stiften ansvarar 
för församlingsinstruktioner, fortbildning, utbildning och besöker församlingar. Biskoparna 
har bland annat till uppgift att se till att kyrkans tro och uppdrag efterlevs samt att viga 
diakoner och präster. Här har Stiftsfullmäktige den största befogenheten att fatta beslut runt 
bland annat ekonomi såsom kyrkoavgift. Det finns också en stiftsstyrelse som handhar frågor 
som berör församlingarna. Domkapitlet i sin tur är så kallad besluts- och överklagandeinstans 
runt gudstjänstliv, beslut runt präst- och diakontjänster och utfärdandet av 
församlingsinstruktioner (Ekström 2004:65ff).  
 
På nationell nivå har de nationella organen i uppdrag att ha: ”ansvar för kyrkans gemensamma 
angelägenheter i fråga om inomkyrklig normgivning, överprövning av beslut, gemensam 
information, utbildning, samråd samt ekumeniska relationer, internationell diakoni och 
mission. Till uppgiften hör också att vara kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som 
internationellt.” (Kyrkoordningen 2006:68). Här återfinns Kyrkomötet samt Kyrkostyrelsen. 
Kyrkostyrelsen har bland annat till uppgift att den företräder kyrkan, verkställer Kyrkomötets 
beslut och kring information inom kyrkan. Nedanför Kyrkostyrelsen finns olika råd som till 
exempel Svenska kyrkans kulturråd. Kyrkokansliet handhar Svenska kyrkan på nationell nivå 
och även andra organ såsom Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkan i utlandet 
(Ekström 2004:73ff). Sveriges ärkebiskop heter Anders Wejryd och hans uppgift är att vara 
Svenska kyrkans främsta representant utåt även internationellt och ekumeniskt. Övriga 
uppgifter ärkebiskopen har är att han bland annat har ledningsfunktionen i det samråd som 
finns för alla stiftens biskopar; Biskopsmötet (Svenska kyrkans hemsida 2007-12-30).  

  
 
 
2.2.3 Anställningskrav 
För att en person ska kunna vara tillsvidareanställd i Svenska kyrkan måste personen vara 
medlem i Svenska kyrkan (Ekström 2004:95). Detta möjliggörs av ett undantag 10 § i Lag 
(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning (Göransson & Nordlöf 2006: 9ff). Undantaget innebär att 
samfund av religiöst slag kan: ”[…] kräva att den som skall arbeta i funktioner, som berör 
själva religionsutövningen eller som skall företräda verksamheten gentemot allmänheten eller 
medlemmar, ska bekänna sig till den tro eller religion som utövas.” (Göransson & Karlsson 
2006:94).    
 
Runt 25 000 personer med skilda yrken var anställda av Svenska Kyrkan år 2005 enligt 
Kyrkokansliet informationsservice (Hafthorsson 2007). I Kjölsrud & Svärds rapport har 
siffran stigit till 27 000 personer (2007:1).  De professioner som finns är bland annat präster, 
diakoner, församlingspedagoger, musiker, kyrkovaktmästare, barn- och ungdomsledare samt 

Alternativ 1 

Alternativ 2 Församling 
Kyrkofullmäktige Kyrkoråd 

Stift 
Stiftstyrelse Stiftsfullmäktige Domkapitel 

Samfällighet 
Samfällda kyrkofullmäktige Direktvalt kyrkoråd 

Nationalkyrka 
Kyrkostyrelse Kyrkomötet Kyrkokansli 
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administrativ personal såsom kanslister, jurister, ekonomer och informatörer (Svenska 
Kyrkans hemsida 2007-10-27).  
 
2.3 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som vi valt att ta upp i denna studie är en rapport från 
Arbetsmiljöverket av Kjölsrud och Svärd, en arbetsmiljöstudie av Bruhn, Lind och Svensson 
som båda berör Svenska kyrkan och en bok av Wijkström & Lundströms bok om den ideella 
sektorn. Dessa behandlar på olika sätt aspekter av Svenska kyrkan och begrepp relevanta för 
vår studie nämligen idéburen organisation, godhetskultur och organisationskultur, men i 
kontexter som arbetsmiljö och ideell sektor vilka i sig inte är tillämpliga i vår studie eftersom 
vi främst vill studera en kulturaspekt.  
 
Det framkommer i Kjölsrud och Svärd Arbetsmiljöverks5 (som hädanefter benämns AV) 
Rapport 2007:3 Tillsyn av Svenska kyrkans arbetsmiljö (2007) att det är karakteristiskt för 
idéburna organisationer att de står i allmänhetens blickfång. Samt att dess anställda får svara 
för organisationen även när de inte är i tjänst. En idéburen organisation där detta blir extra 
påtagligt är Svenska kyrkan som har förväntningar på sig att vara en fridfull och god 
organisation. 
 
Bakgrunden till rapporten är att AV mellan åren 2005-2006 genomförde en så kallad 
samordnad tillsyn av Svenska kyrkan där alla AV:s distrikt samarbetade för ”att få igång ett 
väl fungerande förebyggande arbetsmiljöarbete inom Svenska kyrkan och med att minska de 
akuta insatserna.” (Kjölsrud & Svärd 2007:1). I tillsynen ingick bland annat 140 stycken 
informationstillfällen för församlingar och runt 600 arbetsplatsinspektioner. Ett flertal brister 
av skilda slag i arbetsmiljön uppmärksammades; ett otydligt arbetsgivaransvar, dåliga 
kunskaper runt arbetsmiljö, brister i den psykosociala arbetsmiljön, förekomsten av hot och 
våld i samband med ensamarbete vid exempelvis hembesök, bristande kunskaper om 
rehabilitering och arbetsanpassning, fysiska påfrestningar i samband med en del 
arbetsuppgifter som till exempel gravgrävning.  AV påpekar i rapporten att detta inte är brister 
som går att generalisera över alla de församlingar där inspektionerna ägde rum (Kjölsrud & 
Svärd 2007).  
 
De slutsatser AV kunde dra om den psykosociala arbetsmiljön i Svenska kyrkan är knutna till 
dess organisationsform. I och med att Svenska kyrkan är en idéburen organisation har dess 
anställda ett stort engagemang för verksamheten. Det kan leda till att det finns olika 
uppfattningar bland anställda vad deras arbete går ut på och på vilket sätt arbetet ska 
medverka till att nå kyrkans visioner. Följden kan bli att anställda handlar oberoende av andra 
eller att det blir konflikter. Att hantera mellanmänskliga konflikter är dock inte helt 
okomplicerat inom Svenska kyrkan visar AV.6 På grund av godhetskulturen reds inte 
konflikterna ut. Istället kan konflikterna gå så långt att de förstärks, upprepas och i slutänden 
får konsekvenser som att anställda lämnar sina anställningar med ersättning eller att 
utomstående konsulter kopplas in för att hjälpa till att finna lösningar. Godhetskulturen kan 
härröras till Svenska kyrkans strukturförhållanden (se även rubrik 5.2) (Kjölsrud & Svärd 
                                                
5Arbetsmiljöverket har i egenskap av att vara en statlig tillsynsmyndighet uppgiften att granska arbetsgivare så 
att de följer arbetsmiljölagen samt AV:s och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Det bakomliggande syftet med 
AV:s inspektioner är att förhindra att arbetstagare skadas i arbetet (Steinberg 2006:42). 
6 Konflikter tar sig många uttryck och begreppet konflikt har ett flertal innebörder. Mellanmänskliga konflikter 
på arbetsplatser kan bottna i till exempel brister i kommunikationen, konkurrensförhållanden, skilda värderingar 
runt det dagliga arbetet eller oförståelse inför andra. Andra konfliktnivåer är inom-personskonflikter och 
organisations- /samhällskonflikter. Inom-personskonflikter är till exempel problem kring val och mål samt 
rollkonflikter. Organisations- /samhällskonflikter sker inom organisationer och mellan dem (Ellmin 1992).  
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2007). Denna rapport är relevant när den sätter fingret på begreppen idéburen organisation 
och godhetskultur, om än att rapporten använder dem i en arbetsmiljökontext.  
 
Bruhn, Lind och Svensson genomförde 2005 en arbetsmiljöstudie för Svenska kyrkan. 
Studien resulterade i en rapport med namnet Arbetsmiljö och Arbetsmiljöarbete i Svenska 
kyrkan. Detta var en del i ett arbetsmiljöprojekt som Svenska kyrkan beslutat sig för att starta. 
Det huvudsakliga syftet med projektet var att ”ge en ’mångfasetterad och fördjupad bild av 
arbetsmiljöproblematiken inom Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter’” (Bruhn, 
Lind & Svensson 2005:3). Undersökningen genomfördes med hjälp av fallstudier på 3 
stycken församlingar i Svenska kyrkan. Fokusen för denna studie ligger på arbetsmiljö och 
arbetsmiljöproblem. Här görs även kopplingar till kyrkans organisationskultur eller snarare 
organisationskulturer. Implicit tas vissa aspekter av godhetskultur upp, men detta är inte ett 
område där stor vikt läggs i studien. Godhetskultur som begrepp nämns inte alls. Det finns 
ändock kopplingar att göra till vår studie, då vi rör oss inom samma område fast med andra 
frågeställningar och utgångspunkter.  
 
Wijkström & Lundströms bok Den ideella sektorn Organisationerna i det civila samhället 
(2002) handlar om och definierar den ideella sektorn och de idéburna och ideella 
organisationer som finns i denna (som är beskrivna ovan, se rubrik 3.1). I boken tar de bland 
annat upp Svenska kyrkan och dess övergång från den offentliga sektorn till den ideella 
sektorn. De för i boken en diskussion runt det faktum att de organisationer som finns i den 
ideella sektorn inte studerats nämnvärt mycket utifrån teoretiska förutsättningar. Detta 
påstående gör författarna med hänvisning till Amnå, en statsvetare, och som gjort detta 
uttalande i en forskarantologi. De ger i slutet av boken exempel på vilka teman som skulle 
kunna vara lämpliga för fortsatta studier kring ideella och idéburna organisationer, däribland 
Svenska kyrkan, utifrån deras förutsättningar och karakteristika. Områden där studier behövs 
är enligt författarna bland annat ideella organisationers relation med dem som engagerar sig i 
dem, medlemskapets utseende och kring att näringslivet och den ideella sektorn tar efter 
varandras språkbruk. Trots att vi i vår uppsats inte kommer att behandla något av just deras 
förslag så kommer vi ändå att röra oss inom den ideella sektorns område. På så sätt kommer 
vi att kunna ge ett bidrag till forskningen kring denna sektor, med fokus på de som är 
anställda i en idéburen organisation och dennas organisationskultur.  
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3. Problemområde 
 

3.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka godhetskulturen i Svenska kyrkan, utifrån att 
Svenska kyrkan är en idéburen organisation och godhetskulturen en komponent i dess 
organisationskultur. Vi har valt att studera frågan med utgångspunkt i hur anställda påverkas 
av godhetskultur, samt att undersöka om ytterligare komponenter av begreppet godhetskultur 
kan utrönas.  
 
3.2 Avgränsningar 
Vi avgränsade vår studie till Svenska kyrkan i Strängnäs stift och en församling i Örebro-
regionen. Motivet bakom att studera en församling är att det är en överblickbar organisatorisk 
enhet, där ett flertal av de yrkeskategorier som finns inom Svenska kyrkan är representerade. 
Eftersom vi valde att främst fokusera på yrkeskategorier har valde vi att inte göra någon 
jämförelse mellan kvinnor och män i denna studie. I och med att vi ville studera Svenska 
kyrkan som arbetsplats tog vi inte med Svenska kyrkans förtroendevalda eller ideella personer 
i studien.  
 
3.3 Motivering 
Intresset för problemområdet väcktes i samband med en rapport från Arbetsmiljöverket som 
behandlar Svenska kyrkans arbetsmiljö. I denna rapport tas bland annat begreppet 
godhetskultur upp utan att någon utförlig beskrivning av begreppet ges. Detta gjorde att vi 
ville undersöka hur godhetskultur påverkar anställda i en organisations grundad på en idé. Det 
är ett sociologiskt relevant och intressant ämne, när det behandlar delvis hur en 
organisationskultur kan påverka människor i deras arbete, arbetsplatsrelationer och 
omvärldsrelationer. Delvis behandlar en strävan efter ökad förståelse av ett kulturbegrepp 
inom organisationssociologin. Därmed blir också studiens frågeställningar relevanta.  
 
3.4 Frågeställningar 

1. Hur kan godhetskultur påverka anställda i Svenska kyrkan? 
2. Går det att urskilja ytterligare komponenter av och utveckla begreppet godhetskultur? 

