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Abstract 
This report is a study of a parish of the Church of Sweden (Svenska kyrkan) from the perspective of 
innovation and organizational change. The background to the study is the changing social context in 
which the Church of Sweden finds itself today and how on a local level the church can redefine its 
mission and message. The church’s identity in terms of the concept “Folk Church” is discussed and 
how this supported the local parish in focusing its activities and its innovation efforts. Previous 
research points to local parishes’ inability to adapt to changes in their environment and to a lack of 
flexibility in processes and activities. Unclear theological objectives may prevent the parish’s strategic 
and operational work to be focused on "who you are" and "what to do". This study describes a 
parish’s innovation efforts to create a mission and message that is perceived as relevant today with 
respect to the changes in the church’s societal context. Additionally there is an analysis of the 
difficulties linked to the churches’ innovation efforts. The study's purpose is to describe, and 
contribute to understanding of, the incentives and conditions necessary for successfully conducting 
innovative renewal work on a local parish level. The study is qualitative and of an abductive and 
explorative nature. Data collection has been conducted mainly through interviews and focus groups, 
and is centered on a particular parish. The study shows that the parish’s view of itself and what it 
does, i.e. its organizational identity, is a key driver in its renewal work. Conditions in the 
organizational culture in the studied parish have enabled both an innovative and entrepreneurial 
work. The study also suggests that challenges associated with the external communication of the 
parish’s identity are primarily due to an external perception of a clash between the differing logics of 
for-profit and not-for-profit in relation to the activities the church should be involved in. 

Sammanfattning  

Studiens bakgrund är en förändrad samhällskontext där Svenska kyrkan har möjlighet att 
omdefiniera fokus för sin verksamhet. I ett sådant reflektionsarbete kan den lokala församlingens 
organisationsidentitet, exempelvis i termer av ”folkkyrka”, vara en drivkraft för förnyelsearbete. 
Bakgrunden beskriver utvecklingsprojektet ”Aktör för välfärd” samt tidigare forskning på området. 
Tidigare forskning visar på kyrkans bristande förmåga till anpassning till sin omvärld samt brister i 
flexibilitet gällande anpassade verksamhetsformer. Otydliga målskrivningar, rent teologiskt, hindrar 
församlingens strategiska och operativa arbete med att definiera ”vem man är till för” och ”vad man 
vill göra”.  

Studien beskriver församlingens innovationsarbete med att skapa verksamhet som upplevs relevant i 
en förändrad samhällskontext. Dessutom analyseras de svårigheter som är kopplade till 
innovationsarbetet. Studiens syfte är att beskriva och bidra med förståelse kring en 
församlingsverksamhets drivkrafter och förutsättningar för att bedriva ett innovativt förnyelsearbete.  
Studiens forskningsfrågor: 

1. Hur beskrivs förnyelsearbetet av aktörer i organisationen?  
2. Vad för drivkrafter och förutsättningar kan identifieras för ett innovativt förnyelsearbete? 
3. På vilket sätt är det relevant att tala om innovation i församlingsarbete? 

Studien är kvalitativ, abduktiv och explorativ. Datainsamlingen är gjord genom enskilda intervjuer 
och fokusgrupp med anställda i församlingen samt med hjälp av sekundärmaterial. 

Studien visar att församlingens syn på sig själv och vad den gör, dvs dess organisationsidentitet, är en 
avgörande drivkraft i dess förnyelsearbete. Förutsättningar i organisationskulturen har möjliggjort ett 
innovativt och entreprenöriellt arbete för utveckling och resultat. Utmaningarna i innovationsarbetet 
berör bl a den externa kommunikationen av församlingens identitet. Kommunikationen försvåras av, 
den av omgivningen upplevda, krocken mellan de olika organisationslogikerna for-profit och not-for-
profit. 

Keywords: Innovation, Förnyelsearbete, Organisationsidentitet, Organisationskultur, Svenska 
kyrkan, Församlingsarbete, Innovativt förnyelsearbete 
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1. Inledning 
 
Kapitlet inleder uppsatsen med en beskrivning av min akademiska och professionella bakgrund samt 
ingång till val av studiens ämne.  

 
Många teologer har ”inifrån” beskrivit Svenska kyrkan, dess tro och liv. Med teologisk grund forskas 
kring tro och religion ur olika perspektiv. Det bedrivs också organisations- och ledarutveckling inom 
Svenska kyrkan. Färre forskare har beskrivit Svenska kyrkan ”utifrån” med organisationsteoretisk 
utgångspunkt. Församlingsarbetet befinner sig i en spännande tid av samhällsförändringar. Thidevall 
(2003) har i en undersökning utvärderat vilken betydelse kyrka-stat-reformen fick för 
församlingslivet. Resultatet visar att församlingarnas möjligheter att fritt välja arbetssätt har ökat. 
Riskerna har också ökat, vilket beskrivs längre fram i denna studie. Sett till helheten har Svenska 
kyrkans diakoni, undervisning och mission fått nya förutsättningar att möta utmaningarna i en 
postmodern tid.  
 
Min akademiska bakgrund är en kandidatexamen från Uppsala universitet i pedagogik, sociologi och 
företagsekonomi. Under ett 25-årigt yrkesliv inom både privat och offentlig verksamhet har jag i olika 
roller arbetat med verksamhets- och kompetensutveckling. Jag har fascinerats över olika 
verksamheters sätt att förstå deras uppdrag samt deras möjligheter att genomföra och utveckla 
verksamheten. Organisationens strukturer, processer och kultur påverkar det värde den kan 
åstadkomma. På våra arbetsplatser är det viktigt med tydliga mål för verksamheten som matchar de 
resultat vi förväntas leverera. Vår konkurrenskraft bygger på att vi gör rätt saker och är 
resurseffektiva i en värld som utmanar till utveckling. Här kommer innovation in som en viktig 
kunskap i att driva och utveckla verksamheten. På senare år har jag på fritiden varit aktiv i Svenska 
kyrkans musikliv. Jag övervägde även att vidareutbilda mig till kyrkomusiker. Så blev inte fallet men 
jag fick ändå möjligheten att lära känna Svenska kyrkan och dess församlingsarbete lite närmare 
under en period. Detta har inspirerat mig i val av uppsatsämne. Min inträdespunkt i fältet har 
underlättats genom att jag känner eller känner till organisationen, verksamheten och människor som 
arbetar i den. Val av informanter föll sig därför naturligt (Aspers, 2011, s 76). Även val av teori 
underlättades av tidigare yrkeserfarenhet i organisationsrelaterade frågor (Aspers, 2011, s 81).  
 
Upptakten till uppsatsens ämne var mitt deltagande i öppningskonferensen för Västerås stifts 
utvecklingsprojekt ”Aktör för välfärd” 2012-10-01. Under öppningskonferensen hörde jag talas om 
Västanfors Västervåla församling som pionjärer inom den sociala ekonomin. Församlingen skulle 
senare komma att bli min plats för studiens empiriska undersökning. Öppningskonferensen väckte 
tankar och frågor kring vilken betydelse en ökad medvetenhet och kunskap i innovationsrelaterade 
frågor skulle kunna ha i församlingars verksamhetsutveckling och förnyelsearbete.  
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2. Bakgrund 
 
Kapitlet beskriver kyrkans förändrade samhällskontext och hur dessa utmaningar kan tolkas av en 
lokal församling relativt verksamhetsinriktning och förnyelsearbete. Studiens syfte, forskningsfrågor 
och målgrupp presenteras. Kapitlet avrundas med en presentation av Västanfors församling. 

 
Sverige har under 2000-talet ställts inför stora utmaningar med landets välfärdsbygge pga 
demografin, det ekonomiska läget och ökande samhällsklyftor. Vi befinner oss i en tid av 
samhällsförändring och det finns många termer som beskriver det som efterträder industrisamhället, 
t ex det postmoderna samhället eller tjänstesamhället (Pettersson, 2000). Under 1900talet har 
ideella organisationer, t ex kyrkan, varit viktiga i uppbyggnaden av välfärdsstaten. De är fortfarande 
viktiga i det som kallas för det civila samhället, dvs området mellan offentliga samhällsinstitutioner 
och näringslivets aktörer (Amnå, 2006). År 2000 skiljdes Svenska kyrkan från svenska staten. Svenska 
kyrkan är en stor organisation i det civila samhället med sina 7 miljoner medlemmar och lokal 
närvaro i hela landet genom sina kyrkor och lokala församlingar. I civilsamhället finns kyrkan med 
som en aktör bland många och behöver förhålla sig till det omgivande samhället. På religionens 
område har sociologer kallat den minskande anslutningen till institutionaliserad religion och lägre 
deltagande i kyrkornas aktiviteter för sekularisering. Religionen och kyrkan behöver analyseras på 
nya sätt som en konsekvens av samhällets paradigmskifte (Pettersson, 2000). Samhällets utveckling 
till ett postmodernt samhälle är baserat på tjänsteaktiviteter. Även logiken för religiösa funktioner 
och relationer har, och kommer att, förändras som en del av samhällsutvecklingen (Pettersson, 
2000). Pettersson menar att det är lätt att konstatera att Svenska kyrkans organisation och 
verksamhet generellt har förändrats långsammare än samhället i övrigt till följd av bristande 
anpassning.  
 
När kyrkan skiljdes från staten 2000 sjönk medlemsantalet och kyrkans ekonomi blev allt sämre. 
Denna situation kan betraktas som ett hot eller en möjlighet och kyrkan behöver, i likhet med andra 
stora organisationer, utveckla strategier för att möta omvärldsförändringar. Liksom Alice i 
Underlandet är det bra att känna till sitt mål för att veta vilken väg man ska välja. En vanlig väg att gå 
för församlingar är att anpassa verksamheten till minskade resurser genom lägre ambitioner. Men 
det finns även exempel på församlingar med expansionsambitioner. Ett sådant exempel är 
Västanfors Västervåla församling som lyfts upp som ett gott exempel vad gäller progressivt 
pionjärarbete.  
 
Västerås stifts biskop Thomas Söderberg ställde under hösten 2012 frågan; ”Vilken roll kan Svenska 
kyrkan spela som aktör för välfärd?” (Västmanlands läns tidning, 2012). Västerås stift hade analyserat 
och dokumenterat sina utmaningar kopplade till välfärdsutmaningen ur ett omvärldsperspektiv och 
ställde sig frågan om och hur man vill organisera sig för framtidens utmaningar. Till stöd i detta 
utvecklingsarbete startades 2012 ett stiftsövergripande utvecklingsprojekt; ”Aktör för välfärd”. Med 
en succesivt minskad kyrkotillhörighet följer minskade resurser och sämre möjligheter att fullgöra sin 
uppgift genom traditionellt församlingsarbete. Genom Aktör för välfärd vill Västerås stift rusta 
församlingarna och enskilda medarbetare att utföra nya tjänster och utveckla nya verksamheter 
inom den sociala ekonomin så att bl a församlingarna i bevarad eller utökad omfattning kan bidra till 
människors väl. 
 
När jag som masterstudent i Innovation & Design vid öppningskonferensen kom i kontakt med 
projektet ”Aktör för välfärd” blev jag nyfiken på hur förmågan till innovativt förnyelsearbete kan 
bidra i kyrkans vägval framöver. Forskning visar att förmågan till innovation är en nyckelfaktor för 
privat och offentlig sektor för att utvecklas och överleva i en konkurrensutsatt omvärld (Tidd & 
Bessant, 2009).  
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I Västerås stifts projektansökan för Aktör för välfärd till EU (2011) beskrivs hur flera församlingar i 
Västerås stift på senare år genom ett pionjärarbete ”visat på möjligheterna för församlingarna att 
utföra tjänster och starta verksamheter inom den sociala ekonomin”. Den mest aktiva församlingen 
omnämns som Västanfors Västervåla församling. Stiftets projektansökan (Västerås stiftskansli, 2011) 
beskriver hur en församling ”inte kan börja arbeta med vad som helst” och gör en gränsdragning där 
”nya verksamheter utanför den ordinarie kärnverksamheten måste ligga i linje med församlingarnas 
uppdrag”. Projektansökan definierar också församlingarnas utvecklingsbehov att bl a utveckla ett 
entreprenöriellt förhållningssätt. 
 
Entreprenörskapsbegreppet har numera breddats att omfatta mer än det traditionella vinstdrivande 
företagandet. Socialt entreprenörskap rymmer flera spår. Det rör sig om initiativ som rör sig mellan 
de klassiska sektorsbeskrivningarna i samhället. Berglund, Johannisson & Schwartz (2012) 
problematiserar det sociala entreprenörskapet utifrån tre logiker kopplade till finansiering och vinst; 
ideell, offentlig och företag. Företag drivs klassiskt utifrån en vinstlogik ”for-profit” och ideell 
verksamhet utifrån logiken ”not-for-profit”. I nya initiativ inom det sociala entreprenörskapets 
område kan spänningar uppstå utifrån dessa logiker. Detta påverkar organisationens identitet, 
juridiska organisationsform och risktagande (Berglund et al., 2012, s 35). Det kan handla om 
legitimitet hos aktieägarna, där marknadsaktörer förväntar sig information i ekonomiska termer, eller 
bidragsgivare och målgrupper förväntar sig kommunikation i sociala termer. Berglund et al. (2012) 
diskuterar bl a hur samhällsentreprenörer bryter nya vägar och överskrider gränser mellan privat, 
offentlig och frivillig sektor för att lösa samhälleliga problem. Andra aktörer i samhället än privata 
och offentliga organisationer kan studeras ur innovations- och entreprenörskapsperspektiv. Gawell, 
Johannisson & Lundqvist (2009) definierar exempelvis samhällsentreprenörskap såsom  

”…ett innovativt initiativ som utvecklar samhällsnyttiga funktioner”.  
 

Folkkyrkotanken som identitet 
 
Västerås stift har en lång tradition av att vara en socialt engagerad s k folkkyrka. Idén om 
församlingens uppgift, t ex i termer av folkkyrka, behöver vara förankrad hos alla medarbetare. Detta 
beskrivs i Västerås stifts projektansökan (2011); 

”Ett arbetslag i en församling är en starkt integrerad enhet, något som ställer krav på 
varje enskild medarbetare att vara bärare av kyrkans idé. Om social ekonomi ska bli en 
framtidsväg för församlingarna måste arbetslaget i sin helhet vara involverade i 
processen. Det är i församlingens totala kontaktyta med det omgivande samhället som 
idéer till nya samarbeten och innovationer uppstår. Det är därför av stor vikt att 
uppmuntra varje medarbetare att delta i omvärldsanalys och idéutveckling kring 
församlingens sociala engagemang.”  

 
I organisationer används begrepp som laddas med föreställningar om det kollektiva man identifierar 
sig med. Folkkyrka är ett sådant begrepp och utgör en viktig del av Svenska kyrkans självförståelse 
(Ideström, 2009). Självförståelse utgör en viktig aspekt av kollektiv identitet, ”Vilka är vi?”. 
Ecklesiologi är den teologiska disciplin där kyrkan och teologiska föreställningar om kyrkan studeras. 
Folkkyrkotanken har en historia som både går utanför landets gränser och långt tillbaka i tiden. 
”Kyrkan för folket” kan tolkas på många sätt men enligt Ideström (2009) är öppenhet och inklusivitet 
nyckelord för församlingens relation till människor i folkkyrkotanken. Av intresse för denna studie är 
det spänningsfält som uppstår i vår tid utifrån det samhälle som kyrkan har att förhålla sig till idag. 
Nedan nämns några studier som behandlat detta. I enkelhet handlar det om olika syn på var kyrkan, 
eller den enskilda församlingen, väljer att lägga sitt fokus för verksamhetens inriktning. Vikström 
(2008) beskriver dessa ytterligheter för kyrkans fokus som ”tjänsteproducent i välfärdssamhället eller 
engagerande gemenskap?”. I Ideströms (2012) forskningsöversikt ”Folkkyrkotanken – innehåll och 
utmaningar” finns några studier som bidrar till förståelse av spänningsfältet kring begreppet 
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folkkyrka. Edgardh (2010) beskriver teologiska utmaningar för Svenska kyrkan i det senmoderna 
samhället. Det handlar om spänningen mellan kyrkans uppgift att stå för ett profetiskt perspektiv, å 
ena sidan, och ett ökat engagemang i välfärdssamhället, å den andra (Ideström, 2012, s 20). 
Gustafsson & Lundbergs (2012) samt Vikström (2008) bearbetar också det de ser som en spänning 
mellan en förståelse av kyrkan som betonar Svenska kyrkans karaktär som tjänsteproducent och en 
mer gemenskapsbaserad kyrkosyn. Vikström (2008) försvarar sin tes; 

”folkkyrkan kännetecknas av en dubbel lojalitet; å ena sidan mot sin egen 
bekännelsetradition och identitet som kristet trossamfund, å andra sidan mot de 
människor som bor på det geografiska område där lokalförsamlingarna verkar”.  

 
Denna dubbla lojalitet ställer kyrkan i en viktig och svår tolkningsuppgift. Vikström (2008) redogör för 
två olika kyrkosyner som skiljer sig väsentligt åt; kyrkan som aktör inom välfärdssamhället och kyrkan 
som en profetisk kontrastgemenskap.  
 
Det finns tidigare forskning om identitet i kyrklig kontext. Ideström disputerade 2009 med sin 
avhandling ”Lokal kyrklig identitet”. Ideström är teolog inom ämnet kyrkovetenskap men använder 
både organisationsteori och identitetsteori i sitt arbete. Fokus för hans etnografiska fältstudier är 
frågor som rör kyrkan som social kropp och aktör samt reflektioner kring förhållandet mellan teologi 
och social teori i studiet av kyrkan. I min intervju med Ideström (2013-04-19) säger han att kyrkans 
identitet på inget vis är given. Han menar att det finns tolkningsutrymme. För att studera kyrklig 
identitet använder Ideström självbeskrivningar som församlingen själva får göra. Han har ett narrativt 
arbetssätt där församlingens självförståelse utgör det empiriska materialet, dvs hur förstår och 
beskriver de sig själva? Han betraktar identitet som ett kulturellt fenomen som tar sig uttryck i 
sociala rum och identitetsformande praktiker såsom byggnader, gudstjänster och verksamheter. Här 
kommer den sociala kroppen till uttryck. Ideström använder Jönhills (2003) definition av 
organisation; 

”En organisation utmärks av att den fattar beslut, bland annat om medlemskap, 
bedriver verksamhet utifrån mål och riktlinjer och avskiljer personer till särskilda 
uppgifter och roller” 

 
Ideström (2003) bedömer att Jönhills definition passar kyrkan som social kropp och aktör; 

”kyrkan i alla tider fattat teologiskt motiverade beslut om medlemskap: hur man blir 
en lem i kroppen och vilka som är att betrakta som med-lemmar. Vidare har kyrkan 
alltid utfört olika former av verksamheter och praktiker som har motiverats genom 
hänvisning till vad man uppfattat som kyrkans mission och uppdrag och tilldelat 
medlemmar särskilda uppgifter och roller.” 

 
Ideströms forskning kring kyrkans lokala identitet har inspirerat mig i val av teori och metod. Han 
använder organisationsteori med fördjupning i organisationsidentitet. Metodmässigt arbetar han 
med etnografiskt upplägg. Några referenser till den som är intresserad av fördjupning i Svenska 
kyrkans identitet i annan kontext1. Det finns också samtida diskussioner som behandlar Svenska 
kyrkans identitet2. Ideström (2009) konstaterar emellertid att det i svenskt sammanhang saknas 
studier av kyrkans konkreta identitet på lokal nivå, likt hans egen avhandling. Han tar även upp några 
internationella studier kring identitet3. I USA och Storbritannien finns också studier inom området 
”congregational studies” där Ideström (2009) också märkt av en ökad användning av etnografi som 
metod. Vad gäller forskning kring kyrkans identitet mer specifikt så finns det alltså forskning gjord 
men ingen studie, så vitt jag sett, med identitet som utgångspunkt för förnyelsearbete.  

                                                           
1
 Persenius (1987), Håkansson (2001) och Andreasson (2002). 

2
 I Svensk Teologisk kvartalsskrift har exempelvis bidragen från ett symposium vid Lunds universitet publicerats 

(2000, 76/00). 
3
 van der Ven (1996), Hegstad (1996), Stromberg (1986) och Sahu (1994). 
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”Vem är man” och ”vad gör man” när man som församling vill ”göra nytt” som kan upplevas relevant 
för människor? Frågor av detta slag aktualiseras när ”folkkyrkotanken” som organisationsidentitet 
framträder som ett sätt att artikulera församlingens teologiska reflektion. Ideström (2012, s 69) 
beskriver teologiskt en kyrka ”in-via”, en ”social kropp” i rörelse som är stadd i förändring. I 
beskrivningen av kyrkans identitet som en identitet in-via framgick att den sociala kroppens identitet 
formas av en rörelse, både genom tiden men också mot ett visst mål. Vad är det för kyrka man 
strävar mot att vara? 
 

Församlingens förutsättningar för förnyelse 
 
Svenska kyrkan är organiserad i ett antal stift fördelade över Sverige. Stiften omfattar ett antal 
kontrakt som i sin tur består av ett antal församlingar. Svenska kyrkan är en distribuerad/ 
decentraliserad organisation i den meningen att varje församling har möjlighet att utforma sin 
verksamhet utifrån lokala behov. Församlingen sedd som organisation består av en mindre grupp 
medarbetare, en grupp förtroendevalda som bildar det styrande kyrkorådet samt de kyrkotillhöriga i 
församlingens geografiska område. Församlingen har av kyrkan givna ramar för sin verksamhet men 
också frihet att skapa en relevant verksamhet. Kyrkans omfattande och mångsidiga verksamhet 
bedrivs på lokalplanet, i församlingen. (Pettersson, 2000) 
 
Majoriteten av svenskarna har en formell livslång relation med kyrkan och tar del av dess tjänster vid 
vissa speciella tillfällen under livet (Pettersson, 2000). Församlingens grundläggande uppgift beskrivs 
i Kyrkoordningen (2013) som ett enda uppdrag med de fyra olika aspekterna 

1. Fira gudstjänst 
2. Bedriva undervisning 
3. Utöva diakoni 
4. Mission  

 
Allt i församlingslivet kan inte fångas i de fyra uppgifterna. Man brukar nämna några tvärperspektiv 
som ytterligare beskriver helheten i församlingens verksamhet; själavård, musik och kommunikation. 
Varje församling bestämmer själv sin verksamhet utifrån sina egna speciella förutsättningar och 
dokumenterar detta i en s k församlingsinstruktion. Den innehåller mål och riktlinjer och till grund för 
den ligger en omvärldsbeskrivning och en analys av omvärldens krav på den konkreta tolkningen av 
församlingens huvuduppgift (Berglund, 2005). 

Församlingar kan ha olika 
organisationsstruktur men oavsett 
organisering är det de förtroendevalda i 
kyrkorådet tillsammans med 
kyrkoherden som gemensamt ansvarar 
för att församlingens grundläggande 
uppgift blir utförd, se figur 1 intill  
(Öljarstrand, 2011, s 7). Församlingen är 
en mångtydig organisation i flera 
avseenden. Organisationen har dels ett 
historiskt arv att förvalta, samtidigt som 
den ska knyta an till det samhälle som 
den befinner sig i och ”i varje tid att på 
nytt leva sig in i trons djup och klargöra 
dess innebörd” (Kyrkoordningen, 2013). 
 
Figur 1 Förenklad skiss över Svenska kyrkans 
organisation (Öljarstrand, 2011, s 6) 
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Under det moderna Sveriges tillblivelse var kyrkan en del av staten och gick i bräschen för utbildning, 
vård och omsorg, ofta i egen regi. Under välfärdssamhällets successiva framväxt infördes gradvis en 
offentlig kompetensfördelning där den sociala verksamheten kom att bedrivas av kommun och 
landsting medan kyrkan hänvisades till en mer individuell inriktad och mer renodlat ”religiös” 
kärnverksamhet. Med kyrkans friare ställning sedan relationsändringen med staten år 2000 föreligger 
det inte längre några legala hinder för kyrkan att åter bli en viktig aktör för välfärd. Mot bakgrund av 
de förändrade förutsättningarna beslutade Kyrkostyrelsen 2008 om en utredning (SKU 2009:2, s 16) 
som uppdrogs behandla; 

”församlingarnas förhållningssätt och arbetssätt när det gäller olika former av 
verksamheter som inte självklart ligger inom ramen för församlingens grundläggande 
uppgift, t ex begravningsbyråer” 

 
Utredningen antog namnet ”Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar”. 
Det betänkande som blev resultatet av utredningen fick samma namn som utredningen (SKU 
2009:2). Betänkandet belyser utvecklingen av församlingens uppgifter inom Svenska kyrkan under de 
senaste 150 åren vad gäller både lagstiftning och praktik. En central fråga i utredningen är hur 
församlingar idag tolkar sin uppgift. Utredningen gör en inventering av verksamheter som har 
karaktären av näringsverksamheter. Dessa verksamheter är i hög grad beroende av olika 
samhällsfaktorer. Utredningen görs ur flera perspektiv, man beaktar t ex både konkurrenslagstiftning 
och gör teologiska överväganden. Församling, stift och kyrka diskuteras både som teologiska begrepp 
och som organisatorisk verklighet. Församlingens territoriella bestämning tas också upp (SKU 
2009:2). 
 
Församlingens verksamhet befinner sig alltså i tider av behov av förändring och förnyelsearbete. Jag 
har sökt efter publikationer som rör kyrkans förutsättningar för denna utveckling ur ett 
organisatoriskt perspektiv. Forskningen är tyvärr ganska begränsad men Hanssons avhandlingsarbete 
”Styrning och kultur” (1990) rörde förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksamhet. Studien 
belyser vilka faktorer som hindrar eller gynnar förändringsarbete. Hanssons forskningsgenomgång av 
förändringsarbete i kyrkor visar att litteraturen är mycket begränsad. De få, korta rapporter som 
finns ger bilden av att kyrkans församlingar har svårigheter att anpassa sig och sin verksamhet till nya 
villkor och behov. I ”Svenska kyrkans organisationskultur - en studie om förändringsbetingelser i 
kyrklig församlingsverksamhet” (2001) analyserar Hansson kyrkans förmåga att anpassa sig till nya 
omständigheter och genomföra förändringar. Resultaten visar att kyrkoherdar endast i begränsad 
omfattning kan leda verksamheten genom förändringar och att organisationskulturen är kluven. Ett 
resultat är att kyrkans grundläggande uppgift och värderingar sällan diskuteras samt att ett sådant 
samtal ses som en av förutsättningarna för ett framgångsrikt förändringsarbete.  Hansson (2001) 
använder Granbergs ”fyrfältare” för att beskriva kyrkans organisationskultur relativt dess möjligheter 
till utveckling och förändring. Hansson (2001) placerar i sin studie kyrkans organisationskultur enligt 
figur 2 och menar att en förflyttning av organisationen mot ökad flexibilitet samt ökad yttre 
effektivitet skulle gynna förutsättningarna för utveckling och förändring. 
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Figur 2 Den kyrkliga organisationskulturen placerad i Granbergs fyrfältare (Hansson 2001) 

 
Stålhammar (2002) undersöker kyrkoherdens ledningsvillkor i dagens kyrka. Resultaten visar att 
kyrkoherdens möjligheter att utöva ett effektivt och tydligt ledarskap riskerar att begränsas av flera 
faktorer; kyrkoherdens formella ställning som chef i pastoratet är oklar, de förtroendevaldas 
förväntningar är stora och chefsuppgifterna hålls inte isär från det prästerliga ämbetet.  
 