 
3.5 Disposition  
Kapitel 4 innehåller bland annat en redogörelse och motivering av vald metod i studien, 
urvalsproblematik och utförande av metoden.  
Kapitel 5 är en redogörelse av studiens analytiska verktyg organisationskultur och 
godhetskultur.  
Kapitel 6 är uppsatsens resultat och analysdel i vilken studiens resultat presenteras och 
analyseras med hjälp av de analytiska verktygen.  
Kapitel 7 är det avslutande kapitlet med en redogörelse av de slutsatser som kan dras av 
studien. Detta kapitel innefattar också en diskussion kring resultat och slutsatser.  
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4. Metod 
I detta kapitel kommer att vi gå igenom vårt metodval fallstudie och hur denna genomförts, 
med den förförståelse vi haft inför ämnet, etiska överväganden och urvalsproblematik. Samt 
hur vi kommer att presentera och analysera det empiriska materialet i de kommande kapitlen 
5 och 6.  
 
4.1 Metodval 
Den undersökningsdesign som vi valde att använda oss av för att genomföra denna studie var 
fallstudie. I en fallstudie kan kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras. Vanligast är 
dock att endast kvalitativa metoder används (Bryman 2004:49), vilket vi också har valt att 
göra i denna studie. Kvalitativa metoder passar vårt problemområde bättre än kvantitativa 
metoder eftersom vårt syfte bland annat utgår ifrån anställda inom Svenska kyrkan. 
 
Fallstudier fokuserar på komplexiteten hos det studerade objektet. Enligt Bryman lämpar sig 
fallstudier för undersökningar av organisationer eller studieobjekt inom en organisation. 
Studieobjektet väljs ofta ut eftersom det kan erbjuda en lämplig kontext för att besvara 
studiens frågeställningar (Bryman 2004:51). Merriam ger en definition av fallstudier som: 
partikularistiska på så vis att de fokuserar på en isolerad del och deskriptiva då de ger en 
omfattande och utförlig bild av den isolerade delen. Fallstudier är heuristiska i den mening att 
de som får ta del av studien får en fördjupad insikt av det som studerats. Fallstudier är 
dessutom induktiva vilket innebär att de genererar teori, de möjliggör generella slutsatser 
(Danermark 2003:281f). Svenska kyrkan är en omfattande och komplex organisation 
(Kjölsrud & Svärd 2007) vilket gör det svårt att få insikt i hela organisationen. Genom att 
göra en fallstudie av ett isolerat studieobjekt i Svenska kyrkan - en församling - kan vi få en 
helhetsförståelse av en del av organisationen och med hjälp av denna belysa resten av 
Svenska kyrkan. En nackdel med fallstudier är att dess resultat inte kan generaliseras till andra 
studieobjekt eller till hela populationer, detta är som regel inte heller syftet bakom fallstudien 
(Bryman 2004:52). Med andra ord kommer vår studie inte att möjliggöra några breda 
generaliseringar av Svenska kyrkan i stort. Däremot kommer vi att kunna uttala oss om hur 
det ser ut hos den studerade församlingen och ge en inblick i hur det kan se ut i andra 
församlingar med liknande organisatorisk struktur. Men vi kommer inte kunna uttala oss om 
huruvida vår studie är representativ eller inte för Svenska kyrkans församlingar/organisation. 
Studien möjliggör dock tolkningar av aspekter som kan vara gemensamma för Svenska 
kyrkan som en idéburen organisation med en godhetskultur.  
 
I vår studie har vi kombinerat deltagande observationer och kvalitativa intervjuer. Ett av 
målen med deltagande observationer är att upptäcka normer och värderingar, tolknings- och 
kommunikationsmönster etcetera genom att på olika sätt delta i en grupp. Till stor del avgörs 
observationernas utseende och graden av deltagande från forskarens sida av studieobjektets 
natur samt dess omgivning. I vissa fall kan forskaren vara öppen med sitt syfte och i andra fall 
döljer forskaren sitt syfte. Även forskarens roll skiftar i observationsstudier. Det kan handla 
både om en forskare som deltar fullt ut och en forskare gör litet väsen av sig inom till 
exempel den grupp som undersöks för att gruppen ska vara opåverkad av att den studeras 
(Henriksson & Månsson 1996).  
 
Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för att förstå respondenternas upplevelse av hur det är 
att arbeta i en idéburen organisation med en godhetskultur. Kvale menar att intervjuer är ett 
sätt att fånga människors upplevelser, uppfattningar och göra bilden av ett studieobjekt mer 
mångfacetterad. Under en intervju får en respondent möjlighet att tala förhållandevis fritt om 
vad denne finner relevant. Kvalitativa intervjuer är grundade på vanliga samtal men är 
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strukturerade med ett bakomliggande syfte (Kvale 1997:13f). I denna uppsats har vi använt 
oss av semistrukturerade intervjuer för att komma åt respondenternas upplevelser kring ett 
specifikt problemområde. Med hjälp av en flexibel intervjuguide (se Bilaga 1) upplagd efter 
specifika teman hade vi möjlighet att ringa in detta område samtidigt som vi kunde undvika 
missförstånd mellan oss och respondenterna, ha möjlighet att ha följdfrågor och 
förtydliganden (Bryman 2004:324). Intervjuguiden innehöll 4 teman: ”Bakgrundsfrågor”, 
”Kyrkan som arbetsplats”, ”Kyrkans tro” och ”Avslutande frågor” alla med underliggande 
frågor. Dessa utformades för att se hur respondenternas bakgrund som anställda i Svenska 
kyrkan ser ut, hur respondenterna upplever att det är att arbeta i Svenska kyrkan och ha 
eventuella arbetsplatskonflikter i den, upplevelser kring att arbeta i en organisation kopplad 
till en idé/tro, förväntningar samt tilläggsfrågor. Vi ställde avsiktligt inga ledande frågor kring 
begreppen idéburen organisation och godhetskultur utan snarare kringgående frågor 
inspirerade av våra analytiska verktyg. Detta för att inte så att säga ”lägga ord i mun” på våra 
respondenter utan istället fånga deras upplevelser relaterade till dessa begrepp.  
  
4.2 Förförståelse 
Vår förutfattade mening är att Svenska kyrkan är en organisation som är starkt präglad av de 
förväntningar om godhet, fromhet etcetera som vi tycker ofta förknippas med den kristna tron. 
Detta borde få konsekvenser för kyrkans organisation tror vi. I övrigt skiljer sig våra 
respektive perspektiv på Svenska kyrkan åt:  
 
Sandra är inte uppvuxen inom kyrkan och har inte någon uttalad religiös åskådning. Hon ser 
dem som arbetar inom Svenska kyrkans organisation som en relativt sluten grupp som är svår 
att komma in i. Hennes perspektiv kan ses som ett utanförperspektiv.  
 
Kristin är uppvuxen inom Svenska kyrkan och kristen. Hennes perspektiv är ett 
inifrånperspektiv när hon förutom att ha varit ideellt engagerad inom Svenska kyrkans Unga 
och förtroendevald kyrkofullmäktigeledamot, även varit anställd inom Svenska kyrkan både 
på stifts- och församlingsnivå. Hon ”talar språket” i det att hon har goda kunskaper om 
Svenska kyrkan; dess organisatoriska och religiösa delar. En negativ aspekt av detta är dock 
vad Bryman beskriver som ”the risk of ’going native’” (Bryman 2004:280), vilket innebär att 
en forskare riskerar att förlora sitt forskningsfokus i samband med en fallstudie då forskaren 
blir engagerad i gruppen som studeras.   
 
Sammantaget innebär detta att vi i arbetet med denna studie kan komplettera varandra och ge 
uppsatsen en större dynamik än om vi haft mer likartad förförståelse. Nackdelen är att detta 
kan medföra att vi talar om varandra eftersom våra perspektiv avviker från varandra.  
 
4.3 Urval 
Valet av idéburen organisation föll i denna uppsats på Svenska kyrkan därför att Svenska 
kyrkan är en organisation som inte grundar sig på ett vinstdrivande syfte utan på en religiös 
”idé”. Kjölsrud och Svärds AV-rapport ger belägg för påståendet att Svenska kyrkans 
organisation har en godhetskultur och måste leva upp till ideal och förväntningar om godhet 
och fridfullhet kopplade till den kristna tron. Därför såg vi Svenska kyrkan som en lämplig 
organisation för vår studie.  
 
Vi valde att genomföra vår studie hos en församling på grund av att församlingen är en 
organisatorisk enhet, Svenska kyrkans minsta (Kjölsrud & Svärd 2007:1), och att mängden 
insamlat material blev tillräckligt stort för att vara hanterbart inom uppsatsens föreskrivna 
tidsram. En församling är dessutom tillräckligt stor för att rymma ett önskvärt antal 
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respondenter inom flera olika yrkeskategorier. Valet av församling skedde genom ett 
bekvämlighetsurval där vi först avgränsade oss till Strängnäs stift. Ett bekvämlighetsurval 
innebär att en bedömning görs av ett lämpligt studieobjekt och därefter sker urvalet utifrån 
tillgänglighet (Bryman 2004:538). Strängnäs stift var lämpligt eftersom det innefattar Örebro 
med närområde. Vid en bedömning av en lämplig församling i Strängnäs stift togs hänsyn till 
församlingens storlek, antal anställda samt inom vilka yrkeskategorier de anställda fanns. Vår 
intention var att försöka fånga in så många som möjligt av kyrkans yrkesgrupper (se 2.2) för 
att kunna ge en mer rättvis bild av församlingen än vi skulle ha kunnat göra med en eller ett 
par yrkesgrupper i majoritet.  
 
Urvalet för respondent till en pilotintervju skedde även det genom ett bekvämlighetsurval. Vi 
gjorde en bedömning av vem som skulle kunna vara en lämplig respondent, med hänsyn till 
att denna tillhörde en annan församling, och använde oss av en etablerad kontakt till en av 
oss. 
 
4.4 Konfidentialitet 
Alla respondenter i vår studie kommer att vara anonyma i den meningen att varken namn, 
yrkestitlar eller könstillhörighet kommer att omnämnas. Respondenterna kommer hädanefter 
att kallas Respondent A, B, C, D, E och F, samt pilotintervju respondent. Därmed inte sagt att 
respondenten i den första intervjun benämns Respondent A. Församlingens namn har ersatts 
av ett fingerat namn, nämligen Elisabeths församling.  
 
4.5 Procedur 
4.5.1 Pilotintervju 
Innan uppsatsens teori fastställts utfördes en pilotintervju. Syftet med pilotintervjun var dels 
att testa hur frågorna i intervjuguiden fungerade i praktiken och dels för att kunna få nya idéer 
och tankar kring teorin. Vi tog kontakt med pilotintervju respondenten via e-mail och frågade 
om denne ville ställa upp på en pilotintervju. Vid telefonkontakt samtyckte respondenten och 
gavs information om syftet bakom pilotintervjun. Tid för intervjun bestämdes samt att denna 
skulle genomföras som en telefonintervju. Pilotintervjun genomfördes den 25 november 2007. 
Innan intervjun hade intervjuguidens teman skickats via e-mail till respondenten. I början av 
intervjun upprepade vi både uppsatsens och pilotintervjuns syfte. Uppsatsens syfte beskrevs 
medvetet lite vagt för att inte färga respondentens svar. Vi påpekade återigen att pilotintervjun 
inte skulle användas i sin helhet utan snarare var till för att testa frågor. Därefter gav 
respondenten än en gång sitt samtycke till att vara med. Respondenten upplystes också om att 
denne skulle vara anonym liksom dennes arbetsplats samt med största sannolikhet även 
dennes yrke. Intervjun bandades inte utan anteckningar fördes på dator under intervjun. Vid 
slutet av intervjun frågade vi om vi fick återkomma i det fall att vi behövde några 
förtydliganden vilket respondenten sade gick bra.  
 
Här vill vi påpeka att en del av de saker som kom upp under intervjun kan ha färgats av att en 
av oss känner respondenten och har haft diskussioner om liknande frågor med respondenten 
tidigare. Men svaren i sig var inte det relevanta för studien utan syftet var att testa frågorna.  
 
4.5.2 Fallstudie 
Vi kontaktade församlingar som motsvarade våra urvalskriterier via e-mail och telefon till 
församlingens kyrkoherde; där vi presenterade oss som studenter vid Örebro Universitet, 
berättade att vi skriver C-uppsats om Svenska kyrkan som organisation och frågade om vi fick 
genomföra en studie hos församlingen. Studien skulle innefatta intervjuer och om möjligt att 
vi skulle ”sitta med” på personalmöten eller dylikt. De första 5 stycken kyrkoherdarna tackade 
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nej till medverkan med hänvisning till bland annat omorganisering, tidsbrist i samband med 
adventstiden och ointresse av att delta från arbetslaget. Vi fick samtycke till att delta i studien 
från kyrkoherden (kontaktad via telefon) i Elisabeths församling.  
 