Per Pettersson har använt ett tjänsteteoretiskt perspektiv som är användbart för att beskriva och 
förstå förnyelsearbetet i Västanfors Västervåla församling. I sin avhandling (2000) ”Kvalitet i livslånga 
tjänsterelationer – Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv” tar 
Pettersson upp några teoretiska begrepp från tjänsteforskningen som kan vara användbara i 
beskrivningen av Västanfors Västervåla församling; producent, kund, relation och kvalitet. 
 
I sin doktorsavhandling (2010) har Linde undersökt vad som händer när moderna modeller för 
granskning och kvalitet ska implementeras på mångsekelgamla organisatoriska traditioner. Det finns 
både ett organisatoriskt och ett ideologiskt motstånd inom kyrkan mot granskningssamhällets krav. 
Det organisatoriska motståndet ligger i att kyrkan inte, tvärtemot vad många tror, fungerar 
hierarkiskt. Det spelar ingen större roll vad ärkebiskopen ålägger församlingarna eftersom dessa i hög 
grad är självständiga. De kyrkoherdar som trots allt tar till sig de nya sätten att styra sin församling 
gör det för att stärka sin auktoritet som kompetent verksamhetschef. De tar på sig en chefsroll som 
alltmer liknar den moderne VD:ns istället för den andlige ledarens. Granskningarna har i och för sig 
ett gott syfte men det finns en risk att församlingarnas kärnverksamhet kommer i skymundan när de 
ska moderniseras och bli målrationella resultatenheter. 
 
Studier där man i direkt mening kopplat organisationsidentitet till förändrings-, förnyelse- eller 
innovationsarbete har jag inte funnit några. 
 
 



  s 11 (58) 
 

Problemområde – församlingens innovationsutmaning 
 
Att genomföra inkrementella förändringar när omvärldens krav utmanar organisationen räcker oftast 
inte till. De organisationer som överlevt bäst långsiktigt har behövt göra dramatiska förändringar för 
att möta nya behov (Isaksen & Tidd, 2006). Förändring och innovation kan ske slumpmässigt men 
gynnas av förutsättningar såsom en miljö där människor har utrymme att prova nya vägar och stöd 
för det. Detta gäller även för non-profit organisationer (Isaksen & Tidd, 2006). Att gå från att göra 
bättre till att göra helt annorlunda handlar om lärande och utveckling och är ofta förknippat med risk 
och kostnad. Det krävs energi och beslutsamhet för att genomdriva förändring. Det finns många 
exempel i historien på innovatörer och entreprenörer som behövt satsa stort. 
 
Församlingar är mångfacetterade organisationer med traditioner i en lång historia, men som behöver 
anpassa sina verksamhetsformer till dagens behov. Tidigare forskning visar på några problem 
relaterat till deras möjlighet till förändring och förnyelse, exempelvis organisationens förmåga till 
flexibilitet och en otydlighet kring vem man är till för. Forskning visar också på brister i ledarskap och 
organisationskultur kopplat till förändringsarbete (Hansson 2001). Pettersson (2000) menar att 
kyrkans hierarkiska tradition och en förvaltningspräglad organisationskultur utgör hinder för 
flexibilitet och kontextuell anpassning av kyrkans arbetsformer. Som aktör för välfärd kan 
församlingen betraktas som en tjänsteorganisation (Pettersson, 2000). I en tjänsteorganisation ställs 
speciella krav på ledning och medarbetare och inom Svenska kyrkan finns flera inbyggda svårigheter 
att fungera som en effektiv tjänsteproducerande organisation. Kyrkan har många starka traditioner 
som riskerar att utgöra en alltför stark och därmed konserverande organisationskultur. Dessa 
faktorer hindrar organisationens förutsättningar till förnyelsearbete med innovativa förtecken. 
 
Västanfors Västervåla församling verkar vara ett exempel på en församling som ändå genomdrivit ett 
innovativt förnyelsearbete trots de dåliga odds som beskrivits ovan. Församlingen har sprängt 
gränser för det som brukar uppfattas som traditionellt församlingsarbete och därmed väckt 
uppmärksamhet. För den oinvigde kan begrepp som kyrka, församling, tro och handling verka enkla 
eller givna. Men för en kyrka som vill forma ett erbjudande för sin samtid och uppfattas som relevant 
är självreflektionen ”vem man är till för och vad man vill göra” ett utmanande och angeläget 
reflektionsarbete. Detta arbete synes varken enkelt eller givet. Kyrkans uppdrag ligger i att finnas till 
och vara relevant för människor utifrån den kristna tron. Pettersson (2000) menar att kyrkan har 
otydliga gemensamma målskrivningar som i många fall beror på svårigheter att enas rent teologiskt. 
Företrädare för Svenska kyrkans ledning uttrycker församlingens utmaning till anpassning som en 
balansgång mellan tradition och förnyelse. Margarethe Isberg, domprost i Västerås 
domkyrkoförsamling, beskriver detta i sin insändare i Västmanlands läns tidning (2012-11-29); 

”En kyrka som vill leva i samtiden och vara en andlig möjlighet för dagens människor 
måste ständigt gestaltas på nytt utifrån tradition och nyskapelse.” 

 
Detta beskriver Ideström (2009) teologiskt som en kyrka i ”ständig rörelse”. Jag citerar också 
stiftsprost Ola Söderberg, på Västerås stiftskansli (2011-11-21) från min intervju om utmaningarna 
för kyrkan att skapa verksamhet för dagens människor; 

”Man måste i vår tid gestalta kyrkan och göra den relevant för människor” 
 
Vilka utmaningar möter den församling som beslutsamt ger sig in i ett reflektionsarbete kring mål 
och verksamhet? Västanfors Västervåla församling ses som en pionjär inom förnyelsearbete, vad kan 
vi lära av dem ur innovationshänseende? 
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Syfte 
 
Med utgångspunkt i den inledande beskrivningen av församlingens utmaning till förändring och 
förnyelse formuleras studiens syfte: 
 
Studien beskriver församlingens innovationsarbete att skapa verksamhet som upplevs relevant 
relativt en förändrad samhällskontext. Dessutom analyseras de svårigheter som är kopplade till 
innovationsarbetet. 
Studiens syfte är att beskriva och bidra med förståelse kring en församlingsverksamhets drivkrafter 
och förutsättningar för att bedriva ett innovativt förnyelsearbete. 
 
Forskningsfrågor: 
1. Hur beskrivs förnyelsearbetet av aktörer i organisationen? 
2. Vad för drivkrafter och förutsättningar kan identifieras för ett innovativt förnyelsearbete? 
3. På vilket sätt är det relevant att tala om innovation i församlingsarbete? 

 

Målgrupp – vem studiens resultat riktas till 
 
Studiens målgrupp är oss själva, forskare inom Innovation och design. Att använda vår 
begreppsapparat på en annan organisation än privat och offentlig sektor kan bidra med nya 
perspektiv på innovationsarbete. Kyrkan är ett annat sammanhang, en annorlunda kontext, att 
studera drivkrafter och förutsättningar för innovation och förnyelsearbete.  
 

Studieobjekt  Organisationen 
Plats för studien Västanfors Västervåla församling 
Kontext  Församlingsarbete i Svenska kyrkan 

 
Studieobjektet är organisationen församlingen. Begreppet organisation och de därmed 
sammanhängande begreppen kultur och identitet beskrivs närmare i kapitel 3, Teori. 
 
Valet av Västanfors Västervåla församling som plats för studien motiveras närmare i kapitel 4, 
Metoder & datainsamling. Församlingen framhålls från flera håll som pionjärer för ett innovativt 
förnyelsearbete inom Svenska kyrkan och är därmed intressant att studera. 
 
Som avrundning på denna bakgrundsbeskrivning följer här en introducerande presentation av 
Västanfors Västervåla församling med hjälp av Thidevall (2003) och församlingens egna 
styrdokument. 
 

Västanfors Västervåla församling 
Västanfors Västervåla församling (framöver benämnd som V V församling) ligger i bergslagsbygd i 
Västerås stift. Församlingen sammanfaller med Fagersta kommun i Västmanlands län. Fagersta är en 
industriort där stålindustrin dominerar (Thidevall, 2003, s 12). 2012-12-31 hade församlingen 12 634 
församlingsbor, varav 8 561 var kyrkotillhöriga (https://vastanfors.svenskakyrkan.se/). Det är numera 
sällsynt för Svenska kyrkan att församlingens gräns sammanfaller med kommungränsen. Samspelet 
mellan kyrka och samhälle blir enklare. Fagerstas utmaning med befolkningsminskning är en viktig 
drivkraft för kyrkoherde Henrik Rydberg att genom församlingens arbete bidra till att göra Fagersta 
mer attraktivt. I kommunens utmaning ingår bra bostad, barnomsorg och skola, trygghet på gator 
och torg och bra kommunikationer (Thidevall, 2003, s 61). På denna politiska arena förändras nu vilka 
aktörer som levererar välfärden. V V församling spelar en roll som välfärdsaktör i Fagersta kommun 
sedan början av 2000-talet (Thidevall, 2003, s 65).  
 

https://vastanfors.svenskakyrkan.se/
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När den tidigare kyrkoherden Ola Söderberg kom till församlingen 1973 fanns kyrkan vid sidan av det 
dagliga livet i människors liv. Kyrkan sågs som en överhetskyrka och det fanns en misstro att kyrkligt 
arbete kunde vara av betydelse för vanligt folk. Församlingshemmet Lindgården invigdes 1977. 
Bygget visade sig bli en vändpunkt. 1986 blev Ola kyrkoherde och stannade ytterligare 14 år i 
församlingen.  Han grundlade förutsättningar för förnyelsearbete och utåtriktad expansion 
(Thidevall, 2003, s 88). Ola arbetade på flera fronter med organisationens förutsättningar för ett 
framgångsrikt arbete. En vanlig orsak till problem i församlingsarbete är relationen mellan 
arbetslaget och kyrkopolitikerna. En klar och tydlig organisation arbetades därför fram. Det 
dubbelkommando som församlingars s k dubbla ansvarslinje4 innebär undveks. Rekrytering av 
medarbetare sågs som en nyckelfråga (Thidevall, 2003, s 89). Församlingen relaterade till kärnan, till 
kyrkans uppdrag, till evangeliet och arbetade starkt för förnyelse av gudstjänstlivet. Man ansåg att 
”Det är kyrkans uppdrag som ska styra verksamheten, ingenting annat”. Detta var viktigt både i 
relation till förtroendevalda, till medarbetare och till församlingsbor (Thidevall, 2003, s 89). Det var 
en bred vision som styrde församlingen under 1990-talet och de förtroendevalda var en nyckelfaktor. 
1998 gjordes en sociologisk undersökning (Thidevall, 2003) av församlingen där församlingsborna 
beskriver sin församling som glad, varm och öppen. Förtroendet beskrivs som unikt stort. En 
majoritet svarade att ”kyrkan genomgått en positiv utveckling, att den kommit närmare ortsborna 
och att den är en kyrka med i tiden”. 2000 ser man kyrka-stat-reformen som en möjlighet för 
församlingen att vara friare i sitt arbete (Thidevall, 2003, s 90). För överblick över församlingens 
historia, se bilaga 2 Viktiga årtal. 
 
Thidevall (2003, s 92) sammanfattar de tre strukturella faktorer som har gynnat utbyggnaden av ett 
starkt och utåtriktat församlingsarbete; 

1. Pastorat och kommun sammanfaller 
2. Tydlig organisation för styrning och ledning 
3. Resurser (personal, lokaler, mötesplatser, information, kommunikation, engagerade 

medarbetare) 
 
V V församling blir under början av 2000-talet en aktör i den tredje sektorn genom nya verksamheter 
inom hela skalan vård-omsorg-skola. Thidevall (2003, s 93) menar att V V församling mer än något 
annat ställe i Svenska kyrkan har använt sig av de nya möjligheter som öppnar sig när 
kommunallagarna inte längre gäller för kyrkoförsamlingarna. Kyrkoherde Henrik Rydberg vill se ett 
församlingsarbete som sträcker sig långt utanför gudstjänstlivet. Han vill återupprätta den gamla 
socknen med ansvar för en lokal helhet. Kyrkoherdeskiftet innebar därför en inriktning på att skapa 
nya arbetsformer och kontaktytor. Visionen av en kyrka som är angelägen för människor, 
tillsammans med behovet av att vidga församlingens ekonomiska bas, har inneburit att församlingen 
engagerar sig i nya initiativ (Thidevall, 2003, s 95-100). Bakom församlingens nya initiativ efter 2002 
kan tre huvudmotiv urskiljas(Thidevall, 2003, s 104); 

- För en församling som arbetar utifrån tanken om folkkyrka är det viktigt att ha stor volym på 
verksamheten annars finns inte underlag för den mängd anställda som en folkkyrklig 
arbetsmodell förutsätter. 

- Hotet om successivt minskande kyrkoavgifter kräver att man finner nya finanseringskällor. 

- Ansvarstagande för bygden, en s k bygdediakonal dimension. 

 
Thidevall (2003, s 105) identifierar även hinder mot och risker med de nya initiativen; 

- Församlingens inträde på helt kommunala områden som vård, skola och omsorg väcker 
motstånd. De projekt som berör kommunen har alla mött motstånd av olika anledningar. 

                                                           
4
 Den dubbla ansvarslinjen 
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- På längre sikt är bygdens utveckling avgörande för de nya initiativens framgång. Om Fagersta 
kommer att få en ökad inflyttning så finns underlag för verksamheterna, annars är risken att 
man har tagit på sig en alltför stor kostym. 

- Inifrån församlingen kommer utmaningen att behålla församlingens uppdrag, kärnan i 
evangeliet, när verksamheterna expanderar. 