Efter att kyrkoherden samtyckt till att Elisabeths församling skulle delta i studien så skickade 
vi information om vad studien skulle innebära, att vi ville studera Svenska kyrkan som 
organisation och var intresserade av organisationskultur, berättade vilka vi var och gav våra 
kontaktuppgifter i e-mail till kyrkoherden. Denna information delgav kyrkoherden sedan sitt 
arbetslag. Detta underlättade för oss när vi kontaktade dem i arbetslaget som vi önskade 
intervjua. Med hjälp av kontaktinformation på församlingens hemsida kontaktade vi 6 stycken 
önskvärda respondenter – 4 kvinnor och 2 män - som vi valde ut med hänsyn till deras olika 
yrkesuppgifter. Vid kontakten med de enskilda respondenterna berättade vi att vi gjorde en 
studie av Svenska kyrkan som organisation och undrade om personen ville vara med i en 
intervju. Vi informerade även personen att denne skulle få vara anonym i vår studie. Vi 
frågade också om det gick bra att vi bandade intervjun. Efter samtycke bokades tillfälle för 
intervjuerna in. Två av intervjuerna bokades senare om; i ett fall på grund av att 
respondentens dagsplanering förändrats och i det andra på grund av att vi fick möjlighet att 
intervjua personen i samband med att vi redan befann oss hos församlingen. Tidpunkterna för 
de deltagande observationerna vid två personalmöten bestämdes med kyrkoherden via e-mail 
kontakt.  
 
Intervjuerna ägde rum den 4, 5 och 11 december 2007. Platsen för intervjuerna var en 
personalmatsal i församlingens lokaler. Vid inledningen av varje intervju informerade vi 
återigen respondenten om vad vår studie gick ut på och hur intervjun skulle gå tillväga samt 
att personen skulle vara helt anonym i uppsatsen. Respondenten fick ett papper med de teman 
som skulle behandlas under intervjun (se Bilaga 2). Vid samtliga intervjutillfällen var det en 
av oss som ledde själva intervjun och den andra förde kompletterande anteckningar. En av 
intervjuerna spelades inte in på grund av ett missöde med tekniken och i det fallet har vi utgått 
ifrån de kompletterande anteckningarna när vi sammanställde resultatet. Om respondenten så 
önskat eller om vi upplevt att respondenten känt sig något otrygg i intervjusituation har vi gett 
ytterligare information om hur transkriberingen går till, vem som tar del av inspelningarna 
och gett positiv feedback på vad respondenten sagt. Vi har vid ett tillfälle lämnat våra 
kontaktuppgifter till respondenten ifall denne velat lägga till något. En av respondenterna har i 
efterhand önskat förtydliga ett av sina uttalanden vilket vi tagit hänsyn till i resultatet.  
 
Transkriberingen av intervjuerna innefattade inte talspråk utan enbart skriftspråk. Några 
instämmande ljud eller ord togs inte med när de inte varit relevanta och stört flytet i 
transkriberingen. 
 
Den första deltagande observationen ägde rum vid ett personalmöte den 5 december 2007. 
Vid detta tillfälle var fyra personer i arbetslaget inte närvarande. Personalmötet inleddes med 
fika under vilket vi fick frågor om oss, vad vi läser på universitetet, arbetslivserfarenheter 
(Kristin berättade vid detta tillfälle att hon tidigare varit anställd inom Svenska kyrkan) och vi 
besvarade ytterligare frågor och berättade mer om vår uppsats; hur många intervjuer vi skulle 
göra och varför, att vi endast skulle vara hos deras församling samt att vi endast ville sitta 
med och anteckna vid mötet. Vi klargjorde att vi inte hade för avsikt att anteckna vem som 
sade vad och att vi inte tänkte ställa några frågor under mötet. Därefter hölls en morgonbön i 
vilken vi deltog. Under mötet förde vi minnesanteckningar. Minnesanteckningarna innehöll 
iakttagelser, tolkningar, anteckningar om vår roll som deltagare, interaktionsmönster, de 
anställdas resonemang om kommande aktiviteter, mötesordning. Vi deltog under mötet 
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såtillvida att vi log med vid skämt och dylikt, vid några tillfällen vände de sig till oss för att 
förklara vad de pratade om.  
 
Den andra deltagande observationen ägde rum vid ett personalmöte den 19 december 2007, 
då hela arbetslaget var närvarande. Även vid detta tillfälle deltog vi först i fika och vardagligt 
samtal om både saker som berörde dem och vårt arbete/universitetet. Vi deltog också i 
morgonbön. Under mötet förde vi minnesanteckningar. Minnesanteckningarna innehöll även 
denna gång iakttagelser, tolkningar, anteckningar om vår roll som deltagare, 
interaktionsmönster, de anställdas resonemang om kommande aktiviteter (datum), 
mötesordning. Även denna gång deltog vi såtillvida att vi skrattade med vid skämt och vid 
något tillfälle kunde någon halvt vända sig till oss vid yppandet av en kommentar. Vid mötet 
slut hade vi på förhand kommit överens med kyrkoherden att vi skulle berätta lite mer om vår 
uppsats. Vi berättade att vi kommer att analysera vårt material med hjälp av teori om 
organisationskultur (Schein) och kort vad denna innebär; hur vi hanterar materialet det vill 
säga att det enbart är vi som lyssnar på intervjuband och vet namnet på församlingen. Vi 
påpekade också att vi inte kan garantera att de inte kommer att kunna känna igen varandra i 
studien, men att ambitionen ändock var att undvika detta. Därefter öppnade vi för frågor från 
arbetslaget. Tillsammans kom vi överens om att de kommer att få ta del av uppsatsen via e-
mail då den är färdig. Därefter tackade vi för att de varit med i studien.  
 
Vi har under fallstudien undvikit att - förutom vid den initiala kontakten med Elisabeths 
kyrkoherde, i informations e-mailet och vid den sista deltagande observationen - använda 
begreppet organisationskultur. Godhetskultur har vi inte nämnt alls. Detta på grund av att vi 
inte velat färga respondenterna.  
 
4.6 Presentation av det empiriska materialet 
Det empiriska materialet från fallstudien kommer att redovisas med separata rubriker för 
intervjuerna respektive de deltagande observationerna. Intervjuerna kommer att redovisas i 
underrubriker, som följer de teman som användes under intervjuerna. Vår analys av 
respondenternas svar redovisas i samband med respektive fråga. För extra tydlighet markeras 
vad som är resultat respektive analys. De deltagande observationerna i sin tur redovisas och 
analyseras utifrån de anteckningar som fördes vid respektive tillfälle. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande analys av intervjumaterialet och de deltagande observationerna 
sammantagna. Materialet kommer att framläggas både i narrativ form och som citat. Ibland 
används ”[…]” i citaten, vilket betyder att vi utelämnat något respondenten sagt men som inte 
ändrat citatets innebörd. Om ”…” förekommer innebär det att respondenten gjort en paus i sitt 
svar.  
 
4.7 Analys 
Vi har analyserat materialet från våra undersökningar med hjälp av våra analytiska verktyg. 
De analytiska verktygen utgörs av Scheins definition av organisationskultur i Organizational 
culture and leadership (1992), sammanlänkat med begreppet godhetskultur som framkommer 
i Kjölsrud och Svärds AV-rapport Rapport 2007:3 Tillsyn av Svenska kyrkans arbetsmiljö 
(2007). Vi analyserar respondenternas svar och resultatet från de deltagande observationerna i 
förhållande till dessa begrepp.  
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5. Analytiska verktyg 
Som analytiska verktyg för vår studie kommer vi i det här kapitlet att kombinera begreppet 
organisationskultur med begreppet godhetskultur. Organisationskultur är något som finns hos 
alla organisationer (Schein 1992), medan godhetskulturen är något mer specifikt som enbart 
återfinns hos vissa organisationer. Vi kommer i denna studie att enbart behandla 
godhetskultur inom Svenska kyrkan trots att begreppet används även i samband med andra 
organisationer. Vi ser godhetskulturen som en komponent i kyrkans organisationskultur och 
sammanför dessa två begrepp. Den definition av organisationskultur som vi använt som 
analytiskt verktyg kommer från Schein och definitionen av godhetskultur från Kjölsrud och 
Svärds Arbetsmiljöverks rapport.  
 
5.1 Organisationskultur 
Schein diskuterar begreppet organisationskultur i boken Organizational culture and 
leadership (1992). Han argumenterar för att en alltför ytlig definition av organisationskultur 
bör undvikas och att man istället bör bygga vidare på begreppet med hjälp av en mer komplex 
antropologisk ansats. Han menar att kulturbegreppet är som mest användbart då det möjliggör 
en bättre förståelse av annars dolda aspekter av en organisation, vilka inte skulle kunna förstås 
med hjälp en ytligare begreppsdefinition. En djupare förståelse av kultur och kulturella 
aspekter menar Schein är nödvändig för att kunna urskilja vad som händer inom en 
organisation samt vilka prioriteringar som görs. Schein gör även kopplingar mellan 
organisationskultur och ledarskap. Han menar att de båda påverkar varandra. Kultur skapas 
delvis utav ledarskap och en funktion av ledarskap är skapandet eller förstörandet av en 
organisations kultur. Därmed kan varken kulturen eller ledarskapet förstås helt var för sig, 
utan de är alltid sammanlänkade i någon form. När organisationskulturen snarare stjälper än 
hjälper organisationen så är det upp till ledaren att identifiera detta och påbörja ett 
förändringsarbete. Dock är det inte enbart ledaren som kan påverka hur en organisationskultur 
kan se ut därför att i längden handlar kultur om gruppers invecklade lärandeprocesser. 
Dessutom är kultur något väldigt stabilt i en organisation som är svårt att förändra. En ledare 
som önskar genomföra någon form av förändring måste kunna identifiera 
organisationskulturen och ta denna i beaktande för att förändringen ska bli framgångsrik 
(1992:3ff).  
 
Vidare anser Schein (1992) att varken kultur eller organisation är entydiga begrepp som är 
självklara och lätta att definiera tydligt. De flesta har en bild av vad kultur innebär, men 
upplever en svårighet när det kommer till att göra en definition. Ofta är de flesta överens om 
att en organisationskultur existerar och verkar, men inte vad den egentligen innebär. En av 
grundtankarna när det gäller kultur är att det finns vissa gemensamma aspekter som delas 
inom en organisation. Många av de ord som associeras till kultur innefattar just något som 
delas eller som är gemensamt för medlemmarna (Schein 1992:7f).  
 
Schein listar 10 huvudkategorier för aspekter som ofta är gemensamma och som förknippas 
med kultur. Den första kategorin innefattar likartat beteende och språk som människor 
uppvisar vid interaktion som förekommer inom organisationen. Det inbegriper de vanor och 
traditioner som uppkommer. Kategori två är de normer och standarder som kan uppkomma 
inom en grupp eller organisation. Till exempel vad som anses vara ett bra dagsverke. Den 
tredje kategorin omfattar de uttalade och offentliga värden och värderingar som 
organisationen gör anspråk på och arbetar gentemot. Exempelvis produktkvalitet. Den fjärde 
kategorin innefattar en organisations policys samt de ideologiska principer som guidar 
verksamheten gentemot kunder, aktieägare och anställda. Kategori fem berör de spelregler, 
arbetssätt som uppkommer, med andra ord de regler som gäller för att alla ska komma 
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överens och som alla nykomlingar måste lära sig. Kategori sex handlar om klimatet i 
organisationen, känslan som överförs från den fysiska omgivningen och kommer till uttryck i 
exempelvis bemötande av kunder och utomstående, och även i hur de anställda interagerar 
sinsemellan. I kategori sju finns de specificerade kunskaper som medlemmarna uppvisar då 
uppgifter utförs, och som överförs från generation till generation. Detta överförs i det 
beteende som medlemmarna uppvisar, och finns inte alla gånger i skriftliga dokument. Den 
åttonde kategorin omfattar de gemensamma kognitiva ramar som vägleder medlemmarnas 
tankar, tolkningar samt språk. Detta är någonting som nya medlemmar invaggas i redan i ett 
tidigt stadium av sin anställning, det ingår i arbetsplatsens socialisationsprocess. Kategori nio 
innefattar en grupps gemensamma mening. Denna skapas genom interaktionsprocesser. Den 
tionde och sista kategorin gäller de idéer, känslor och symboler en grupp eller organisation 
utvecklar som karaktäriserande för dem. Detta behöver organisationen själv inte alltid ha en 
medvetenhet om, utan det kommer till uttryck i saker såsom hur dess lokaler är organiserade, 
hur deras byggnader ser ut och andra materiella manifestationer. Schein menar att alla dessa 
saker/kategorier relaterar till eller reflekterar kultur, men att inget av det ovanstående i sig är 
kultur. Kultur, menar han, bidrar med ytterligare två aspekter. Kultur innebär en viss stabilitet 
samt en integration av olika moment såsom ritualer, beteende och värderingar till en helhet 
(Schein 1992:8ff).  
 