 
I församlingens ”Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2011” beskrivs församlingens 
koncernstruktur. V V församling är moderbolag i en koncern där det helägda dotterbolaget Svenska 
kyrkan i Fagersta AB ingår. Detta bolag äger i sin tur tre bolag; Malingsbo Rehabcenter AB, Kyrkans 
begravningsbyrå i Sverige AB samt Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB som driver enskild förskola 
och grundskola, se vidare bilaga 1 Västanfors Västervåla organisationsskiss.  
Kyrkoherden poängterar i inledningen till ”Verksamhetsplan och budget 2013 – målsättningar och 
kommentarer” församlingens framtidsfokus mot bakgrund av omvärldens förändringstakt; 

”I en värld med hög förändringstakt finns det inget som pekar på att kyrkan skall 
kunna vrida tillbaka klockan eller återställa någonting som tidigare varit förhanden. Vi 
kommer aldrig att få tillbaka medlemssiffror som vi var vana vid och kyrkliga 
traditioners inflytande på människor kommer aldrig att bli som förr. Vi kan alltså inte 
försöka backa in i framtiden utan blicken måste hela tiden vara riktad framåt… Med 
hjälp av duktig och hängiven personal, modiga förtroendevalda och engagerade 
lekmän står vi inte still och ser in i framtiden utan vi är redan på språng.” 

 
Verksamhetsplan och budget 2013 beskriver vidare församlingens verksamhetsområden med 
underrubrikerna; Verksamhetsidé, mål för omfattning, mål för kvalitet och mål för ekonomi. 
Inledningsvis presenteras den traditionella församlingsverksamheten; 

- Gudstjänster 
- Kyrkomusik 
- Konfirmandverksamhet 
- Diakoni 
- Barn- och familjeverksamhet 

- Den andliga vården inom hälso- och 
sjukvård/Sjukhuskyrkan 

- Internationellt arbete 
- Frivilligarbete 

 
Därefter presenteras de nya verksamheter församlingen startat; 

- Lindgårdsskolan F-6 
- Förskolan Linden 

- Kök och konferens 
- Studio senses 

 
Under rubriken Ledning beskriver ordföranden (Verksamhetsplan och budget, 2013) hur arbetet 
vidare ska präglas av strävan att forma en kyrklig verksamhet som fokuseras mot de behov som 
församlingens medlemmar bedöms ha; 

”Att våga tänka fritt! Att vilja pröva nytt! Att inte fastna och stelna i det som inte går 
att utveckla! Att ständigt sträva efter att som Kyrka finnas med i det ”NU” som vårt 
övriga samhälle befinner sig i! Det är utgångspunkterna för vårt arbete även under 
2013.” 

 
Församlingens budget omsluter år 2012 ca 47 miljoner kronor i intäkter och resultatet är 
prognostiserat till -64 tkr. Budget för 2013 är drygt 50 miljoner kronor i intäkter och resultatet är 
budgeterat till +106 tkr. Koncernen som helhet omsätter mer. 
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3. Teori 
 
Kapitlet motiverar och beskriver teorier och begrepp som använts i studien.  

 
Studiet av religiösa organisationer är inte nytt inom samhällsvetenskapen och religiösa 
organisationer som studieobjekt är vanliga inom religionssociologin. Man hämtar ofta teorier ur den 
traditionella organisationslitteraturen (jämför Öljarstrand, 2011, s 11). Vissa forskare fokuserar också 
på de religiösa aspekterna eller organisering av de religiösa aktiviteterna.  Denna uppsats ser 
församlingsarbetet utifrån den religiösa organisationen, och inte som den religiösa organisationen. 
Det innebär emellertid inte att församlingen likställs med sekulära (icke-religiösa) organisationer. Det 
innebär ett synsätt på församlingen som just en organisatio, som vilken annan organisation som 
helst. En organisation som kan organisera för innovation (se studiens syfte). Kontexten är kyrkan i 
samhället.  
 
När jag tänker på församlingen som organisation och dess verksamhet, föreställer jag mig många 
människor i ett relativt komplext mönster med olika slags samarbeten på ideell och professionell 
basis. Organisationer drivs av människor – för människor! Många forskare har försökt fånga 
organisationen och dess kännetecken och några utgångspunkter kan bidra även i denna studie. Ett 
synsätt som inspirerat denna studie är Weicks (1979) beskrivning av en organisation; 

”En organisation kan betraktas som en fråga om gemensamma föreställningar och 
innebörder. En förutsättning för organiserat handlande är att individerna relaterar sig 
internt och till sin omvärld på ett likartat sätt”. (Weick, 1979 i Alvesson, 1992) 

 
Församlingen som organisation består av flera skilda delar och står i samspel med sin omgivning.  
Hatch (2002, s 34) beskriver en organisation som fyra överlappande cirklar; kultur, fysisk struktur, 
social struktur och teknologi, vilka i sin tur är inneslutna i en femte och större cirkel; omgivningen. 
Organisationens kärna ses som förmågan till kollektivt handlande, ett effektivt samarbete. En 
avgörande förutsättning för ett gott samarbete är att man uppfattar verkligheten på ett liknande sätt 
(Alvesson, 2012, s 205). Oavsett hur välutvecklade organisationens styrning, arbetsorganisation eller 
innehåll är så återstår ett stort utrymme för medarbetarna att själva orientera sig och tolka den 
verklighet man lever i (Alvesson, 2012, s 208). Bakka (2006) använder tre perspektiv i studiet av 
organisationer; struktur-, kultur- och processperspektivet. Dessa perspektiv har funnits med som en 
teoretisk ram i förståelsen av det empiriska materialet. Nyttiga utgångspunkter enligt Bakka (2006, s 
28) är att se organisationer som komplexa system som bör analyseras i förhållande till omvärlden och 
att förändring kräver energi. 
 
Mot bakgrund av synsättet av församlingen som en organisation av strukturer, processer och kultur 
med medarbetare som relaterar till varandra internt och till sin omvärld går vi vidare till 
innovationsforskning för att sätta kontext till församlingens förnyelsearbete. 
 
Forskningsämnet Innovation & Design finns inom området teknik på Mälardalens högskola 
(http://www.mdh.se/idt). Det rymmer de tre grundutbildningsämnena; Innovationsledning, Design 
och visualisering samt Produktrealisering. En aspekt som förenar de tre ämnena i det övergripande 
forskningsämnet är fokuset på utvecklingsprocesser. Denna studie har sin grund i Innovationsledning. 
Forskning vid akademin har ofta haft fokus på teknik, t ex inom industrin, men forskning förekommer 
även på produkter och tjänster inom offentlig sektor. Det finns exempelvis också utbyte med 
kulturmiljöer.  
 
I sin enklaste definition definierar von Stamm (2008, s 1) innovation som kreativitet plus 
implementation, dvs att driva en idé till genomförande. Detta handlar om idégenerering, utveckling 

http://www.mdh.se/idt
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och kommersialisering enligt von Stamm (2008, s 1). Kreativitet är en del av idégenerering. Även om 
alla delar ”är på plats” är det inte säkert att innovation uppstår eftersom den inte enbart kan ses som 
en linjär, avsiktlig process (von Stamm, 2008, s 49).  
 
V V församling kan beskrivas som en församling som arbetat progressivt under decennier. 
Innovationsforskning beskriver att det finns två huvudsakliga förhållningssätt till innovation som 
strategi (von Stamm, 2008, s 100). Det ena sättet beskrivs som en planerad aktivitet där ledningen 
sätter riktningen, cheferna översätter den och medarbetarna implementerar innovationsarbetet. 
Detta kan ses som ett linjärt sätt att betrakta innovationsstrategi. Det andra sättet beskriver 
innovationsarbetet som framväxande, emergent, och inbegriper även mjukare förhållningssätt som 
tillåter innovationsarbetet att växa fram ur hela organisationen. Arbetet utgår förvisso från en 
formulerad innovationsstrategi men växer sedan fram ur hela organisationens förhållningssätt till 
förnyelsen. Att lyckas med innovation betraktas i litteraturen som ett sätt att skapa sig försprång, 
vilket i affärsdrivande verksamheter är en hävstång för resultat. Pionjärer har det talats om i alla 
tider, de som brutit ny mark och varit först. Von Stamm (2008, s 108) benämner dem first movers. 
 
Tidd & Bessant (2009, s 21) definierar en organisations utrymme för innovation utifrån fyra 
dimensioner; produkt/tjänst, process, position och paradigm. Detta kallas 4P. Paradigminnovation 
handlar om förändringar i de underliggande mentala modeller vi har för hur vi ser på saker och ting. 
Man brukar inom innovationsforskningen skilja mellan inkrementell och radikal innovation (samt 
disruptive och discontinuous). Inkrementell innovation handlar om stegvisa, mindre förändringar 
medan radikal innovation brukar beskrivas som genomgripande sätt vi tänker om saker och ting samt 
använder dem. (Isaksen & Tidd, 2006, s 57). När det kommer till paradigminnovation är det värt att 
poängtera att det är den upplevda graden av ”nytt” som avgör, det ligger alltså i betraktarens ögon. 
Discontinuous innovation kan uppstå när spelreglerna plötsligt ändras totalt (Tidd & Bessant, 2009, s 
29). När vi behöver formulera om ramarna för vår verklighet uppstår det som Schumpeter, ”fadern 
av innovation”, definierade som kreativ destruktion. 
 
Att mobilisera kraft för innovation kan ses som en kombination av tre faktorer; individens attityd, 
gruppens dynamik och stödet från organisationen. Detta kallar Tidd & Bessant (2009, s 132) 
”Innovation Energy!”. I kärnan handlar det om människorna i organisationen vilket leder oss in i nästa 
kapitel; Organisationskultur. 
 

Organisationskultur som förutsättning för förnyelse 
 
Jag har valt att se förutsättningar för förnyelsearbete utifrån ett organisationsteoretiskt 
kulturperspektiv. Alvesson (2012) menar att organisationskultur är en central aspekt bakom viktiga 
förhållanden som engagemang, inriktning, prioriteringar, sammanhållning och gemensamma mål och 
förhållningssätt. Det hävdas ofta att företags unika konkurrensfördelar ligger just i organisationens 
unika kompetens som bl a är förknippad med en företagskultur där svårimiterbara förhållningssätt 
och djupare sätt att tänka och ge mening åt verksamheten är nerbäddade (Alvesson, 2012). 
Kulturperspektivet innebär att man fokuserar på vad som är gemensamt för en viss grupp: den 
förståelse, de tolknings- och tydningsmönster som gör att individerna relaterar sig till en social 
verklighet som i väsentliga avseenden upplevs likartad (Alvesson, 1992). Det är svårt att definiera 
kultur men följande sex karaktäristika kan användas för att ringa in den (Hofstede et al., 1990); 

1. Kultur är holistiskt och hänvisar till ett kollektivt fenomen som inte kan föras ned till enskilda 
individer, dvs det handlar om vad som kännetecknar en större grupp av människor, t ex ett 
samhälle eller en organisation. 

2. En kultur är historiskt bestämd och den har vuxit fram över tiden och förmedlas via 
traditioner och vanor. 
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3. Kulturen är trögrörlig, svår att förändra och människor tenderar att hålla fast vid sina idéer, 
värderingar och föreställningar. 

4. En kultur är socialt konstruerad, dvs den är en i grunden mänsklig skapelse och bärs upp av 
en grupp människor, vilka fungerar som ett kollektiv. 

5. Kulturen är ”mjuk”, dvs genuint kvalitativ och låter sig inte (enkelt) mätas och klassificeras. 

6. Antropologiska begrepp är viktiga för att kunna belysa kulturfenomen. 

 
Kultur handlar främst om föreställningsmässiga fenomen. Det rör sig om tankesätt, värderingar och 
uppfattningar om saker och ting snarare än den objektiva, synliga delen av organisation. Kultur bör 
således inte stå för de sociala strukturer, beteenden mm utan för de mentala fenomen, ex hur 
individer i en viss organisation på likartade sätt tänker om eller värderar verkligheten och vad som 
skiljer dessa från individer i andra organisationer. Snarare än ”hur vi gör saker och ting i det här 
företaget” kan det handla om hur man förhåller sig till vad man gör och hur man interagerar. Kultur 
handlar inte om beteendet i sig, men vad som ligger bakom och vägleder detta (Alvesson, 2012, s 
203). Kulturen kan ta sig olika uttrycksformer genom språkbruk, handlingar och material. Detta kan t 
ex ske genom att formulera slogans för organisationen eller att cheferna skapar historier och 
berättelser som påverkar kulturen. I kombination med språkbruket sker mycket av kunskapsarbetet 
numera genom handlingar. Vardagshandlandet speglar i praktiken vilket fokus organisationen har. 
Genom olika slags ritualer uttrycks också värderingar och förhållningssätt (Alvesson, 2012, s 211). 
Ledarskap i ett kulturellt perspektiv handlar om att påverka värderingar, föreställningar och 
tankesätt. Denna kulturpåverkan sker ömsesidigt mellan ledaren och kulturen (Alvesson, 2012, s 
217). 
 
Martins & Terblanche (2003) har gjort en metastudie i syfte att beskriva organisationskultur och vilka 
faktorer i den som påverkar kreativitet och innovation. Deras modell sammanställer de dimensioner 
som beskriver en organisationskultur samt vilka fem kategorier som påverkar kreativitet och 
innovation. Följande dimensioner beskriver organisationskulturen;

- Strategisk vision 
- Kundorientering 
- Medel att nå målen 
- Management processer 

- Medarbetarnas behov och mål 
- Interpersonella relationer 
- Ledarskap 

 
Följande fem faktorer i organisationskulturen påverkar kreativitet och innovation;  

- Strategi  
- Struktur 
- Supportmekanismer 

- Beteenden  
- Kommunikation 

 

Organisationsidentitet som drivkraft för förnyelse 
 
Istället för att drivas av konkurrenskraft finns inom offentlig sektor andra incitament för innovation. 
Det kan handla om att blir mer resurseffektiv, respondera snabbare eller mer adekvat på en komplex 
omgivning eller produktinnovation för att erbjuda förbättrade koncept i olika avseenden (Tidd & 
Bessant, 2009, s 60). Motivationen eller drivkraften till innovation ligger ytterst i hur organisationen 
ser på möjligheter och risk (Isaksen & Tidd, 2006, s 60). Utmaningen att leda människor i 
förnyelsearbete ställer krav på både sakkunskap, kreativitet och förmågan att stötta människors 
initiativ. Innovationsprocessen innebär element av att söka möjligheter, utvärdera och välja samt 
genomföra (Tidd & Bessant, 2009, s 19). Som tidigare beskrivet har V V församling tagit steg framåt 
på nya arenor där bedömningen av möjlighet och risk nog inte alltid varit givna. Drivkraften att vara 
tillgänglig och upplevas relevant har varit tydlig sedan flera decennier i V V församling. Därför har jag 
valt att beskriva församlingens drivkraft för förnyelse med stöd av teori om organisationsidentitet. 
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Enligt Alvesson (2008, s 60) måste organisationens medlemmar starkt identifiera sig med sin 
organisation för att det ska utvecklas en distinkt organisationskultur. Det är viktigt för medlemmarna 
att organisationen står för något unikt när det gäller stil, inriktning, historia och så vidare, det vill 
säga att den tillskrivs en påtaglig och betydelsefull identitet. Albert & Whetten (1985) skiljer mellan 
offentlig och privat identitet. Offentlig identitet uppfattas som hur omgivningen ser på en. Privat 
identitet förstås som den egna uppfattningen av sig själv. Image eller profil är andra begrepp som 
pekar på hur omgivningen ser på en. Omgivningen syn påverkar personalens uppfattning av den egna 
organisationen.  
 