Schein kommer fram till följande definition av organisationskultur: 

The culture of a group can now be defined as 
           A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it solved its problems of 
external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid 
and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in 
relation to those problems. (Schein 1992:12) 

 
5.2 Godhetskultur 
Utifrån Kjölsrud och Svärds AV-rapport (2007) kan man urskilja vissa drag för vad som kan 
sägas vara karaktäristiskt för en godhetskultur. Det mest iögonfallande är en tendens att 
undvika konflikter, inte genom förebyggande arbete utan snarare genom att inte låtsas om 
dem (2007:9). Konflikter är något som ”inte bör finnas” (Kjölsrud & Svärd 2007:9), och det 
kan vara svårt som anställd att framföra något som upplevs som konfliktfyllt. Det hela 
försvåras av tanken om att vara en god medmänniska. Anställda kan fråga sig om de verkligen 
kan vara en god medmänniska om de framför problem som de upplever (Kjölsrud 2007). I 
längden kan detta också innebära att de anställda upplever psykisk ohälsa. En konsekvens för 
organisationen kan bli att man måste ta extern hjälp för att lösa det konflikterna kan ge 
upphov till. Det kan bli en ond spiral av konflikter. Det kan också resultera i att anställda 
måste lämna sina tjänster därför att konflikterna blir individfrågor trots att de från början varit 
något strukturellt (Kjölsrud & Svärd 2007). Detta kan kopplas till vad Schein menar innefattas 
i den åttonde kategorin, nämligen de gemensamma kognitiva ramar som bland annat vägleder 
medlemmarnas tankar, tolkningar och språk. 
 
En annan tendens som verkar påverka det organisatoriska arbetet/dagliga verksamheten är 
”föreställningar om oändlig godhet” (Kjölsrud & Svärd 2007:9) som verkar finnas inom 
kyrkan. Även här kan en koppling göras till Schein och det han skriver kan innefattas i 
kategori nio om en grupp eller organisations gemensamma mening (Schein 1992:8ff). Det 
finns inom kyrkan en gemensam grund, en tro som resten av verksamheten utgår från (se 2.2). 
Därmed kan man anta att med tron följer även riktlinjer för vad som kan förväntas av en 
människa som bekänner sig till denna tro, och dessa delas av trons anhängare. Detta utgör en 
gemensam tolkningsgrund för trons anhängare och påverkar därmed organisationens arbete. 
Man kan även återknyta detta till kategori tre, som innefattar de uttalade och offentliga 
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värderingar man som organisation gör anspråk på. En organisation, som Svenska kyrkan, som 
utgår från ett kristet värdemönster (Svenska Kyrkans hemsida 2007-12-28) vilket bör medföra 
att kyrkan själv får reflektera och återspegla dessa värderingar och leva upp till dem som 
föredöme för andra. 
 
I AV-rapporten pekar Kjölsrud och Svärd även på att ”man har svårt att säga nej eftersom det 
finns en ’godhetskultur’” (2007:5). De sätter detta i samband med gränslöst arbete och 
rolloklarheter. Konsekvenser av detta kan bli att de anställda upplever psykisk ohälsa. Andra 
aspekter som i rapporten sätts i relation till psykisk ohälsa är arbetsmängd och 
arbetsbelastning (Kjölsrud & Svärd 2007). Detta kan även det kopplas till det Schein säger i 
kategori två om de standarder och normer som kan uppkomma i en organisation. Exempelvis 
ett standardiserat värde på exempelvis vad som kan sägas vara ett gott dagsverke (Schein 
1992:8ff). Det kan då antas att om en eller ett par av de anställda sätter standarden att alltid 
finnas där och ställa upp för människor finns risken att andra också gör det. 
 
Det framgår även av Kjölsruds och Svärds rapport att det finns förväntningar utifrån om att 
kyrkan ska vara en god och from plats, och att dess anställda också ska uppvisa dessa 
karaktärsdrag även när de inte är i tjänst. Svenska kyrkan beskrivs som ”ett skyltfönster” 
(2007:9) i den meningen att det inte bara är den direkta omgivningen utan även media som 
uppmärksammar vad som händer i kyrkan. Eftersom förväntningarna handlar om just 
fridfullhet och om godhet (Kjölsrud & Svärd 2007:9) uppmärksammas det särskilt när något 
motsäger dem. Detta skulle kunna kopplas till Scheins tionde kategori kring att en 
organisation utvecklar gemensamma symboler, känslor och idéer (Schein 1992:8ff). Men här 
gäller snarare det omvända förhållandet, att omvärlden står för tolkningen av dessa saker. 
Ytterligare en tolkning kan vara att detsamma gäller här om de förväntningar som följer med 
den kristna tron, även om de i det här fallet kommer utifrån. Det finns förväntningar på att 
kyrkan ska följa och leva upp till de värderingar som följer med den kristna tron och fungera 
som föredöme för resten av människorna. Detta kan i sin tur lämna avtryck i den verksamhet 
som organisationen bedriver. 
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens empiriska material från intervjuerna och de 
deltagande observationerna efter en kort beskrivning av församlingen. I samband med att 
resultatet redovisas analyseras det med hjälp av våra analytiska verktyg.  
 
6.1 Beskrivning av församlingen 
Elisabeths församling är en landsortsförsamling i Strängnäs stift (Strängnäs stifts hemsida 
2007-12-14). Församlingen har som uttalad vision i sin Församlingsinstruktion7 att 
församlingen ska ha ett gudstjänstliv, hålla samtal och visa stöd för andra människors värde, 
detta för att människor ska tro på Jesu gärning8 (Elisabeth församlings Församlingsinstruktion 
2002:6).  
 
I församlingen är 11 personer anställda inom yrkeskategorierna kyrkoherde och komminister 
(som båda är prästtjänster), kantor, administrativ personal, barnledare och kyrkovaktmästare. I 
församlingens kyrkoråd sitter sammanlagt 21 personer; varav 10 stycken ordinarie ledamöter, 
deras ersättare samt församlingens kyrkoherde (Elisabeths församlings hemsida 2007-12-29).  
 
Verksamhet i församlingen riktar sig både för barn, ungdomar och vuxna. Barnverksamheten 
består av två stycken körer/grupper för barn i låg- eller mellanstadieålder samt en 
förmiddagsverksamhet för hemmavarande föräldrar och barn med sång, lek och fika. 
Ungdomsverksamheten omfattar konfirmandgrupper och ungdomsgrupp. Vuxenverksamheten 
inbegriper både syföreningar och körer samt en grupp som ansvarar för bland annat kyrkkaffe 
(Elisabeths församlings hemsida 2007-12-29).  
 
Församlingen firar mässa9 (söndag), kvällsmässa och har även tema gudstjänster/mässor 
(Elisabeths församlings hemsida 2007-12-29). Ambitionen är bland annat att kunna anpassa 
gudstjänstlivet till församlingens varierade ålderskategorier och grupperingar och testa 
alternativa sätt att fira gudstjänst på och omväxlande gudstjänstmusik. Samt att erbjuda någon 
form av gudstjänst med eller utan mässa varje veckoslut. Kyrkomusikens betydelse och att de 
som är med i till exempel församlingens körer ska delta i gudstjänsten framhålls som mycket 
viktigt i församlingens församlingsinstruktion (Elisabeth församlings Församlingsinstruktion 
2002:7). För en överskådlig bild av församlingens uppbyggnad, se bilaga 3. 
 
6.2 Intervjuer 
6.2.1 Bakgrundsfrågor 
Alla sex respondenterna i studien har varit medlemmar i Svenska kyrkan sedan barndomen 
och dopet. De skäl de haft för att börja arbeta inom kyrkan varierar. Det kan både handla om 
att ha ”halkat in” som timanställd i en viss verksamhet, att ha sökt sig just till kyrkans lugna 
miljö, att redan ha haft en familjär koppling till Svenska kyrkan, trivsel och ett religiöst eller 
kulturellt kall/intresse; som lett till att respondenterna aktivt valt vägar som lett till att 
personen börjat arbeta i Svenska kyrkan. Samtliga respondenter har arbetslivserfarenheter från 

                                                
7 En församlingsinstruktion är en beskrivning av en församlings arbete och visioner. Instruktionen är grunden för 
det arbete som genomförs och som kyrkorådet och församlings personal kontinuerligt utvärderar (Elisabeths 
församlings Församlingsinstruktion 2002:3,16).  
8 Detta är en omskrivning av församlingens vision, därmed kan visionens innebörd ha förändrats något från 
originalet.  
9 Mässa innebär en gudstjänst med nattvard, det vill säga att församlingen delar bröd och vin som symboliserar 
Jesus. Det finns olika sorters mässor beroende på deras utformning (Lundborg & Wiking 1997:110f). Gudstjänst 
är en övergripande benämning för förenad bön och vördnad av Gud (Lundborg & Wiking 1997:55).  
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andra arbetsplatser men i flera fall är dessa få. Två av respondenterna berättar att de haft andra 
yrkesbanor innan de började arbeta i församlingen.  
 
Tre av respondenterna har enbart arbetat i Elisabeths församling och inte i någon annan 
församling inom Svenska kyrkan, medan resterande tre alla har arbetat i andra församlingar, 
antingen som anställda eller med ideellt arbete som till exempel konfirmandarbete. Antal år 
som respondenterna varit anställda i Svenska kyrkan varierar mellan 1,5 - 29 år.  
 
Analys Detta kan relateras till flera av Scheins kategorier, bland annat kategori fem om de 
spelregler som uppkommer och som nykomlingar måste lära sig (Schein 1992:8ff). I och med 
att den tid som respondenterna har arbetat i församlingen varierar så kraftigt kan vi anta att en 
del av de spelregler som finns har varit med en längre tid hos församlingen. Därmed är också 
rimligt att anta att i och med att det kontinuerligt har kommit in nya personer i arbetslaget så 
har spelreglerna modifierats något efterhand, bland annat med tanke på att respondenterna 
även har arbetslivserfarenheter från andra arbetsplatser med sig ”i bagaget”. Andra kategorier 
som vidrörs på samma sätt är kategori ett och kategori två som berör likartat beteende, vanor, 
traditioner och normer. Eftersom att en av respondenterna har en familjär koppling till 
församlingen och att andra är skolade inom religion och kultur berörs kategori sju om 
specificerade kunskaper som överförs från generation till generation på arbetsplatsen 
(alternativt inom Svenska kyrkan som organisation). 
 
6.2.2 Kyrkan som arbetsplats 
Alla respondenter verkar vara överens om att kyrkan i sig är en bra arbetsplats, och att 
särskilt församlingen är det. Som Respondent D uttrycker det: 
 

[…] det beror ju mycket på i vilken församling man hamnar. Även om det är styrt uppifrån, så är 
det ju väldigt olika hur församlingsarbetet ser ut. Och här är det ju en väldigt bra arbetsplats. För 
här får man stor frihet och förtroende att göra saker. 

 
Flera av respondenterna verkar tycka att de har ganska stort inflytande över sina 
arbetsuppgifter, samt att arbetet är varierande. Ingen av respondenterna ger dock 
uppfattningen att kyrkan är en friktionsfri arbetsplats. Visst uppstår problem men att det på 
det stora hela fungerar bra. Respondent B menar att kyrkan har brister och nämner en 
arbetsmiljöundersökningen som påvisar just detta, men att kyrkan inte är sämre än någon 
annan arbetsplats:  
 

[ …] men alltså i princip så tror jag att vi är inte sämre än någon annan arbetsplats egentligen, 
men det är det att det är ett sådant fokus på att eftersom kyrkan ska vara ett föredöme på så 
många sätt, så blir det alltså, när det inte fungerar så blir det väldigt mycket skriverier om det. 

 
Flera av respondenterna uppskattar att det är en relativt liten församling där alla känner alla 
och man inte, som Respondent B menar, blir anonym. Respondent C medger att denne ibland 
har vissa funderingar kring kyrkan som arbetsplats, exempelvis tycker respondenten att 
många verkar stressade och att det är lätt att falla in i tankar om att hela tiden maximera 
verksamheten. I ett annat citat säger Respondent C:  
 

Jag tycker att på de ställen som jag har varit och liksom jobbat, […] så tycker jag att det är 
verkligen övervägande positiva liksom erfarenheter. Jag tycker att de ställen jag varit på har 
varit liksom, människor har varit toleranta liksom och vänliga och liksom… Nej, men jag har 
känt mig tillfreds. 
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Analys Att alla respondenterna tycker att kyrkan är en bra arbetsplats kan inte i sig ses som 
Scheins kategori nio, att alla har en gemensam mening (Schein 1992:8ff). Detta eftersom 
svaren här blir subjektiva. Det Respondent B säger, om att kyrkan ska vara en föredömlig 
organisation och att det blir skriverier när saker i kyrkan inte fungerar, kan kopplas till 
Scheins kategori tre (Schein 1992:8ff) och godhetskultur. På så sätt att kyrkan ska agera i 
enlighet med dels de förväntningar som finns utifrån och följden av att kyrkan har offentliga 
värden man gör anspråk på som organisation. Vad gäller Respondent C:s uttalande om att 
många verkar stressade och att det finns tankar om att vilja maximera verksamheten, så 
stämmer detta överens med den aspekt av godhetskultur som handlar om att anställda har 
svårt att säga nej (Kjölsrud & Svärd 2007:5). Det hör även samman med Scheins kategori två 
om normer och standarder som kan uppkomma i en grupp (Schein 1992:8ff). Om en norm 
sätts på arbetsplatsen att man ska ha så mycket verksamhet som möjligt så kan detta i längden 
föra med sig stress.  
 
Flera av respondenterna ser många positiva saker med att arbeta inom kyrkan. På frågan om 
vad som är det bästa med att arbeta inom kyrkan får vi flera liknande svar. Respondenterna 
nämner bland annat möjligheten att kunna påverka sina arbetsuppgifter, att man har ganska 
stort inflytande samt möjligheten att få arbeta med det man gillar bäst, det som är ens tro och 
intresse. Ett par av respondenterna nämner även att arbetsuppgifterna är omväxlande, och att 
man får vara med om alla stadier i livet samt att man möter människor både i glädje och i 
sorg. Respondent F menar att det bästa är att det är en arbetsplats där man ser till människan 
och där man ”har rätt att bli förlåten”.  
 
Respondenterna verkar dessutom vara överens i stort om vad som är det sämsta med att 
arbeta i kyrkan. De allra flesta nämner arbetstiderna, att det blir mycket kvällar och helger. 
Både Respondent E och Respondent D menar att detta kan göra det svårt att kombinera med 
familjeliv och fritidsintressen. Respondent B menar att inom kyrkan arbetar människor 
alldeles för mycket ibland, och att det är svårt att upprätthålla en gräns mellan arbetsliv och 
fritid. Han påpekar att det särskilt märks i ett litet samhälle, man är kyrkoanställd 24 timmar 
om dygnet. Detta är något som även Respondent E påpekar, men att det är något man är 
medveten om när man börjar arbeta i kyrkan. Man har alltid ett val att svara eller ej när 
telefonen ringer. Ett par av respondenterna kan inte komma på något som de skulle tycka vara 
det sämsta med att arbeta i kyrkan.  
 
Analys Även här, när det gäller vad respondenterna framhåller som är det sämsta med att 
arbeta i kyrkan, syns spår av godhetskultur och svårigheten med att säga nej (Kjölsrud & 
Svärd 2007:5) samt Scheins kategori två om de normer och standarder som skapas inom en 
organisation (Schein 1992:8ff). Detta hör också samman med de förväntningar som finns 
utifrån om att kyrkoanställda alltid ska vara kyrkoanställda. Ytterligare en förklaring till 
varför gränsen mellan fritid och arbete, vecka och helg går ihop för respondenterna kan ha att 
göra med det som respondenterna beskriver som det bästa med att arbeta inom kyrkan. 
Eftersom respondenterna framhåller det positiva i att arbeta med det de tycker om, få 
omväxling och möten, att bli sedd kan det tolkas som att det är lättare för respondenterna att 
ta med sig arbetet hem, helt enkelt för att de upplever det som så positivt. En annan aspekt av 
detta är att i och med att församlingen är liten och antalet anställda begränsat så är man så att 
säga ensam på sin post; det är inte säkert att det finns någon som kan göra arbetet i ens ställe.  
 
På frågan om det är något i församlingens organisation som respondenterna skulle vilja 
ändra på är det flera som först menar att det inte finns någonting de skulle vilja förändra men 
som sedan ändå kommer på några saker. På den här frågan skiljer sig respondenternas svar åt. 
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Respondent E menar att det inte finns någonting denne skulle vilja förändra då församlingen 
för inte allt för länge sedan genomgick en omorganisering, vilket respondenten menar var till 
det bättre. Respondenten påpekar att i och med omorganiseringen fick varje yrkeskategori ett 
eget budgetansvar, vilket har lett till en ökad förståelse för varandra. Respondent F nämner 
även budgetansvaret, men menar att det istället kan vara problem om en yrkeskategori blir för 
stressade och behöver nyanställa så kan pengarna inte omfördelas från andra yrkeskategorier 
för att göra detta. Respondent A å sin sida tycker att kyrkan borde göra fler hembesök till 
äldre och att det inte alltid måste vara prästerna som gör dem. Detta menar respondenten 
borde vara en tjänst som kyrkan erbjuder, då denne uppfattar att det finns ett behov för något 
sådant. Respondent B menar att församlingen i sig fungerar bra och att denne inte skulle vilja 
förändra något specifikt. Däremot skulle respondenten snarare vilja att kyrkorådets ordförande 
mer skulle veta mer om sin roll som ordförande, för att gränsen ska vara tydlig mellan 
kyrkoherde och kyrkorådsordförande. Respondent D går här in på lite samma sak. I det här 
fallet att det kan vara otydligt vem som egentligen bestämmer, om det är kyrkorådet eller inte 
och att detta kan leda till konflikter om man inte vet vem som bestämmer. Respondent C 
svarar istället att kyrkopolitiken borde avpolitiseras, att de politiska partierna borde tas bort. 
Respondenten ifrågasätter även att andra präster eller komministrar blir tillförordnade 
kyrkoherdar varje gång den ordinarie kyrkoherden än borta. Man blir automatiskt chef om 
man är präst, men respondenten ställer frågan vem som egentligen är lämpligast för jobbet. 
 
Analys Det Respondent E säger om att denne inte vill förändra något i församlingens 
organisation på grund av att en omorganisering nyligen skett, kan kopplas samman med 
Scheins femte kategori om etablerandet av spelregler (Schein 1992:8ff). I detta fall har 
församlingens spelregler i någon mån förändrats och eftersom respondenten är nöjd med dem 
så behövs ingen förändring. Respondent F lyfter dock fram nackdelar med denna förändring 
vad gäller budgetansvar och därmed med en av spelreglerna. Respondent A, B, C och D lyfter 
alla fram samma sak fast i olika kontexter; vad de säger om att fler i kyrkan ska göra 
hembesök, tydligare ansvarsgränser, konflikter kring vem som egentligen bestämmer, 
avpolitisering och att endast präster kan vara chefer hänger allt samman med Scheins fjärde 
kategori om en organisations policy och ideologiska principer som respondenterna i detta fall 
ifrågasätter. Här syns även Scheins första, andra och sjunde kategori om att Svenska kyrkan 
har vissa vanor och traditioner, normer och standarder samt att specificerade kunskaper förs 
över från generation till generation inom Svenska kyrkan (Schein 1992:8ff).  
 
På frågan vilket mål respondenterna har med sitt arbete skiljer sig svaren också åt. Ett par 
respondenter hade problem med att svara på den, medan andra gav självklara svar. För några 
av respondenterna var det att sköta sina jobb, sina arbetsuppgifter och att allting skulle 
fungera bra. Medan det för andra kunde vara saker som att göra människor delaktiga i 
gudstjänsten och att de ska få en gemensam upplevelse; att tjäna sina medmänniskor och Gud, 
att visa på Guds närvaro i livet och visa sin tro; samt att försöka få människor förstå att livet 
är heligt, och att man ta ska ta hand om sin kropp och själ. Respondent C säger: ”Ja, jag vill 
jag vill tjäna mina medmänniskor och Gud liksom, och vad det innebär det kan ju vara 
jättemånga olika saker. Men jag vill på något sätt… Visa på Guds närvaro i människors liv.” 
 
Analys Eftersom respondenterna här svarade på frågan ”Vad är ditt mål med ditt arbete?” är 
följaktligen svaren subjektiva och Scheins nionde kategori om gemensam mening inte heller 
aktuell här (Schein 1992:8ff). Flera av svaren rör sig dock i samma kontext vilket kan ses i 
ljuset av Scheins fjärde kategori om en organisations policy och ideologiska principer för 
verksamheten (Schein 1992:8ff); respondenterna arbetar inom samma organisation och därför 
blir deras svar lika varandra. Men det är å andra sidan något anmärkningsvärt att ingen av 
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dem här hänvisar direkt till församlingens Församlingsinstruktion och på så sätt Scheins 
fjärde kategori (Schein 1992:8ff).  
 
På frågan om respondenterna känner att de kan framföra problem svarar alla att de tycker sig 
kunna göra detta, även om svaren till viss del skiljer sig från varandra. De flesta upplever inte 
att det är några svårigheter att framföra de problem man tycker sig uppleva, antingen direkt 
till personen eller till kyrkoherden. Flertalet respondenter ger även beröm till kyrkoherden för 
hur denne hanterar detta, och det klimat som denne skapat där man uppmanas att prata om 
problemen. Ett par respondenter tycker att de kan vända sig till kyrkoherden om det är 
någonting, men verkar inte tycka att det är lika självklart att framföra problemen till andra 
anställda, mycket beroende på vad själva problemet handlar om.  
 
De flesta av respondenterna verkar ha en positiv uppfattning om hur problem eller 
konflikter hanteras. Ett par av respondenterna påpekar att de inte har arbetat så länge i 
församlingen och inte har upplevt någon större konflikt och därför har de inte någon direkt 
uppfattning om konflikthanteringen. Däremot verkar de ändå uppfatta en vilja hos alla att ta 
tag i problem när de uppstår. Övriga respondenter verkar också stämma in på en sådan 
uppfattning. De upplever att problem tas tag i när de uppkommer och att man försöker 
förhindra att konflikter hinner bli för stora. Flera respondenter nämner även att man inom 
församlingen försöker ha en öppen kommunikation med varandra. Respondent E är en av 
dessa. Denne menar dock att det kan fungera ibland, men att man nog ibland borde hålla 
tillbaka vissa saker och inte slänga ur sig förhastade klagomål.  
 
Analys I det övre stycket motsäger alla respondenterna godhetskultur och det att det finns en 
rädsla för att framföra problem (under 6.2.3 Avslutande frågor finns dock något av en 
motsägelse från Respondent F) (Kjölsrud & Svärd 2007). Förklaringen kan ligga i det som 
Schein påpekar om ledarskap och hur det hänger samman med organisationskultur, att 
ledarskapet delvis skapar kulturen på arbetsplatsen (Schein 1992:3ff). I detta fall talar 
respondenterna om ett ledarskap som aktivt söker skapa ett öppet samtalsklimat och detta har 
format kulturen på arbetsplatsen. Vad gäller att direkt framföra problem till kyrkoherden har 
detta kommit lite längre än att framföra dem till andra kollegor, även det visar på ledarskapets 
styrka. I det nedre stycket styrks det ytterligare att detta klimat har skapats då det generellt 
framhålls att det finns en vilja att ta tag i problem innan de utmynnar till konflikter, samt 
öppen kommunikation. De respondenter som inte arbetat så länge inom församlingen visar på 
att detta utvecklats till Scheins femte och nionde kategori: det har kommit att bli en av 
församlingens spelregler, som de tagit till sig som nya, och en gemensam mening (Schein 
1992:8ff). I och med Respondent E:s reservation om att man ibland kanske borde hålla 
tillbaka vissa saker och inte slänga ur sig förhastade klagomål, visas dock på att det kan få en 
något motsatt effekt att man säger för mycket, fungerar det alltid i praktiken? 
 
6.2.3 Kyrkans tro 
På frågan om respondenterna ser några svårigheter med att jobba i en organisation som är 
knuten till kristen tro så svarar de flesta av dem att de inte ser det som något problem (här 
uppfattar respondenterna frågan lite olika). Däremot så säger tre av respondenterna att 
människor utanför kyrkan kan reagera och ha förväntningar/fördomar kring vad det innebär. 
De uttrycker det som att många runt omkring är nyfikna och har funderingar, tror att man är 
väldigt troende och har en oriktig bild av kyrkan och prästerskapet. Ett exempel som flera 
respondenter tar upp, gällande präster, är människor som kommer och funderar över varför de 
såg prästen ute drickandes öl. Respondent E menar att då får man helt enkelt förklara att 
prästen ändå är en vanlig människa.  
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Respondent D säger att det inte är några svårigheter med att arbeta i en organisation som är 
kopplad till kristen tro dels för att de som kommer till kyrkan förväntar sig det och att de ska 
mötas av kristna och dels för att respondenten själv är troende:  
 

Det är på något sätt, det tar man ju med när man väljer ett sånt här yrke… att det är något 
självklart. Annars söker man sig nog från kyrkan då istället om man tycker att det är svårt. Sen 
kan man ju ha långa perioder av tvivel och sådär i varje fall […] Så är det ju, förstås. Men så är 
det ju i livet i stort i övrigt också inte bara när man är i sin yrkesroll. Eftersom kyrkan är en del 
av mitt liv ändå. 