Identitetsbegreppet kommer från psykologin och refererar till individens känsla av enhet och 
kontinuitet i tillvaron (Erikson, 1968). Identitet ger ett svar på frågan ”vem är jag?” och motverkar 
osäkerhet och förvirring kring ens egen person och orientering i tillvaron. Begreppet 
organisationsidentitet handlar om relationen personalkollektiv/organisation och innebär att man 
tittar på organisationens konkreta verksamhet på ett annat sätt än vad kulturbegreppet gör. 
Alvesson menar att identitet handlar om vad organisationen gör, dess centrala karaktär, i metaforisk 
mening (2012, s 29). I praktiska sammanhang kan följande frågor aktualiseras kopplat till 
organisationens identitet;  

”Vilka är vi? Vilken är vår uppgift? Vilket är vårt verksamhetsområde? Vad vill vi?” 
 
Med organisationsidentitet avser (Alvesson, 1992) vidare den utsträckning i vilken 
organisationsmedlemmarna upplever sammanhang i de aktiviteter som bedrivs i organisationens regi 
och i vilken mån man uppfattar det egna arbetet som tydligt kopplat till en organisatorisk helhet. 
Organisationsidentitet markerar också graden av en känsla av att organisationen står för något 
särskilt och har distinkta gränser i förhållande till omvärlden. Upplever de enskilda cheferna och 
övriga anställda i organisationen att olika avsnitt av verksamheten hänger samman och bildar en 
enhet/helhet? Uppfattar olika personalgrupper sig tillhöra en och samma enhet?  
 
En viktig faktor för uppkomsten av en distinkt organisationskultur är i vilken utsträckning 
människorna i en organisation identifierar sig med den. Genom att identifiera sig med en 
organisation definierar man sig i termer av ett ”vi”. I den mån en organisation är en betydelsefull 
källa till identitetsarbete ser människor sig själva som en del av ett överordnat vi och upplever närhet 
med organisationen (Alvesson, 2008, s 61). Några faktorer som påverkar benägenheten att 
identifiera sig med en grupp eller organisation är enligt Ashforth & Mael (1989); 

- Tydligheten hos en specifik grupps värderingar; mer distinkta värderingar kan ge upphov till 
en tydligare identitet. 

- Den status som en specifik grupp har; högre status utövar en starkare attraktionskraft. 

- Andra gruppers framträdande roll; framträder ”den andre” tydligare blir det möjligt att 
konstruera ett mer framträdande ”vi”. 

- Närvaron av sociala processer som underlättar skapandet av grupper, mer interaktion mellan 
människor, upplevelser av likhet och gemensamma mål eller en gemensam historia. 

 
Organisationsidentitet kan definieras som gemensamma föreställningar bland medlemmarna om att 
organisationen har klara externa gränser som bidrar till att reducera interna gränser, har en specifik, 
distinkt karaktär samt utgör ett övergripande riktmärke för orienteringen i arbetet (Alvesson, 2012, s 
221); 

- Organisationsidentitet står i nära relation till organisationskultur. 

- Vissa forskare menar att kultur utgör mera av kontext, är mera språklig, explicit och betonas 
mer direkt (Hatch & Schultz, 2002). Föreställningar om att organisationen står för något 
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särskilt och positivt ökar benägenheten att anamma gemensamma föreställningar och idéer i 
övrigt.  

- Omvänt kan sägas att en gemensam organisationskultur kan vara något som ger en 
organisation en distinkt identitet. 

- Distinkta värderingar, idéer och symboler kan vara något som ger identitet, även om 
inriktningen på verksamheten i stort är blandad, saknar särart och tom kan vara diffus. Även 
om de är relaterade till varandra bör organisationsidentitet och organisationskultur inte 
blandas samman. 

- Medan kultur står för hur vi ser på världen – både medvetet och omedvetet – handlar 
identitet om hur vi ser på oss själva, främst på ett medvetet plan. Hur vi tolkar vår verklighet 
mera brett överlappar men är inte detsamma som hur vi ser på oss själva. 
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4. Metoder och datainsamling 
 
Kapitlet motiverar studiens kvalitativa, abduktiva metod och beskriver den empiriska 
datainsamlingen i form av intervjuer och fokusgrupper.  

 
Kvalitativa metoder är vanliga inom samhällsvetenskapliga studier och inom Innovation & Design. 
Denna studie har inspirerats av metoder inom etnografin (Aspers, 2011, 21) som studerar det 
mellanmänskliga där forskaren interagerar med dem som studeras. Etnografi handlar om att förstå 
vad som sker utifrån aktörernas perspektiv. I denna studie användes intervjun som datainsamling, 
både av enskilda och i grupp, s k fokusgrupper. Jag valde det kvalitativa angreppssättet för att få en 
ökad förståelse av studieobjektet. Det kändes viktigt att få en bred och öppen ansats i studien och 
den kvalitativa forskningen kan enligt Starrin (1991) vara mer förutsättningslös och explorativ än den 
kvantitativt inriktade. Den fokuserar på processer och innebörd vilket jag bedömde passa studiens 
art. Kvantitativa metoder riskerar också att styras av förbestämda teorier och hypoteser. Studiens 
syfte motiverar därför den kvalitativa explorativa metoden. En explorativ studie har en bred start 
som efterhand fokuseras vilket speglas i valet av metoder samt undersökningens design. I den 
fördjupade dialogen med informanter i en intervju möjliggörs en djupare förståelse av 
organisationen. Jag har valt att arbeta med metodtriangulering för att nå bredd och djup i studien. 
Triangulering, se figur 3 nedan, innebär att jag använder olika metoder för att upptäcka mitt 
studieobjekt (Bryman, 2008, s 562). 
 
        Intervjuer 
 
 
 
 
Fokusgrupp         Sekundärmaterial  
 
Figur 3 Metodtriangulering (egen illustration) 

 
Aspers (2011, s 66) betonar att det är viktigt att reflektera över min roll som forskare i relation till 
dem jag möter och studerar i det praktiska fältet. I uppsatsens inledning beskrev jag min bakgrund 
som utgör min förförståelse av fältet. Vad gäller tolkning och analys av studiens material är jag 
inspirerad av hermeneutiken som beskriver hur material behöver tolkas och ges innebörd 
(Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003, s 281). Både studieobjektet och tolkningen är mer 
unik än i annan kvalitativ forskning. Hermeneutiken tar upp förförståelse som både en styrka och en 
svaghet (Alvesson, 2008, s 217). Min styrka har varit min erfarenhet av att möta människor i olika 
slags intervju- och gruppsituationer. Min utmaning har varit att förhålla mig till tidigare kunskaper 
och erfarenheter i organisationsrelaterade frågor.  
 
När vi närmar oss det mer konkreta arbetet brukar man skilja mellan olika förklaringsmodeller. 
Induktion och deduktion är de klassiska som senare kompletterats med abduktion (Alvesson, 2008, s 
54). Dessa ansatser beskriver hur teori och empiri är kopplade till varandra. Jag har valt att arbeta 
abduktivt med denna studie. Abduktionens styrka är pendlingen mellan teori och empiri. Teorin har i 
praktisk mening hjälpt mig att ge fokus åt studien på en tematisk nivå och givit empirin en ram men 
det är viktigt att empirin får tala sitt eget språk. Aspers (2011, s 100) beskriver detta som att teorin 
inte styr ”ända ner i botten” av det empiriska materialet.  
 
Inom kvalitativ forskning finns en tanke om att inte fixera designen av forskningsprojektet i ett tidigt 
stadium. Mina forskningsfrågor uppstod i mötet mellan empiri och teori. Det är också en tillgång om 
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jag som forskare har en vardaglig och praktisk kännedom om fältet (Aspers, 2011, s 74). En 
forskningsdesign ger styrning och vägledning samtidigt som den ger möjlighet och flexibilitet. Under 
studiens inledande fas använde jag mig av en ”vidvinkellins” för att skapa sökarljus inför 
fortsättningen. Jag sicksackade mig fortsatt fram i det abduktiva angreppssättet mellan teori och 
empiri i sökandet efter svar på forskningsfrågorna (Aspers, 2011, s 102). Aspers beskriver detta som 
att ”forskaren måste tillåta empirin att sparka tillbaka” (Aspers, 2011, s 103). Detta illustreras i figur 4 
nedan ”Den explorativa, abduktiva vägen (egen illustration)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Den explorativa, abduktiva vägen (egen illustration) 

 
Den inledande datainsamlingen syftade till att få en överblick över fältet och för att fatta beslut kring 
design av den fortsatta studien där vidvinkellinsen byttes till en telelins (Aspers, 2011, s 75). 
Forskningsprocessen är iterativ. Forskaren är öppen för olika idéer och tankar, särskilt under den 
inledande fasen som är mest öppen till sin karaktär (Aspers, 2011, s 70). Därefter blir både frågan, 
teorin och metoden tydligare. I nedanstående figur 5 illustrerar jag hur de inledande kontakterna la 
grunden inför fokusgruppen och hur de inledande resultaten då fungerade som en yttre horisont där 
fokuset successivt smalnade in. Delar av de inledande resultaten utgjorde senare direkt empiriskt 
material. Förståelsen av studieobjektet ökade gradvis.  
 
 
 
  Inledande           Fokusgruppens Fokusgruppens 
  datainsamling           första möte andra möte 
 
 
 
 
Figur 5 Från vidvinkellins till telelins (egen illustration) 

 
Genom den pågående analysen där teori och empiri samspelade formulerades mer specifika frågor. 
Eftersom församlingens arbete väckt uppmärksamhet och kommunicerat olika bilder verkade det 
relevant att spegla bilder på verksamheten både inifrån och utifrån organisationen. Därför tog jag 
även pressklipp till hjälp. 
 

Teori 
Guide för fokusgrupp 

Bearbeta resultaten 
Fördjupad intervjuguide 

 
Fortsatt analysarbete 

Fokusgruppens första möte 

Fokusgruppens andra möte 
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Den empiriska datainsamlingen 
 
Den inledande datainsamlingen syftade till att få kunskap om den sociala ekonomin som är en del av 
församlingens omvärld samt en inledande förståelse för församlingsarbetets styrning, organisation 
och verksamhetens innehåll. Dessutom fick jag stöd i urval av plats för studien. Jag tog därför kontakt 
med anställda inom Västerås stift och några församlingar i Västerås stift. Detta var möten av mer 
informell karaktär. Jag hade också telefon och mailkontakt med forskare. Dessutom gjordes 
litteraturstudier. Sekundärmaterial såsom pressklipp/ tidningsartiklar och tidigare studie (Thidevall, 
2003) har också använts inledningsvis.  
 
För att kunna välja plats för studiens genomförande gjorde jag församlingsbesök och intervjuer med 
respektive kyrkoherde i Grytnäs församling i Avesta och V V församling i Fagersta. Enligt Aspers 
(2011, s 93) är valet av ”empiriska fall” och konkreta platser för studien en viktig del i forskning. För 
några år sedan skedde en större gemensam reflektionsprocess inom Svenska kyrkan där Göteborg, 
Härnösands och Västerås stifts utvecklingsenheter lyfte upp goda exempel på församlingar inom 
deras respektive stift som varit särskilt aktiva i sina förnyelseprocesser. Under studiens inledande fas 
lyftes några församlingar i Västerås stift upp som goda exempel på progressiva organisationer som 
förnyat sina verksamhetsformer (Intervju Söderberg). Dessa var Leksands församling, Grytnäs 
församling (Avesta), V V församling (Fagersta) samt Västerfärnebo Fläckebo församling. I Grytnäs 
församling och V V församling hade man testat gränserna för sin verksamhet genom att;  
reflektera över sin verksamhet utifrån de krav omvärlden ställer, starta verksamheter som kyrkan 
normalt inte är huvudman för och prova alternativa driftsformer.  
 
I intervju med Söderberg (2012-11-21) lyfts Västanfors Västervåla utvecklingsarbete upp som 
progressivt. Valet för denna studie föll på V V församling eftersom den anses som den församling i 
stiftet som ligger mest i ”framkant”. Församlingen finns dessutom inom Västerås stift som anses som 
ett av de mer progressiva stiften i Sverige. Efter den inledande datainsamlingen var det dags för 
design av den huvudsakliga undersökningen. Den inleddes med en intervju och följdes av två samtal 
med en fokusgrupp bestående av representanter av anställda inom församlingen; 

1. Intervju med kyrkoherden i V V församling 
2. Fokusgruppens första möte i V V församling 
3. Fokusgruppens andra möte i V V församling 

 
Intervjun tog 2 timmar, spelades in och transkriberades därefter för analys. Den var helt öppen till sin 
karaktär och utgick helt från den intervjuade. Det är lämpligt för explorativa ansatser och vid 
inledning av projekt. Forskaren har då fokus på att få den intervjuade att känna förtroende och fritt 
tala om det som är viktigt i hans, hennes livsvärld (Aspers, 2011, s 144).  
 
Därpå följde den fortsatta empiriska datainsamlingen med hjälp av en fokusgrupp som möttes vid 
två tillfällen. Dessa benämns som Fokusgruppens första möte och Fokusgruppens andra möte. 
Fokusgrupperna varade 2½ timme per tillfälle. Fokusgrupp som metod kan användas för att studera 
innehåll, dvs gruppmedlemmarnas åsikter och tankar etc, eller för att studera själva interaktionen. 
Fokusgrupper har också använts för att undersöka människors uppfattning om ämnen som är 
komplexa och där deltagarna har fördelen av att gemensamt kunna utveckla sina tankegångar. 
Wibeck (2010) återger Morgans klassiska definition av fokusgrupper; 

”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt 
ett ämne som bestämts av forskaren” 

 
Vid Fokusgruppens första möte fokuserades ett antal teman och Fokusgruppens andra möte avsåg 
att fördjupa valda teman utifrån resultatet av det första mötet. Fokusgruppen kräver förberedelser 
både till form och innehåll. Jag besökte därför församlingens kyrkoherde för en andra intervju och 
planeringssamtal. 
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Tabell 1 nedan beskriver en grov tidplan för datainsamlingen. 
 
Tabell 1 Tidplan för datainsamlingen (egen illustration) 

2012-10-01 Deltagande i öppningskonferensen ”Aktör för välfärd” 

2012-10-09 Deltagande i TedEx event ”Change through cooperation” 
  
 Övriga röster om församlingsarbete och förnyelse 
2012-11-05 Församlingsbesök och intervju med kyrkoherden i V V församling 
  
2012-11-06 Intervju med kyrkoherden i Grytnäs församling  
2013-02-12 Planeringsmöte med kyrkoherden – design av fokusgruppens sammansättning 
2013-03-05 Fokusgruppens första möte V V församling 
2013-03-14 Fokusgruppen anda möte V V församling 

 
 
FOKUSGRUPPENS GENOMFÖRANDE 
Deltagarna valdes ut för att få ökad insikt genom att på djupet studera hur interna aktörer beskriver 
församlingen förnyelsearbete (Wibeck, 2010, s 66). En avgränsning av studien är att den huvudsakliga 
datainsamlingen gjorts i form av en fokusgrupp bestående av en samling arbetsledare och 
medarbetare i församlingen. Eftersom kyrkan och församlingen är en komplex organisation innebär 
detta en förenkling av sättet att se på organisationen. Det finns som sagt fler personer och 
grupperingar i kyrkans organisation än dess anställda. Jag behövde ta ställning till hur många och hur 
stora fokusgrupper som behövs samt sammansättningen av grupperna (Wibeck, 2010 s 60-65 och 
Halkier, 2008 s 25-36). Mot bakgrund av organisationens storlek och struktur gjordes i samråd med 
kyrkoherden bedömningen att en fokusgrupp skulle ge en god representation av organisationens 
olika delar med målsättningen att skapa en blandning av medarbetare och personer med 
arbetsledande ansvar. Jag valde att inte ta med kyrkoherden i fokusgruppen för att öka möjligheten 
att skapa utrymme för medarbetarna att fritt kunna uttrycka sig. Litteraturen beskriver att storleken 
på en fokusgrupp kan variera. 4-6 personer anses lagom för att få en god dialog. Även större grupper 
på 8-10 personer förekommer. 5 arbetsledare och 4 medarbetare inbjöds till fokusgruppen. Det var 
en mix av personer från det som av hävd benämns den traditionella kyrkliga verksamheten men även 
från de bolag som församlingen startat upp. Både män och kvinnor var representerade. Alla personer 
utom en har arbetat länge i verksamheten. Majoriteten av deltagarna var i 40-50 årsåldern. 
Kyrkoherden administrerade datum för de två träffarna och jag kompletterade med en inbjudan som 
beskrev mina planer, se vidare bilaga 3 Inbjudan fokusgrupp och bilaga 4 Bifogat brev till inbjudan 
fokusgrupp. 
 
Halkier (2008, s 35) diskuterar valet av plats för genomförandet av fokusgruppen. När fokusgruppen 
är tänkt att handla om deltagarnas egen organisation så är den egna arbetsplatsen ett gott val. 
Fokusgrupperna genomfördes därför i församlingens egna konferenslokaler som lånades ut för 
ändamålet. Vid genomförandet av fokusgrupper behöver dokumentation fungera tillfredsställande 
för att data efteråt ska kunna bearbetas på bästa sätt (Wibeck, 2010, s 91). Därför spelades båda 
möten in med hjälp av både särskild inspelningsutrustning samt med mobiltelefon som backup. De 
inspelade filerna kunde därefter med god kvalitet transkriberas till skriftliga dokument. Materialet 
har därefter avkodats på namn på deltagarna. När citat förekommer i resultatredovisningen är de 
inte namngivna. 
 
Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuer är en viktig avvägning graden av struktur i innehållet 
och moderatorns inblandning (Wibeck, 2010, s 56). Den största fördelen med en ostrukturerad 
fokusgrupp som har låg inblandning från moderatorns sida är att deltagarnas egna intressen kan 
analyseras. (Wibeck, 2010, s 57). Om moderatorn i stor utsträckning styr interaktionen finns det en 
risk att moderatorns förståelse och föreställningar fortplantas till gruppmedlemmarna. Fördelen med 
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en hög grad moderatorinblandning gör det möjligt att försäkra sig om att de önskvärda 
ämnesaspekterna täcks in. Högre grad av struktur ger också moderatorn möjlighet att styra upp 
diskussionen beroende av om den är fruktbar. En annan nackdel är att vissa ämnen kanske aldrig 
kommer upp om inte moderatorn introducerar dem (Halkier, 2008, s 45).  
 
Jag fungerade själv som moderator vid båda tillfällen. Fokusgruppens första möte hade en lägre grad 
av moderatorinblandning och en öppnare struktur. Fokusgruppens andra möte leddes i högre grad av 
moderatorn och hade både mer struktur och mer styrning. Ambitionen var att innehållet i samtalet 
skulle vara mer i fokus än interaktionen. I utformandet av fokusgruppens innehåll är det viktigt att ha 
den övergripande forskningsfrågan för ögonen (Wibeck, 2010, s 56). Detta beskrivs närmare nedan 
under rubrikerna ”Fokusgruppens första möte den 5 mars 2013” och ”Fokusgruppens andra möte 
den 14 mars”. 
 
FOKUSGRUPPENS FÖRSTA MÖTE DEN 5 MARS 2013 
På församlingshemmet Lindgården i Fagersta träffades Fokusgruppen för sitt första möte tisdag den 
5 mars 2013 klockan 9-11.30 i konferensrummet Hallonsnåret. En person hade anmält förhinder. 
Fokusgruppen bestod därför av totalt åtta personer. Fokusgruppen inleddes med att gruppen 
delades i två mindre grupper med fyra personer i varje. Uppgiften var att beskriva sin verksamhet 
som ett collage av post-it lappar, se figur 6 nedan.  
 

 
Figur 6 Collage som resultat av inledande grupparbeten 

 
Jag fungerade själv som moderator och hade förberett några breda områden som fokusgruppen 
borde täcka in. Enligt Halkier (2008, s 37) passar en intervjuguide med öppen struktur när studien 
fungerar som explorativ dataproduktion. En öppen intervjuguide med några övergripande teman 
användes alltså för att fånga församlingens verksamhet, förnyelse och vad som gjort deras 
utvecklingsresa möjlig, se figur 7 nedan. 
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Figur 7 Agenda för fokusgruppens första möte 

 
I fokusgruppen kan man använda sig av olika slags stimulusmaterial som kan väcka frågor och 
diskussion (Wibeck, 2010, s 79). Jag använde mig av pressklipp från media samt en organisationsskiss 
från församlingens hemsida. Jag som moderator hade en tillbakadragen roll och lät fokusgruppen 
föra samtalet huvudsakligen på egen hand. 
 
FOKUSGRUPPENS ANDRA MÖTE DEN 14 MARS 2013 
Torsdag den 14 mars 2013 klockan 9-11.30 träffades Fokusgruppen för sitt andra möte i 
konferensrummet Hallonsnåret på församlingshemmet Lindgården. En person hade anmält 
förhinder. Fokusgruppen bestod därför återigen av totalt åtta personer. Det transkriberade resultatet 
från Fokusgruppens första möte hade kodats med hjälp av teman, s k ”provisoriska etiketter” 
(Halkier, 2008, s 71). På detta vis förtätades de långa dataavsnitten i fokusgruppsutskriften genom att 
ge dem en tematisk huvudrubrik åt varje avsnitt som hänger ihop betydelsemässigt.  
 
Genom att spegla det preliminära resultatet från fokusgruppens första möte med gruppen vid deras 
andra möte kom en viss intervention till stånd med gruppen. Jag var noggrann med att beskriva 
materialet så empirinära som möjligt. Presentationen gjordes med ett flertal belysande resultat för 
att gruppen skulle känna igen sig, se figur 8. 
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Figur 8 Sammanfattande presentation av fokusgruppens första möte 

 
Vid detta andra möte ville jag framförallt söka en djupare förståelse av hur gruppen ser på 
församlingens uppdrag och anda, det som jag hade benämnt ”vilka vi är”. Här användes även en 
collagebild från det första mötets ena grupparbete för att få deltagarna att återknyta till deras egen 
beskrivning. Jag hade ”photoshoppat” collagebilden, se figur 9, något för att lyfta fram dess mittfält. 
 

 
Figur 9 Utgångspunkt för fokusgruppens andra möte 

 
Fokusgruppens andra möte var mer strukturerat än det första mötet varit och jag som moderator 
hade en mer driven roll att fördjupa och ibland ifrågasätta resonemangen. 
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5. Resultat 
 
Kapitlet redovisar den empirinära analysen av det insamlade materialet. Analysarbetet av studiens 
data beskrivs inledningsvis. Undersökningen består dels av en intervju med församlingens chef, 
kyrkoherden, samt en gruppintervju med fokusgrupp bestående av arbetsledare och medarbetare i 
församlingen. Redovisningen har kompletterats med pressklipp för en bild utifrån av externa aktörer. 

 
Utgångspunkten för analysen är att beskriva den mening och förståelse jag uppfattat hos 
informanterna, det de tar för givet i sin livsvärld, dvs föreställningar, sanningar och värden, för att 
besvara mina forskningsfrågor (Aspers, 2011, s 46). Jag som forskare söker mönster och teman i 
materialet. Bearbetning av data från de inledande intervjuerna samt data från fokusgrupperna 
skedde på liknande vis. Materialet transkriberades först utifrån ljudupptagningar. Därefter skedde 
analys av innehållet genom kodning, kategorisering och begreppsbildning. Jag sökte meningsbärande 
element och förståelse för hur materialet hängde ihop. Genom kodning gavs en tematisk rubrik åt 
varje avsnitt som hängde ihop betydelsemässigt. Genom kategorisering sattes de olika koderna i 
relation till varandra. Detta kan innebära ytterligare förtätning av datamaterialet när flera koder 
samlas under en kategori. I begreppsbildning sätter jag koder och kategorier i förhållande till data 
igen. Koder och kategorier är således empirigrundade. I bearbetningen använde jag slutligen studiens 
forskningsfrågor som vägledning för analysen. Teorin fungerade både som vägledning under studiens 
abduktiva väg och i den avslutande diskussionen. Praktiken sätts då i relation till teorins 
begreppsbildning på en abstraherad nivå. 
 

Intervjun med kyrkoherden i Västanfors Västervåla församling 
 
I en öppen, semistrukturerad intervju delar kyrkoherden med sig av sin syn på församlingens 
förnyelsearbete; deras drivkrafter, förutsättningar och svårigheter. 
 
VÄSTANFORS VÄSTERVÅLA VALDE EXPANSION ISTÄLLET FÖR ATT ”RÄTTA MUNNEN EFTER MATSÄCKEN” 
Kyrkoherden gör en återblick på hur församlingen utvecklats i ton med folkkyrkotanken, dvs att det 
ska vara en ”låg tröskel”5 att komma till kyrkan. Även bygget av församlingsgården som mer liknar ett 
Folkets hus till storlek och användning har bidragit till den öppna inställningen. Detta 
utvecklingsarbete har pågått under flera decennier och speglar synen på vilken roll han tycker 
församlingen har som kyrka i samhället. Redan i slutet av 1990-talet inför att Svenska kyrkan 
lämnade staten såg församlingen att ”allt skulle gå ner”. På centralkyrkligt håll ställde man sig frågan 
hur man skulle möta den nedåtgående trenden i medlemsantal och därmed ekonomi. Kyrkoherden 
delar inte uppfattningen att anpassning till minskade resurser skulle vara strategin framåt och 
ironiserar över andras attityd; 

”De säger; `Vi måste lära oss att ha det fattigt. Vi ska lära oss av England. De har det 
fattigt´ och så arrangerar vi utbyten med engelska kyrkan. Man har ställt in sig på att 
det ska bli fattigt.” 

 
På en del håll valde församlingar att söka samarbete med t ex kooperation och folkrörelser för att 
kunna driva verksamheter framåt. Kyrkoherden tror inte att samverkan med andra organisationer 
med små och bristande resurser kan stärka upp församlingens ekonomi och därmed möjligheter 
framöver. V V församling valde expansionstanken istället för att ”rätta munnen efter matsäcken”.  
 
Kyrkoherden vill att den lokala kontexten med människors behov står i centrum för hur församlingen 
utvecklar ett innehåll som man tror kan upplevas relevant för människor. Om församlingen börjar se 

                                                           
5
 ”låg tröskel” innebär att det ska kännas enkelt och tillgängligt att besöka kyrkans verksamheter 
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människors behov och möter upp med tjänster så menar kyrkoherden att det också kommer finnas 
en ”eftermarknad” som över tid bygger relationer med människor. Han är inte stolt över hur kyrkliga 
verksamheter i generell mening har minskat eller stagnerat under åren pga att man inte ”hängt med” 
och anpassat sig men trots det har gott förtroende; 

”Kyrkan har oförtjänt gott rykte och lever på gamla meriter.” 
 