 
En sak som en respondent tar upp är att kyrkan har dolda sanningar och regler som kan vara 
svåra att uppfatta ibland. Ytterligare en aspekt som Respondent B pekar på är att det kan vara 
problematiskt när kyrkans anställdas övertygelser ser olika ut, då det innebär att man kan 
kliva på människors övertygelser och det är en fördel när värdegrunden är gemensam. 
Respondenten fortsätter: ” […] men det är en tillgång oftast att folk tror så att så att ser jag 
egentligen inte några stora problem. Det gör jag inte, jag jobbar ju i en organisation som 
sysslar med det. ”.  
 
Analys De förväntningar och fördomar som respondenterna säger sig uppleva kan kopplas till 
godhetskultur och de yttre förväntningar som finns på kyrkan och på dess anställda (Kjölsrud 
& Svärd 2007). I detta fall är förväntningarna att man som kyrkoanställd skall vara på ett visst 
sätt eller bete sig på visst sätt. Detta innebär också att man inte ska bete sig på andra sätt. Det 
blir tydligt att flera förväntningar finns på specifika yrkeskategorier såsom präster, och att 
man som anställd måste förklara att prästen ändå bara är människa som alla andra. Detta är ett 
omvänt förhållande av Scheins åttonde och tionde kategori, som innefattar de kognitiva ramar 
som vägleder medlemmarnas tankar och tolkningar samt de idéer och symboler som blir 
gemensamma för organisationen (Schein 1992:8ff). Men i detta fall är det snarare omvärlden 
som står för tolkningen, och har förväntningar på hur kyrkan och dess anställda ska vara och 
bete sig. Det är intressant att Respondent D inte ser några svårigheter med att arbeta i en 
organisation kopplad till kristen tro, eftersom människor förväntar sig att mötas av kristna när 
de kommer till en sådan organisation. Detta innefattar dock inte de förväntningar som 
respondenten eventuellt skulle kunna mötas av utanför en kyrklig domän. En respondent 
påpekar att kyrkan har vissa dolda sanningar och regler man måste lära sig, vilket bekräftar 
Scheins femte kategori om de spelregler en organisation utvecklar och som nya medlemmar 
måste ta till sig. Dessa spelregler kan vara avgörande för att en organisation skall fungera och 
för att medlemmarna ska kunna samarbeta (Schein 1992:8ff). Respondenten påpekar här att 
det ibland kan vara svårt att uppfatta dessa. Respondent B pekar i sin tur på problematiken då 
övertygelserna skiljer sig åt hos kyrkans anställda och att det är en fördel när värdegrunden är 
gemensam. Detta återknyter till Scheins nionde kategori om en grupp eller organisations 
gemensamma mening, samt den åttonde kategorin om kognitiva ramar (Schein 1992:8ff). 
Som anställd måste man vara medlem i Svenska kyrkan (Ekström 2004:95), vilket torde 
innebär att anställda har en gemensam grund och gemensamma tolkningsramar. Men här 
pekar respondentens svar på att så inte alltid är fallet. Medlemskapet i Svenska kyrkan utgör 
inte en tillräckligt stark meningsgrund, och i och med att övertygelserna skiljer sig åt kan 
också tolkningsramarna göra det.  
 
Samtliga respondenter uttrycker på olika sätt att de upplever att tron är grunden för den 
verksamhet de har i församlingen när det gäller huruvida de upplever att det är tron eller den 
dagliga verksamheten som är i centrum i församlingen. Respondent C uttrycker sin 
ståndpunkt på följande sätt när respondenten menar att församlingens uppdrag är att i första 
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hand möta människor och att detta går ihop med tro fast denna i sig inte är det viktigaste i 
mötet: ”Om man tittar på […] vad Jesus gjorde när han mötte människor så var ju det liksom, 
det var ju att han mötte dem, var de befann sig och det tycker jag är det viktigaste. Det är vår 
uppgift också. Och det kan innebära tusen olika saker.” 
 
En respondent hänvisar till församlingens Församlingsinstruktion och att den bildar 
utgångspunkt och att man försöker sätta verksamheten i relation till tron; att församlingen har 
verksamhet dels för att människor behöver verksamheten och dels för att man vill förmedla 
något av kristendomens budskap. Respondenten påpekar att tro och verksamhet hänger ihop 
med undantag kanske av de kulturgärningar kyrkan gör i enlighet med kulturminneslagen. 
Två respondenter svarar direkt på frågan att de tycker att fokusen ligger på den dagliga 
verksamheten. Den ena respondenten pekar på att det finns flera saker i verksamheten som 
även kan göras på andra arbetsplatser, som till exempel servera fika och att de arbetar med så 
mycket olika saker, men att det finns en tro i botten. Den andra respondenten menar att 
energin läggs på det praktiska i och med att tro är något så privat och därför inte är något som 
man vill ”pracka på” någon. Men att de som arbetar i församlingen har tron som sitt centrum. 
Respondent E gör distinktionen att det är mer fokus på de religiösa aspekterna under helgerna 
och säger vidare att barnverksamheten kan påminna om kommunal verksamhet, när det 
händer får man försöka styra tillbaka det till det kristna och kyrkan.  
 
Analys En respondent hänvisar till församlingens Församlingsinstruktion och hur den utgör 
en utgångspunkt för verksamheten. Respondenten är den ende som hänvisar till 
organisationens offentliga och uttalade värderingar, vilket innefattas i Scheins kategorier tre 
och fyra (Schein 1992:8ff). Här visar respondenten direkt på sambandet mellan dessa uttalade 
värderingar och den faktiska verksamheten. Alla respondenter kommer på ett eller annat sätt 
fram till att tron utgör grunden, även om stor fokus ligger just på den dagliga verksamheten. 
Här kan man ändå se spår av Scheins åttonde kategori, då tron ändå utgör grunden för de 
anställdas kognitiva ramar (Schein 1992:8ff). 
 
När det gäller huruvida respondenterna upplever att det finns förväntningar på dem och hur 
de ska vara som anställda i kyrkan är det endast en respondent som inte tycker sig ha den 
upplevelsen. Respondenten säger att i så fall är det inget som märkts eller så kan det bero på 
att respondenten inte brytt sig om det alternativt att de inte känner respondenten som person. 
Respondent D svarar initialt att nej på frågan men kommer i sitt vidare resonemang fram till 
att de som kommer till kyrkan har en förväntning om att kunna ta upp livsfrågor direkt med de 
anställda och att dessa ska vara öppna för det och fortsätter: 
 

Sen träffar vi ju mycket, ja dopföräldrar och bröllopspar och sådär och då tror jag dom förväntar 
sig också att man ska vara väldigt glad och positiv. Ja ta tillvara på att det här faktiskt är deras 
stora stund också. Det tror jag dom förväntar sig. Jag tror inte dom förväntar sig att man ska vara 
på något särskilt sätt sådär utanför jobbet, det tror jag faktiskt inte. 

 
En respondent framhåller att denne tror att människor egentligen vill att kyrkans anställda ska 
vara som ”vanligt folk” och att förväntningarna varierar beroende på hur tidigare anställda 
varit och vilken yrkeskategori man tillhör. Respondent F säger att det finns förväntningar men 
har inte själv upplevt något problem med att leva upp till dem. En respondent pekar på att det 
är när människors förväntningar inte bekräftas som de märks och ger exemplet att anställda 
inte alltid berättar vilken arbetsplats de har för att inte behöva bemöta folks förväntningar. 
Ytterligare en respondent menar att förväntningarna är jobbiga att hantera, att behöva gå in i 
en roll och att människor blir överraskade om deras förväntningar inte motsvaras. Respondent 
C uttrycker det som att: 
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[…] det är lite synd, jag tänker det är så synd att folk tror att det är i kyrkan som det var för 
femtio år sedan fast det inte är det. […] Men då har man ju en uppgift att bevisa att det inte är så, 
men man kan bli lite nedslagen ibland […] vi är inte så konstiga bara för att i jobbar i kyrkan 
liksom, men… Man får liksom bevisa det för många.  

 
En respondent berättar att ibland bemöts man med att man ska vara ”snäll” vilket inte alltid är 
möjligt när man vill vara tydlig. På frågan vad denna snällhet innebär menar respondenten att 
det betyder att ”man inte ska ha konflikter” och att konflikter inom kyrkan får mycket media 
uppmärksamhet trots att det inte bara är inom kyrkan det finns konflikträdsla. 
Förväntningarna om snällhet kan upprätthållas och ha sitt ursprung i vissa bibelord som att 
”vända andra sidan till”.  
 
Analys Då alla respondenter utom en menar att de upplevt förväntningar på sig och på hur de 
ska vara som anställda kan detta kopplas till godhetskulturen och de yttre förväntningarna på 
att kyrkan ska vara en god och from plats och att dess anställda också skall spegla detta 
(Kjölsrud & Svärd 2007). Den enda respondenten som menar att denne inte upplevt några 
förväntningar är en av de tre som på en tidigare fråga angett att människor utanför kyrkan kan 
reagera på och tycka och tro saker då de får veta att respondenten är kyrkoanställd. Av detta 
svar kan man ändå urskilja att respondenten möts av förväntningar i någon form. Av 
Respondent F:s anmärkning om att det beror på hur tidigare anställda varit och vilken 
yrkesgrupp man tillhör kan återigen urskilja att det finns olika förväntningar beroende på 
vilken yrkesgrupp man ingår i. Detta skulle kunna tolkas som att dessa förväntningar ibland är 
besvärliga för respondenterna, då anställda inte alltid väljer att berätta vad de arbetar med. Det 
påpekas att förväntningarna blir extra tydliga när de inte möts, vilket också skulle kunna ses 
som att förväntningarna kan ses som problematiska av respondenterna. En respondent säger 
rakt ut att förväntningarna är jobbiga att hantera och att det är svårt att behöva gå in i en roll. 
En respondent menar att ibland möter man förväntningar om att man ska vara snäll, vilket 
denne menar inte alltid är möjligt om man vill vara tydlig. Respondenten förtydligar snäll med 
att det kan betyda att man inte ska ha konflikter. Respondenten menar att om det uppstår 
konflikter inom kyrkan får detta stor uppmärksamhet i media, men att kyrkan inte är den enda 
organisationen där man är rädd för konflikter. Respondenten menar att dessa förväntningar 
kan ha sitt ursprung i bibelord. Detta stämmer i mångt och mycket överens med 
godhetskulturen. Här framkommer de förväntningar om godhet och den rädsla för konflikter 
som innefattas i godhetskultur (Kjölsrud & Svärd 2007). 
 
När det kommer till hur respondenterna själva anser att en kyrkoanställd ska vara så ger 
alla som fått frågan10 något olika svar. En respondent säger att man nog ska försöka vara som 
en ”vanlig människa”, men att man ändå måste vara på rätt sätt. Man har ändå ett ansvar att 
uppföra sig, man är fortfarande anställd inom kyrkan även på fritiden. Något annat som 
framhålls är att man ska vara medmänsklig och human. Respondent A uttrycker det som att:   
” Man ska väl vara en person som kan lyssna om det är någon som kommer med något och 
typ har några problem och sådär då. Och… man ska väl vara som folk i allmänhet. Som man 
vill bli bemött själv.” 
 
En respondent säger att kyrkoanställda ska tycka om att befinna sig i kyrkan men för den skull 
behöver man inte vara rättroende, att inte vara blyg utan utåtriktad är en fördel. En annan 
uttrycker det som att man ska vara sig själv och att det är viktigt att man står för det som 
kyrkan förmedlar. Samt att man ska tycka om människor.  

                                                
10 Vid en av intervjuerna missades denna fråga.  
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Analys Ur respondenternas svar på denna fråga kan vi se att de förväntningar som finns inte 
enbart kommer utifrån. Respondenterna själva har föreställningar om och förväntningar på 
hur en anställd inom Svenska kyrkan ska vara. Här kan det också ses tendenser till att 
anställda får representera kyrkan även på sin fritid, att förväntningarna fortfarande gäller trots 
att man inte arbetar för tillfället. Här kan en koppling göras till Scheins fjärde kategori om 
organisationen policy (Schein 1992:8ff). Som tidigare påpekats måste man vara medlem i 
Svenska kyrkan för att bli anställd (Ekström 2004:95). Detta utgör en gemensam förväntning 
som finns på den anställde. Men respondenternas svar här visar att det är mer komplext än så. 
Förutom detta har respondenterna egna subjektiva svar på hur en kyrkoanställd skall vara. 
Detta kan sammankopplas till kategori nummer fem och nummer två. Här finns vissa 
spelregler, vissa värderingar och normer man måste anpassa sig till (Schein 1992:8ff).  
 