Kyrkoherden beskriver vår tids utmaning för organisationer att överhuvudtaget knyta människor till 
sig som medlemmar. Det som ibland kallas ”medlemsvård” uppfattar han som missledande, vård 
som i ”att man är sjuk och behöver vård”. Kyrkoherden tycker istället att det är viktigt att fråga vad 
folk önskar eller behöver. Det är ett starkt signalvärde i ett medlemskap och han beskriver hur många 
andra ideella organisationer tappar medlemmar. Det är viktigt att se medlemmarna som kunder i den 
meningen att de är jämbördiga och ”alltid har rätt”. Han menar att det är risken med ett solidariskt 
betalningssystem till skillnad från att man tar reda på människor egentligen vill ha. Detta speglar en 
skillnad i attityd som, menar han, distanserar kyrkan från människor; 

”Man frågar inte vad de behöver, då blir det en `von oben-attityd´ och man glömmer 
bort att man är till för folk.” 

 
Kyrkoherden upplever det även som mycket angeläget att fundera över vem församlingen är till för i 
relation till hur kyrkoavgiften används. Detta kräver en aktiv reflektion över vad som är aktuellt idag; 

”För att upprätta livslånga tjänsterelationer – från vaggan till graven – så krävs en 
annan approach. Vi lever kvar i ett hopplöst projekt. Vem är vi till för och vilket är vårt 
jobb? Jo, sånt som är bra för folk.” 

 
Det är också lätt att ”bli kvar” i olika engagemang som inte längre ligger i det församlingen 
formulerat som aktuell, relevant verksamhet. Detta kan gälla både befintliga engagemang men även 
när det kommer nya förfrågningar om församlingens medverkan från olika håll; 

”Vi är så glada att nån frågar, så vi springer på allt som rör sig, att vi är behövda, vi tror 
att vi är värdefulla.” 

 
Kyrkoherden tycker det är mycket angeläget att använda kyrkoavgiften på ett adekvat sätt i relation 
till medlemmarna. Han ifrågasätter också hur styrningen traditionellt skett i församlingar. Detta 
uttrycker han såsom ”att göra av med budgeten istället för att styra på den verksamhet man vill 
skapa och de resultat man vill åstadkomma” och menar att mål och verksamhet behöver stå i fokus 
snarare än att göra av med de medel församlingen fått sig tilldelade. Han menar också att det måste 
finnas en betalningsvilja för de extra erbjudna tjänsterna. Vinster i en del av verksamheten kan 
omvandlas till annat, exempelvis diakoni. Folkkyrkomodellen innebär också en drivkraft att skapa 
bättre ekonomiska incitament för expansion av församlingen. Expansion kräver ekonomiska medel 
som blir möjliga genom att starta nya verksamheter; 

”Det här är den snyggaste bilden (pekar på intäktsutvecklingen).” 
 
Församlingen bottnar i sin idé om vad man vill åstadkomma och för vem. Man har arbetat 
systematiskt med och dokumenterat planerna för verksamheten. Kyrkoherden beskriver hur man 
arbetat fram en ändamålsenlig organisation där styrelsearbete ska vara mål och uppföljning samt att 
tjänstemannasidan driver och utvecklar. Han menar att deras byggande av organisationen varit 
framgångsrikt och möjliggjort förändringsarbetet genom motiverade medarbetare som kan 
åstadkomma resultat och utveckling; 

”Vi har inga förtroendevalda som petar i detaljer. Det är en bra delegation. Då får man 
upp tempo i förändringsarbetet och lust att jobba när man inte behöver vänta på 
beslut av nån som inte är insatt. Där har vi lyckats.” 
 

Resan har kantats av motstånd och utmaningar. Församlingen möts exempelvis av uppfattningen att 
kyrkan inte ska göra vinst. Kyrkoherden upplever att många blir provocerade av att kyrkan bildar 
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bolag men kyrkoherden förklarar bolagsbildningen med sin ambition att de eventuella vinster som 
uppstår kan omvandlas till det som är gott för folk i linje med kristna värderingar. Själv tycker han det 
viktiga är att göra bra saker och att kyrkan ibland upplever sig som ”för fin för folk.” Kyrkoherden 
tycker det är viktigt att ta ställning till vem ”vi är till för och vem vi gör jobb för”. Kyrkoavgiften ska 
inte användas till att subventionera kommunbudgeten. Utmaningen består inte i att upprätthålla 
kyrkans klassiska utbud av t ex dop och vigslar. Utmaningen är snarare att bygga relationen med 
människor genom hela livet så att de vill ha en relation till kyrkan. 
 
V V församling valde expansion istället för att rätta munnen efter matsäcken när omvärldens 
förändringar gav incitament till utveckling. Under flera decennier har tanken om en kyrka för folket 
väglett församlingen i vem man är till för och vad man bör göra. I relation till den styrande 
förtroendemannanivån, politiken, har man arbetat fram en god delegation för resultat och utveckling 
av verksamheten. Fokus har varit på styrning av verksamhet istället för på budget. En utmaning för 
församlingen i sina externa relationer har varit att ”kyrkan ska inte göra vinst”. Kyrkoherden tycker 
han har goda argument för hur pengarna används för församlingens medlemmar. 
 

Fokusgruppen i Västanfors Västervåla församling 
 
Resultatet från fokusgruppens två möten har bearbetats i en empirinära analys. Studiens två första 
forskningsfrågor har använts för att strukturera presentationen av materialet på en övergripande 
nivå; 

1. Hur beskrivs förnyelsearbetet av aktörer i organisationen?  
2. Vad för drivkrafter och förutsättningar kan identifieras för ett innovativt förnyelsearbete? 

Vid analysen har teman vuxit fram som använts som underrubriker vid presentationen av materialet.  
 
Bilden utifrån av de externa aktörerna ges inslag av pressklipp. Pressklippen är integrerade i 
presentationen av fokusgruppens resultat. 
 
VILKA DRIVKRAFTER KAN IDENTIFIERAS HOS FÖRSAMLINGEN? 

Vässade vapen för att möta nya ekonomiska förutsättningar? 

Fokusgruppen beskriver hur de ändrade förhållandena mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 
skapade nya möjligheter lokalt för församlingen. Man förutsåg att de ekonomiska ramarna skulle 
försvagas till följd av lägre intäkter från medlemsavgiften och beklagade det faktum att församlingen 
skulle bli ”fattigare” och inte kunna verka i samhället på ett lika omfattande vis som tidigare. Den 
vikande ekonomiska förutsättningen för församlingens arbete var därför en drivkraft i 
utvecklingsarbetet. Fokusgruppen berättar att en bättre ekonomi bäddar för verksamhetens tillväxt. 
Medarbetarnas kännedom om församlingens ekonomiska status skapar dessutom ett sammanhang 
för samtalet om utveckling. Församlingen vill ha ett brett utbud av verksamhet som upplevs relevant. 
Det är viktigt att vara lyhörd för hur saker förändras i omgivande samhälle eftersom detta bör 
påverka inriktningen på verksamheten; 

”Man måste va med och anpassa sig… Det känns ju inte som att anpassning är 
kännetecknande för kyrkan i större.” 

 
Församlingen har således mött en sviktande ekonomi med expansion och fokusgruppen berättar att 
det naturligtvis finns de församlingar som gjort andra val. Församlingar möter neddragningarna på 
olika vis och fokusgruppen upplever inte talet om neddragningar på annat håll som upplyftande. 
Församlingen ser också starten av nya verksamheter som ett sätt att skapa ekonomiskt 
handlingsutrymme att skapa ytterligare nya verksamheter till gagn för sina medlemmar. Detta 
upplevs som kraftsättande för organisationen. En ”normal” församlings intäktssida består till 98% av 
medlemsavgiften. V V församling har ca 50% från annan verksamhet. Detta upplevs som ”framåt”; 

”Vi har vässat vapnen för att möta nya ekonomiska förutsättningar.” 
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Kyrkan - ”mitt i livet” 

Detta collage, se figur 10, är resultatet av det ena grupparbetet som skedde vid uppstart av 
fokusgruppens första möte. Det är gruppens verksamhetsbeskrivning illustrerad med ett antal pilar 
som pekar mot mitten. Fältet i mitten beskriver gruppen som kärnan i församlingens verksamhet 
med både ”verksamhetsord” och ”kärnvärden”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 Collage från Grupparbete 1  

 
Verksamhetsorden är t ex ”präst” och ”vaktmästeri” som en beskrivning av en konkret arbetspraktik. 
Dessutom följer ett resonemang kring kärnvärden i verksamheten när gruppen samtalar om pilarna 
man skissat mot bildens mitt. Här lyfter gruppen upp församlingens drivkraft att ”vara en del av 
samhället”. Det upplevs angeläget att vara en ”röst för människor”. Pilarna symboliserar också 
församlingens drivkraft att vara ”mitt i livet” för människor och att skapa relevanta, kvalitativa 
verksamheter i församlingen som helhet. Gruppen utstrålar ett gott självförtroende i att kunna 
leverera hög kvalitet i de tjänster man erbjuder. Samtalet fördjupas och gruppen börjar formulera 
den djupare drivkraften i termer av diakonal omsorg om ”tredje man” i deras kvalitetstänkande; 

”I fallet begravningsbyrå så såg vi, att tredje man blev lidande. Vi såg att vi kunde göra 
ett bättre jobb, i ett diakonalt perspektiv. Även behandlingshemmet, var det så. Vi kan 
göra det bättre! Köksverksamheten också.”  

 
Avesta tidning publicerar (2007-01-10) under rubriken; ”Församlingsförbundet kritisk till kyrkliga 
bolag” hur Kyrkomötet 2004 avslog en motion om en rikstäckande begravningsbyrå för Svenska 
kyrkan. I artikeln förs argument fram mot kyrkan som begravningsbyrå; man anser att det ligger 
utanför kyrkans grundläggande uppdrag, att kyrkans roll som myndighetsutövare behöver vara 
neutral och oförvitlig, ifrågasätter varifrån startkapitalet hämtas samt rent allmänt ifrågasätter 
kyrkans sätt att bedriva affärsverksamheter. 

”Kyrkans möte med människor” - traditionell verksamhet eller ny ? 

I det andra grupparbetet, se figur 11, reflekterar man över sin bild som är uppdelad i traditionell och 
ny verksamhet. Man ställer sig frågan om man kan beskriva verksamheten i termer av antingen 
traditionell eller ”ny”. Man tycker inte att förnyelsearbetet handlar om att spara det traditionella 
uppdraget i ”en ruta” och sedan skapa nya verksamheter i ”nya rutor”. Det handlar snarare om ett 
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sätt att se på sitt uppdrag i sin helhet där allt värderas lika. Fokusgruppen återger hur kyrkolagen 
föreskriver ”församlingens grundläggande uppgift” som ligger till grund för hela verksamhetens 
utformning. Gruppen tycker att församlingens verksamhet handlar om kyrkans möte med människor. 
 

 
Figur 11 Collage från Grupparbete 2 

Nya former som en bredare definition av ett traditionellt uppdrag 

En grundläggande utgångspunkt i framväxten av församlingen har varit visionen ”från vaggan till 
graven”. Fokusgruppen beskriver hur man i den formuleringen utgått från vid vilka tidpunkter man 
kan/bör träffa människor i olika skeden i livet. Man är till och med närvarande före vaggan och efter 
graven numera. Möten med människor sker hela tiden. Drivkraften att vara ”en plats i samhället” 
innebär att man skapar nya verksamhetsformer med diakonal inriktning som inte alltid förstås som 
en kyrklig uppgift av det omgivande samhället. Fokusgruppen förstår den ”nya verksamheten” som 
en utvidgad förståelse eller definition av församlingens uppgift; 

”Mycket av det här är en mycket utvidgad definition av diakoni. Bredare definition.” 
 
Förnyelsen som en omdefinition av församlingens uppdrag är inte helt lättfångad för fokusgruppen; 

”På nåt sätt. Eller bredare definierat. På nåt sätt.” 
 
Allmänhetens förväntningar på en kyrka att vara en tillbedjande församling lever rätt starkt enligt 
fokusgruppen. Nya former provas inte bara inom det diakonala fältet. Även inom gudstjänstarbetet 
provas nya grepp såsom t ex en rockstudio. Kyrkan finns i ”en lång tradition” och har behövt 
uppdatera sig på vägen. Fokusgruppen beskriver att församlingens verksamhet och dess förnyelse 
kan ses som en omdefinierad form av det traditionella uppdraget.  
 
Ibland behöver man försvara den traditionella verksamheten när ”det nya” sticker ut och skapar 
associationer församlingen inte velat kommunicera. Församlingen tycker att verksamheten fungerar 
som en ”helhet” där det finns olika ”utlöpare”; 

”Man får ibland försvara, i andra sammanhang. Att det är populism, och att det görs 
för att tjäna pengar. Att man glömt det traditionella. Men det hänger ju ihop och är 
utlöpare. Omdefinierat.” 
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Det som syns av församlingens verksamheter i media är ofta det som kan verka ”nytt”. Dessutom 
lyfts ofta konflikter upp som man haft med t ex kommunen. Fokusgruppen tycker att media lyfter 
saker på ett ”spektakulärt” sätt och betonar att församlingen också gör det som kan betecknas som 
traditionell verksamhet. Hur ser man på kritik och påhopp gällande församlingens bolagiserade 
verksamheter som inte rimmar med det som man uppfattar som en traditionell kyrklig verksamhet? 
Fokusgruppen menar att församlingen ändå är just ”kyrka” som kan ta sig olika uttryck; 

”Vi är kyrkan men omtolkar uppgiften.” 
 