6.2.4 Avslutande frågor 
När respondenterna fick frågan om de ville tillägga något skilde sig svaren åt betydligt. 
Några av respondenterna hade inget mer att tillägga, andra hade några tankar i allmänhet 
medan andra respondenter gav svar som relaterade till församlingen. Respondent F återknöt 
här till vad denne skulle kunna anse som problem med att arbeta inom kyrkan: 
 

Det som, det som skulle kunna vara problem då det är ju liksom på något sätt kanske att om det 
skulle uppstå konflikter då så kan jag känna att det blir lite förbjudet så kan det kännas, att man 
får liksom inte tycka att, om det skulle bli något så kan jag tänka mig att det skulle bli svårt att… 
att det är lite förbjudet så att man ska känna någonting mot någon. Elakt om man säger så… Att 
det är alltså kyrkan som så, organisation. Inte att det är just den här arbetsplatsen. 

 
Respondenten påpekar här att problemet alltså rör kyrkan, och inte församlingen specifikt. 
Respondent E menar att man i större arbetslag eller större samfälligheter borde sitta ner 
tillsammans och fika mer, så att alla får träffa alla lite oftare och i andra situationer än jobbet. 
 
Respondent C tillägger att denne är stolt över att jobba i Svenska kyrkan. Respondenten säger 
att denne ibland kan känna sig begränsad av att arbeta i en organisation som tar tid på sig att 
fatta beslut men att denne ändå är stolt över Svenska kyrkan som organisation för ”[…] jag 
tycker ändå att vi är, vi gör så gott vi kan, vi försöker liksom. Och det är inte så himla lätt och 
ena en så stor organisation”.  
 
Respondent B återgår till att prata om kyrkan och dess arbetsmiljöproblem, att det är något 
som kyrkan tagit på allvar och att man håller konferenser om detta med utgångspunkt i att 
problemen inte ska få finnas. Detta menar respondenten inte är helt korrekt, utan de ska få 
finnas. Istället borde man fokusera på att rensa upp i vad det är att vara chef respektive 
styrelse. 
 
Analys Det som Respondent F lägger till här bekräftar godhetskultur och det att konflikter 
inte får finnas i kyrkan (Kjölsrud & Svärd 2007). Respondenten generaliserar dock detta över 
Svenska kyrkan överlag, som ett generellt intryck, och bekräftar därigenom ovanstående 
resonemang under 6.2.1 att församlingen i sig inte styrker den aspekten av godhetskultur på 
grund av ledarskapet. Respondent E:s tillägg om att man på andra arbetsplatser borde sitta ner 
mer tillsammans säger underförstått att respondenten föredrar församlingens eget sätt att göra 
saker på. Det visar på Scheins första kategori om att en grupp i interaktion får egna vanor och 
Scheins tionde kategori om att en grupp utvecklar karakteriserande idéer och att det här är 
något som respondenten upplever som positivt (Schein 1992:8ff). Respondent C:s tillägg om 
att denne är stolt över att arbeta i kyrkan och att de som arbetar i kyrkan gör så gott de kan 
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speglar något som återkommit i flera av intervjuerna; en önskan om att man trots att man 
arbetar inom kyrkan vill så att säga vara som alla andra eller bli sedd som alla andra. Detta 
speglar godhetskultur vad gäller att det finns förväntningar inom och utom organisationen hur 
den fungerar (Kjölsrud & Svärd 2007:9). Respondent B tar upp godhetskulturen implicit på 
ett annat sätt i det att konflikter ses som något som inte ska få finnas inom kyrkan, i den mån 
att konferenser hålls med det som utgångspunkt. Här syns Scheins åttonde kategori gällande 
Svenska kyrkan i stort; en gemensam kognitiv ram som vägleder organisationens tankesätt 
och tolkningar av i detta fall arbetsmiljöproblem (Schein 1992:8ff). Respondenten framhåller 
ett förslag till hur problemen istället skulle kunna lösas och därigenom en önskan om en 
förändring av organisationens tankesätt. 
 
6.3 Deltagande observationer 
6.3.1 Observation 1 
Vid tillfället för observationen fanns en uppdelning kring bordet, där mötet hölls. Placeringen 
kan härledas till de yrkesgrupper som de anställda tillhör, det vill säga exempelvis 
vaktmästarna satt på en sida tillsammans. Uppdelningen innebar att männen satt på ena sidan 
och kvinnorna på andra. I församlingen skojas det friskt med varandra, och ofta på någon 
annans bekostnad både andrakollegors och församlingsbors. Detta är något som dock verkar 
gälla för alla anställda, och som riktar sig inte till någon specifik person eller händelse. Det är 
dessutom näst intill alltid någon som har svar på tal när en anställd yttrar sig om något (på ett 
humoristiskt sätt). Ett påstående får sällan vara okommenterat.  
 
Det råder en ganska uppsluppen stämning mellan de anställda, och alla umgås med alla. 
Däremot verkar vissa yrkesgrupper hålla sig mer till varandra, vilket återspeglas i 
placeringsuppdelningen kring bordet. Några personer uppvisar dessutom ett liknande 
kroppsspråk. Man kan urskilja tendenser som tyder på att alla personligheter inom 
församlingen inte går ihop helt, och detta kan märkas på yttranden som görs och diskussioner 
dem emellan. 
 
Något som är tydligt är att några anställda är mer framträdande och verbala än andra. Vid 
vissa tillfällen blir det även uppenbart att man har olika ansvarsområden, då någon ibland kan 
föra talan för flera. När man går laget runt och talar om både arbetet och det privata tar några 
av de anställda för sig mer än andra. Det finns vissa frågor som tas upp som man märker har 
varit uppe för diskussion tidigare som det råder viss irritation kring. Man kan även se tecken 
på att man inom församlingen använder sig av begrepp som är självklara inom näringslivet till 
exempel att några personer ska få visitkort. 
 
Det kan konstateras att man inom församlingen har mycket att göra, och att det finns en vilja 
bland de anställda att göra mycket. Man har många idéer om saker som man kan göra. Arbetet 
i församlingen verkar å ena sidan vara relativt traditionsbundet, och inte alltför sällan hörs 
saker som ”som vi brukar göra” eller ”hur har vi gjort förut?”. Å andra sidan finns tendenser 
som tyder på att allt arbete inte är traditionsbundet, utan att man ändå tänker lite ”vi gör så 
här, det blir som det blir”. Församlingen verkar ha en nära kontakt med samhället, och en stor 
kunskap om vad som händer på orten. Detta gör att anknytningen till församlingsborna blir 
mer på det personliga planet.  
 
Analys Vad gäller att det skojas mycket med varandra så är detta exempel på Scheins första 
kategori om människors likartade interaktionsbeteende eftersom i stort sett alla beter sig 
likadant. Att det även skämtas om församlingsbor hör ihop med Scheins sjätte kategori, de 
anställda är inte bara påverkade av varandra utan även av sin fysiska omgivning vilket visar 
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sig i arbetsplatsens klimat. Sammantaget har arbetsgruppen utvecklat ett karakteristika som 
kan känneteckna dem i enlighet med Scheins tionde kategori. Att personer med samma yrke 
sitter tillsammans visar på Scheins kategori ett och att det även inom gruppen skapats ett 
likartat beteende grupperingar emellan (Schein 1992:8ff). Att det inom församlingen finns 
mycket att göra, och att de anställda uttrycker en önskan om att det ska vara så, är exempel på 
godhetskultur och svårigheten med att säga nej (Kjölsrud & Svärd 2007:5). Det kan också ha 
att göra med Scheins kategori två om de normer och standarder som uppkommer i en 
organisation (Schein 1992:8ff). Detta resonemang kan återknytas till det under 6.2.2 kring vad 
respondenterna tycker är det bästa respektive det sämsta med att arbeta inom kyrkan, om att 
det kan var så att i och med att man har en positiv syn på sitt arbete och det att man kan vara 
ensam på sin post, påverkar även här. Den traditionsbundna aspekten av församlingsarbetet 
och frågeställningar i stil med ”hur har vi gjort förut?” visar på Scheins första och sjunde 
kategori om de traditioner som uppkommer och specificerade kunskaper som överförs från 
generation till generation i organisationen (Schein 1992:8ff). Här är det även rimligt att anta 
att församlingsborna kan påverka i denna traditionsbundenhet, i enlighet Scheins sjätte 
kategori, när även de kan ha en önskan om att församlingen ska vara traditionsbunden (Schein 
1992:8ff). Speciellt som det finns en nära kontakt med det omkringliggande samhället. Den 
andra aspekten av detta är att det inte framstår som något som är ristat i sten, de anställda kan 
frångå detta om de så önskar.   
 
6.3.2 Observation 2 
Även vid detta observationstillfälle kan vi se en uppdelning kring bordet. Denna gång är det 
dock en uppdelning av yrkeskategorier snarare än av könstillhörighet. Precis som förra 
gången ges varje anställd tillfälle att framföra frågor och funderingar då man går laget runt. 
Det blir återigen tydligt att några av de anställda är mer framåt och verbala än andra. Den 
uppsluppna stämningen och det skojfriska klimatet återfinns även vid detta tillfälle, och 
bekräftar det man kunde urskilja vid den föregående observationen att detta är ett 
beteendemönster hos de anställda i församlingen. Man skämtar om varandra och flera av de 
anställda bjuder på sig själva.  
 
Vid denna observation kan man se tendenser att kyrkoherden inte är en självklar ledare i alla 
lägen. Det finns flera starka viljor inom församlingen, flera som har starka åsikter och 
människor ställer frågor när de inte förstår. Kyrkoherden har en ledarstil som både innefattar 
ett något bestämt förhållningssätt vad gäller vissa saker och en vilja att ta in andras åsikter och 
förslag.  
 
Under observationstillfället framkommer det att de anställda ses som kyrkoanställda 24 
timmar om dygnet, detta framkommer till exempel när församlingsbor välkomnas hem till en 
av de anställda för att diskutera en viss fråga. Även här framkommer att man i församlingen 
har en nära kontakt med samhället, och att det kan leda till att församlingsbor kontaktar 
anställda när som helst med kyrkorelaterade frågor. 
 
Analys Här förstärks intrycket om att de anställda ger exempel på Scheins första och tionde 
kategori vad gäller likartat interaktionsbeteende och att de anställda har utvecklat ett för 
gruppen speciellt karakteristika (Schein 1992:8ff). Här går också att återknyta till det 
resonemang om ledarskap och klimat som fördes under 6.2.2. Delvis har det skapats ett klimat 
som öppnar för att människor framför sina åsikter och ställer frågor, och delvis finns det 
människor med starka personligheter som inte är rädda för att ta för sig. Att det finns en nära 
kontakt med det omkringliggande lilla samhället framkommer ännu en gång och detta kan 
knytas till Scheins sjätte kategori, att den fysiska omgivningen påverkar organisationen 
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(Schein 1992:8ff). I detta fall i enlighet med godhetskultur och de yttre förväntningar som 
finns på organisationen, att de anställda ska vara kyrkoanställda dygnet runt (Kjölsrud & 
Svärd 2007:9). Här kan det också argumenteras för att det även är godhetskultur som en inre 
förväntning om hur man ska vara, men för det saknas ett starkare belägg.  
 
6.4 Sammanfattande analys  
Sammantaget kan man i vårt resultat finna flera exempel på bekräftelser både av 
godhetskultur och på organisationskulturella aspekter, såsom de egna karaktäristika som de 
anställda inom församlingen har utvecklat. Det talas aldrig direkt om godhetskultur, men 
indirekt kan man ändock urskilja flera aspekter i respondenternas svar. Det är dock intressant 
att en respondent nämner att man möts om förväntningar om att vara snäll och att detta 
betyder att man inte ska ha några konflikter. Detta blir ett ganska tydligt exempel på 
godhetskulturen, och att den faktiskt påverkar arbetet i församlingen. En respondent nämner 
även att Svenska kyrkan som organisation får fungera som föredöme, och uppstår konflikter 
får detta stor medial uppmärksamhet. Det är intressant att alla respondenter motsäger den så 
kallade konflikträdsla som innefattas i godhetskulturen. I flera fall beröms kyrkoherden för 
sitt arbete, och att denne lyckats skapa ett klimat där konflikter är okej och där man ska 
framföra eventuella problem som kan uppkomma. Att kyrkoherden lyckats med att 
inkorporera denna ambition i organisationen kan man se exempelvis på svaren från nyare 
anställda. Här kan vi se ett samband mellan ledarskap och en vilja att ta tag i konflikter. Kan 
det vara så att konflikträdslan inte finns inom Elisabeths församling tack vare kyrkoherdens 
ledarskap? När Respondent F tillägger att denne nog kan tänka sig att man har svårt att 
framföra problem inom kyrkan, men inte på dennes arbetsplats, bekräftar denne vad 
godhetskulturen säger om att man inte tar konflikter och att dessa inte ska finnas. Detta skulle 
också kunna tolkas som att ledarskapet påverkar viljan att ta eller inte ta konflikter inom 
kyrkan. Därmed kan det vara så att konflikträdslan inom godhetskulturen återfinns i andra 
församlingar men inte i Elisabeths församling.  
 
Av resultatet framgår också att man inom församlingen har mycket att göra och att man 
arbetar mycket, men att detta inte nödvändigtvis ses som något besvärande. Detta skulle 
kunna bero på att respondenterna, som de själva uttryckt sig, får arbeta med det som är deras 
intresse, deras tro och så vidare. Man skulle kunna tänka sig att det är lättare att se det så när 
man arbetar inom en idéburen organisation. Som anställd i en idéburen organisation delar man 
organisationens idé och med stor sannolikhet också organisationens värderingar. Att få 
möjlighet att arbeta i en sådan organisation skulle kunna leda till att människor arbetar mer 
utan att se det som besvärande. En annan intressant aspekt är det dikotoma förhållandet 
mellan traditionsbundet och icketraditionsbundet arbete inom församlingen. Å ena sidan finns 
tecken som visar på att en del av arbetet är traditionsbundet, men å andra sidan finns också en 
vilja att förändra vissa aspekter av arbetet. Ett exempel på detta är när respondenterna ibland 
ifrågasätter vem som gör vad. Vidare är det även intressant att se de förväntningar som finns, 
förväntningar ifrån olika håll och på olika yrkesgrupper. Bland annat kan man urskilja 
förväntningar som anställda möter utifrån, både i och utanför kyrkosammanhang samt 
förväntningar som respondenterna själva har på kyrkoanställda. Som förlängning av detta 
skulle man även kunna tänka sig att respondenterna indirekt har samma förväntningar på sig 
själva.  
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7. Slutdiskussion 
I denna uppsats har vi undersökt godhetskulturen i Svenska kyrkan utifrån att Svenska kyrkan 
är en idéburen organisation, och att godhetskulturen är en komponent i dess 
organisationskultur. I studien har vi kunnat dra slutsatsen att godhetskultur påverkar anställda 
i Svenska kyrkan, och vi tycker oss även ha sett aspekter som utvecklar begreppet 
godhetskultur i studiens resultat. Därmed ser vi uppsatsens frågeställningar som besvarade.  
 
Frågeställning 1 ”Hur kan godhetskultur påverka anställda i Svenska kyrkan?” kan vi besvara 
på följande sätt: Godhetskulturen påverkar de anställda i Svenska kyrkan på det sättet att de 
känner sig tvingade att gå in i en roll, att de kan uppleva stress och arbetar mycket, att de 
upplever att det finns förväntningar på hur de ska vara som kyrkoanställda. 
 
Att kyrkoanställda känner sig tvingade att gå in i en roll på grund av utomståendes 
förväntningar gäller framförallt för prästerskapet, men vi kan också utifrån respondenternas 
svar konstatera att det gäller andra yrkesgrupper. Det framhålls i vårt resultat att det främst är 
när människors förväntningar inte bekräftas som de anställda får veta hur förväntningarna ser 
ut men inte alltid. Det kan gå så långt att anställda rentav inte säger vad de arbetar med eller 
måste motbevisa människors fördomar inte stämmer. Under analysen återkommer att kyrkan 
är traditionsbunden i sin organisationskultur, och i detta sammanhang kan det även 
konstateras att utomstående också har en traditionell bild av hur saker ska göras inom kyrkan. 
Att det kan vara som en respondent säger att utomstående kan tro att kyrkan ska vara som den 
var för femtio år sedan. Detta kan skapa behovet hos de anställda att påpeka att man ”är som 
alla andra”; som andra människor alternativt som andra organisationer. En yttre förväntning, 
som vi kan utläsa från vårt resultat, är att kyrkoanställda ska vara ”snälla” och inte ha 
konflikter och att det kan leda till en medial uppmärksamhet om dessa förväntningar inte 
möts. Här går det att spekulera kring att Svenska kyrkan i egenskap av att vara en idéburen 
organisation och därmed är idébärande indirekt håller upp dessa föreställningar? Förklaringen 
som en respondent ger är att vissa bibelord kan ha skapat denna förväntning, och i och med att 
kyrkan har Bibeln som ett slags arbetsredskap kan detta göra att kyrkan indirekt upprätthåller 
denna förväntning.  
 
Det finns två aspekter av att kyrkoanställda arbetar mycket och att detta skapar stress. Å ena 
sidan stämmer detta överens med godhetskulturens ”man har svårt att säga nej” (Kjölsrud & 
Svärd 2007:5) till att arbeta mycket. Å andra sidan finns den aspekten dels att verksamheten 
till viss del naturligt spänner över hela veckan i samband med till exempel söndags 
gudstjänster. Dels att de anställda uttrycker trivsel med sitt arbete, att arbeta med sitt intresse 
eller givande möten är något som naturligt kan spilla över på fritiden eftersom det upplevs 
som positivt. Här skulle kanske även andra människors förväntningar kunna spela in, om det 
är ett återkommande inslag att människor bemöter en person som kyrkoanställd hela dygnet, 
kan det också vara något som bidrar till att flytta gränsen mellan arbete och fritid. En fråga 
kring upplevelsen av stress är hur det påverkar individens självbild i längden? Kan det i en del 
fall skapa en negativ självbild om man inte säger nej? Kring detta ger studien inga svar.  
 
Något som framkommer i studien är att det kan finnas konflikträdsla i Svenska kyrkan i stort. 
Men på den arbetsplats som studien berör tycks så inte vara fallet och därför kan vi inte uttala 
oss om detta närmare. Därför har vi heller inga belägg för att spekulera ytterligare kring denna 
aspekt av godhetskultur och hur den kan påverka kyrkoanställda i Svenska kyrkan.  
 
Frågeställning 2 ”Går det att urskilja ytterligare komponenter av och utveckla begreppet 
godhetskultur?” får följande svar: Ja, utifrån vårt material kan man urskilja ett par aspekter 
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som skulle kunna användas till att utveckla begreppet godhetskultur, exempelvis ledarskap. 
Att våra respondenter menar att de inte ser några svårigheter med att framföra problem och att 
de tycker problemhanteringen fungerar bra, motsäger den konflikträdsla som förknippas med 
godhetskultur. Då flertalet av respondenterna även berömmer kyrkoherden för dennes arbete 
med denna fråga, kan vi dra paralleller mellan ledarskap och konflikträdsla. Ledarskap kan 
därmed tänkas motverka godhetskulturens negativa sidor, såsom exempelvis rädsla att 
framföra problem. Rimligtvis skulle vi då också kunna tänka oss att ledarskapet kan påverka 
oförmågan att säga nej. Då det här blir tydligt hur mycket ledarskap kan påverka en 
organisations kultur, och som Schein menar kan dessa två inte framgångsrikt skiljas från 
varandra (1992), är det vår mening att begreppet godhetskultur borde utvidgas till att innefatta 
en ledarskapsaspekt.  
 
Utöver ledarskapsaspekten kan även tre olika former av förväntningar urskiljas som skulle 
kunna utveckla godhetskulturbegreppet. Respondenterna talar inte bara om förväntningar 
utifrån, såsom det görs i definitionen av godhetskultur. I resultatet kan vi se att 
respondenterna talar om både förväntningar utifrån i kyrkosammanhang och om förväntningar 
utifrån utanför kyrkosammanhang. Dessutom talar de om förväntningar som de själva har på 
kyrkoanställda, alltså förväntningar inifrån på varandra. Då godhetskultursbegreppet bara 
innefattar en sorts förväntning, nämligen utifrån, vill vi utvidga detta till att innefatta 
ovannämnda former.  
 
Efter genomförandet av fallstudien har vi insett att vi dels borde ha gjort fler deltagande 
observationer om vi hade haft tid, dels att vi själva inte varit tillräckligt förberedda inför den 
första deltagande observationen. Det kan nu vara svårt att urskilja vilka aspekter vi uppfattat 
under observationerna som är återkommande moment hos församlingen och vilka som kanske 
enbart har varit förekommande för dagen. Vi har försökt lösa detta genom att endast ta upp 
aspekter som har kunnat bekräftas vid båda observationerna eller genom intervjuerna. Vi är 
medvetna om att våra frågeställningar och intervjufrågor inte nödvändigtvis speglar Schein. 
Dock har detta varit nödvändigt för att grunda godhetskultur som begrepp då det förutsätter en 
organisationskulturs definition. Det har också breddat bilden av vårt resultat, då definitionen 
av godhetskultur i sig är smal och väsentliga aspekter hade kunnat gå förlorade. Vidare hade 
vi kunnat tänka oss att en studie med fokus på enbart en isolerad del av begreppet hade varit 
intressant och möjligtvis gett fylligare svar inom den specifika aspekten. Dock har vi utgått 
från godhetskulturbegreppet i sin helhet, detta på grund av den kortfattade definition AV ger. 
Vi valde att inte göra en avgränsning då de specifika aspekterna i begreppet inte var 
tillräckligt välutvecklade, samtidigt som det var ett kulturbegrepp i sin helhet som var det 
intressanta för oss. I efterhand har vi även blivit medvetna om att mer djupgående definitioner 
av både godhet och förväntningar som begrepp kunde ha varit lämpliga för ytterligare 
tydlighet och en fördjupad diskussion av resultatet. Som tidigare nämnts har vår utgångspunkt 
emellertid varit AV:s kortfattade men intressanta definition av godhetskultur.  
 
Vad gäller att utvidga godhetskulturbegreppet med en ledarskapsaspekt, så kan vi inte med 
någon närmare exakthet uttala oss kring vilken typ av ledarskap som kan motverka de 
negativa sidorna av godhetskultur, utöver ett som öppnar för dialog kring problem. 
Anledningen till detta är att det i sig inte var en del av studiens syfte och innefattades därför 
inte fullständigt i intervjuguiden eller under de deltagande observationerna. Med detta i 
beaktande anser vi att vidare studier på sambandet mellan typ av ledarskap och godhetskultur 
vore att föredra. Även studier som är mer inriktade på hur ledarskapet kan motverka 
godhetskulturens negativa sidor. Det kunde i samband med detta vara intressant att göra en 
komparativ studie av ett större antal församlingar i Svenska kyrkan och dess kyrkoherdar. Vi 
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anser dessutom att en studie av hur godhetskultur påverkar organisationen, där en jämförelse 
görs med en annan idéburen organisation som inte har en godhetskultur, också skulle kunna 
vara ett intressant sätt att undersöka begreppet ytterligare.   
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Bilaga 1 (3) 
Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du varit medlem i Svenska kyrkan? 

Hur länge har du varit anställd i Svenska kyrkan? 

Varför började du arbeta i kyrkan? 

Har du haft några andra arbetsplatser i kyrkan? 

Har du några arbetslivserfarenheter som inte är kyrkliga? 

 

Kyrkan som arbetsplats 

Hur är Svenska kyrkan som arbetsplats? 

Vad är det bästa respektive det sämsta med att arbeta i kyrkan? 

Är det någonting som du skulle vilja ändra på inom församlingens organisation? 

Vad är ditt mål med ditt arbete? 

Om du har ett problem med någonting känner du att du kan ta upp detta?  

Hur hanteras eventuella konflikter som uppstår mellan anställda inom församlingen? 

 

Kyrkans tro 

Ser du några svårigheter med att arbeta inom en organisation som är kopplad till kristen tro? 

Upplever du att tron är i centrum eller är det den dagliga verksamheten? 

Upplever du att det finns förväntningar på dig och hur du ska vara som anställd? 

Hur anser du att en kyrkoanställd ska vara? 

 

Avslutande frågor 

Något du vill tillägga som vi har missat eller pratat för lite om? 

Kan vi återkomma om vi har fler frågor, behöver förtydliganden etc.? 
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Intervjuteman 

 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Kyrkan som arbetsplats 
 
Kyrkans tro 
 
Avslutande frågor 



 

Figur 2  
Organisationsschema för Elisabeths församling  
Figuren ger en överskådlig förklarande bild av 
hur församlingens organisation ser ut, samt av 
församlingens ansvarsfördelning. 
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