Det har funnits en passion för att göra bra saker. Ibland framställs församlingens verksamheter som 
”flashiga verksamheter”. Det kan bero på att de legat i gränslandet för vad en kyrka ska hålla på med. 
Omgivningens reaktioner lyfts sarkastiskt av fokusgruppen; 

”För vad `man tycker´ att en kyrka ska hålla på med.” 
 
Man försöker på nytt fånga kärnan i församlingens uppdrag genom att knyta an till styrdokumenten 
där församlingens grundläggande enhet beskrivs som ”församlingen” och de grundläggande 
uppgifter den har. Under skratt konstaterar fokusgruppen att man faktiskt är kyrka men tolkat sitt 
uppdrag ”brett” i nutid; 

”Vi är kyrka och tolkar på nytt sätt, vi förstår det såhär. En bredare definition.” 
 
Vilken är kyrkans eller församlingens uppgift? Fokusgruppen beskriver det uppenbara diakonala 
uppdraget att hjälpa bygden och församlingens medlemmar genom att ta reda på vad folk behöver 
och erbjuda saker som är både bra och bättre. Fokusgruppen beskriver de ideologiska synpunkterna 
på vem man är och förväntas göra som kyrka och församling. Församlingens grundläggande uppgift 
brukar beskrivas fyrdelat som att bedriva gudstjänst, mission, undervisning och diakoni. Detta ska 
tolkas lokalt och man beskriver den egna tolkningen som ”driven”; 

”Mycket av det vi gör är ju en ganska driven tolkning, hur vi förstår uppgiften, brett 
och långtgående.” 

 
Församlingen har ett uppdrag utifrån styrdokumenten att skapa relevant verksamhet. Då är det 
naturligt att det finns lokala variationer. För V V församling är det därför inte konstigt det som skett 
här, utan en naturlig följd av de lokala behov som uppstått och identifierats. Hur förankrad är den 
uppfattningen hos den enskilde medarbetaren? Fokusgruppen menar att alla bidrar till helheten 
kyrka på sitt sätt; 

”Vi har jobbat med den frågan, allihop, att vi är olika utflöden. Nån lär ut en 
matteuppgift, nån steker pannbiff, nån predikar.” 

 
Man återkommer till uttrycket ”församlingens grundläggande uppgift” och provar retoriken kring 
traditionell verksamhet genom att beskriva det som att man kan förstå traditionen på olika vis. 
Fokusgruppen tycker inte att det finns en motsättning mellan gammalt och nytt utan verkar bekväma 
i att tolka sitt uppdrag på ett aktuellt sätt.  
 
Moderatorn vill avslutningsvis spegla organisationens progressiva framtoning genom att testa några 
begrepp. Ser ni er som sociala entreprenörer? Ser ni er som innovatörer? Responsen är ljum, därefter 
beskriver någon organisationens idéklimat och förmåga till genomförande; 

”Att varje arbetsgrupp har en möjlighet att ta tillvara på idéer. Man hakar inte på allt 
man kommer på. Men ibland är det så.” 

 
FÖRSAMLINGSARBETE MED NYA FÖRTECKEN 
 
Fokusgruppen beskriver hur man mött motstånd och svårigheter längs vägen. Det har funnits både 
internkyrkliga konflikter från centralt håll som när man startade begravningsbyrån, men även 
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utomkyrkligt motstånd som när man startade skola och försökte samarbeta med kommunen. Det 
saknas också naturliga bollplank där man kan utbyta erfarenheter; 

”Det har inte funnits andra församlingar att bolla med. Det finns inga andra som 
startat skolor, som visste. Ingen mall. Så sen uppstår frågor förstås…” 

 
Konflikter men även positiva inslag har lyfts av media. Den externa kommunikationen kring 
församlingens arbete är en grannlaga uppgift. Internt har det krävts energi av medarbetarna att 
förhålla sig till de externa relationerna och kommunikationen. 
 

Nya logiker kring kyrkans tjänster 

Fokusgruppen tycker att människors kunskap om kyrkans ändrade förutsättningar är låg. Traditionen 
säger att kyrkans verksamhet ska vara ”gratis”. Kan kyrkan förvänta sig att ta betalt för sina tjänster, 
frågar man sig. Och vem och hur är kyrkan till för idag? Man upplever det som provocerande att man 
tas för givna; 

”Tillbaka till att församlingar är… att vi ska va så glada över att få finnas med i 
samhället! Tacksamma. Om vi kommer utanför vår lilla kyrka, så är vi glada, och gör 
det gratis!” 

 
Fokusgruppen beskriver att relationsändringen med staten var svår att gå igenom generellt för 
kyrkan. Den innebar svikande ekonomi och en utmaning att berätta vem kyrkan är. En vanlig 
missuppfattning är att kyrkan ”sitter på mycket pengar”. Man visste att saker och ting skulle 
förändras kring 2000 men visste inte hur man skulle hantera det. Pengar ses som en förutsättning för 
att kunna driva både verksamhet och utveckling. Här finns en pedagogisk utmaning när församlingen 
väljer att ta betalt för nya tjänster eftersom kyrkan har en tradition av att erbjuda sin verksamhet 
”gratis”. Detta blir förvirrande för människor. Kyrka och pengar är en ekvation som är svår att förstå 
och acceptera.  
 
En annan utmaning är förtroendet för kyrkan som huvudman. Gruppen lyfter ett positivt exempel 
från församlingens behandlingshem. Där upplever man att man lyckats med balansgången och 
förtroendet gällande den laddade frågan för människors förtroende för kyrkan i kombination med 
pengar. Fokusgruppen berättar att allmänheten och användare av de kyrkliga ”tjänsterna” kan 
missförstå kyrkans huvudmannaskap eller verksamhetens innehåll. Skolan brottas fortfarande med 
missuppfattningar kring sitt huvudmannaskap och människors bilder av hur verksamheten ”blandas 
samman” med kyrklig aktivitet; 

”Missuppfattningar finns fortfarande kvar. Nya journalister… de har fått höra att vi är 
en kristen skola. De tror att vi ber bön och sjunger psalmer, till och med vid 
friluftsdagar.”  

 
Fokusgruppen beskriver hur ett företag drivs i klassisk mening. Sedan spetsar man till hur ett företag 
drivs och hur kyrkan drivs. Kyrkans logik framstår då i jämförelsen som svag i handlingskraft; 

”Jämför kyrkan med ett företag. Företaget har nån slags tillgång, t ex personal och 
fabrik, och sen ska man skapa pengar, vinst, det är ju klassiskt. Råvaror in och generera 
vinst ut. Kyrkan funkar tvärtom. Vi börjar med pengarna och ska skapa verksamhet, 
alltså kyrkoavgift och lite annat. Och har man den synen, då hamnar man i det där, att 
när pengapåsen blir mindre så blir verksamheten mindre. Det här är vår utgångspunkt, 
så gör inte ett företag. Så ska de inte acceptera mindre vinst, då gör man nåt åt 
fabriken! Men inte görs det nåt i kyrkan…” 

 
Att starta nya verksamheter har inneburit att man tagit plats på, för kyrkan, nya marknader med 
konkurrerande aktörer. Detta skapar en viss spänning. Inåt sett beskriver man sig som komplement 
men utifrån upplever fokusgruppen att man ses som en konkurrent, inom t ex mat, konferenser, 
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begravningsbyrå och samtal. Fokusgruppen återkommer till frågan om att ta betalt för sina tjänster. 
Det finns en utbredd uppfattning om att kyrkan inte ska ta betalt men i relation till sin nya roll att 
erbjuda olika tjänster så ser fokusgruppen det som naturligt.  
 
I Pockettidningen RÄTTVISA (2002/5) kritiseras under rubriken; ”Kyrkan blir entreprenör” de 
församlingar som startar verksamheter i bolagsform med möjlighet att göra vinst. Både redaktören 
Wettergren och biskop Hammar argumenterar mot att kyrkan ska få göra vinst i verksamheter och 
kallar det ”den avgrundslika skiljelinjen” mellan vad som anses ok och inte. Man höjer ett varningens 
finger mot att Kyrkan och prästerna påverkas av marknaden och entreprenörernas affärsfilosofier, 
mål och metoder. 

En kommunikationsutmaning – olika bilder 

Församlingen har en egen, inre, positiv bild av det uppdrag man formulerat. Denna bild speglas inte 
alltid adekvat eller positivt i den lokala pressen. I media kommuniceras alltför ofta negativa bilder 
som inte kommunicerar förtroende för församlingens verksamheter. Den yttre bilden i media visar 
ibland lågt förtroende för församlingen som huvudman inom den sociala ekonomin. Oftast är det 
olika ekonomiska spörsmål som försvårar kommunikationen och förtroendet mot allmänheten. När 
moderatorn visar pressklipp från andra tidningar som speglar en mer positiv bild så förklarar man att 
det finns en bild lokalt av församlingens arbete och en annan bild mer på distans. Följden tror man 
har blivit att ”mannen på gatan i Fagersta” har en onyanserad bild av församlingens arbete. 
Fokusgruppen är besviken på hur församlingen framställs som att man skulle vara oegentliga i olika 
avseenden. Den yttre bilden är inte entydigt negativ. Det finns både positiva och negativa 
uppfattningar av församlingens verksamhet; 

”Det finns liksom en åsikt lokalt som man tycker. Det intressanta är ju att se om man 
går utanför församlingen och där tidningen säljs. Vad man tycker om V V församling 
och vad man tycker. Vad man tycker om församlingen på det stora hela. Spontant, 
vilken bild? Är man en galen diktator?  Liksom. För mig är det ganska viktigt. Jag vet ju 
var vi står här i huset. Jag vet var vi står i olika saker. Man hör ju hur folk spyr galla 
över det vi gör och andra tycker man är driftig och framåt.” 

 
Församlingen har haft konflikter i kontakten med kommun när man velat starta nya verksamheter. 
Konflikterna har bl a handlat om ersättning för verksamhet på entreprenad. Konflikter och medias 
rubriker kring dessa skadar förtroendet för verksamheten.  Detta skapar lätt rubriker i lokal press; 

”Många konflikter har handlat om pengar. Om ersättning och beräkningsnivåer för 
kostnader man får ut från kommunen, skolan vi driver här. Så fort kyrkan driver krav 
kring ekonomi så luktar det illa. Kyrkan ska inte hålla på med pengar.” 

 
”Polariserad” publicitet synliggörs i följande två artiklar i relationen mellan församlingen och Fagersta 
kommun gällande ersättning för skolbarn i skolbarnsomsorg; 
Fagersta kommun misstänker att V V församling har fått för mycket kommunala bidrag för sin 
fritidsverksamhet. Detta beskrivs under rubriken ”Fagersta kommun stämmer församling” i 
Fagerstaposten (2012-07-03). Församlingen beskrivs ha vägrat lämna ut uppgifter om antalet elever 
inom fritidsverksamheten och nu har kommunen valt att stämma församlingen. ”Församling får rätt 
av förvaltningsrätten” beskrivs i Fagerstaposten (2012-07-04) när förvaltningsrätten upphäver 
utbildnings- och fritidsnämndens beslut om revision. Orsaken är att beslutet saknar stöd i 
kommunallagen.  
 
Tidningsrubriker till trots tror man ändå att många ser positivt på församlingens verksamhet men att 
just kommunens ersättning skapar misstro och bristande förtroende; 

”Tillbaks till verksamheten. Jag tror folk tycker det är kanon, bra det vi driver, men det 
är det här med pengar som sticker i ögonen. Verksamheten, är kanon. Man hamnar i 
konflikt med pengarna” 
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Bristande matchning med stiftet 

Fokusgruppen berör församlingens relation till Västerås stift. Samtalet rör hur fokusgruppen anser 
att stiftet uppfattat församlingens verksamhet och vilken förväntan församlingen haft på stiftet. 
Fokusgruppen upplever att församlingen behövt förklara och försvara den verksamhet man format. 
Man känner sig missförstådd av stiftet och önskar att stiftet hade kunnat inta en mer stödjande roll 
istället för styrande. Församlingen och stiftet har haft olika uppfattningar angående vilken 
verksamhet församlingen ska bedriva. Stiftet har en uppgift att både stödja och utöva tillsyn 
gentemot alla församlingar i stiftet. Behoven kan skilja sig åt församlingar emellan och resonemanget 
fortsätter kring den missmatchning man upplever av stödet från stiftet. Man upplever stiftets stöd 
som centraliserat och oflexibelt och nämner IT-plattform och administrativa rutiner som exempel på 
detta. Fokusgruppen tycker att stiftets stöd kanske passar ”traditionella församlingar” bättre, men 
att man själv inte passar in i ”mallen”. Inte heller rapportering kring ekonomisk statistik känns 
anpassat för församlingens behov eftersom man har andra kategorier personal anställda än en 
traditionell verksamhet. 
 
Man upplever också att församlingen inte lyckats skapa en tillräckligt bra kommunikation med stiftet. 
Detta kan vara en anledning till att stödet inte matchar behoven. Fokusgruppen saknar stiftets 
bekräftelse att man ”ser” det församlingen gör. Man önskar att stiftet kunde erkänna församlingens 
verksamheter som goda, inspirerande exempel till andra församlingar. Stiftet driver för närvarande 
utvecklingsprojektet Aktör för välfärd som vill inspirera till nytänkande verksamheter inom den 
sociala ekonomin. Här skulle stiftet ha kunnat lyfta V V församling som ett gott exempel; 

”Projektet Aktör för välfärd beskrivs i stiftets tidning Magasin. Tärnsjö var porträtterat. 
Det skulle startas begravningsbyråverksamhet. Det var en tjock tidning. Temat var 
social ekonomi. Västanfors församling inte omnämnt. Då kan man undra. Då är det 
ändå ”vårt” stift. 

Motstånd kräver mental energi 

Fokusgruppen uppfattar församlingen som modig i det motstånd man mött genom åren. Motståndet 
har funnits i relationerna till kommunen och till Västerås stift gällande att definiera församlingens 
uppdrag och vilka verksamheter som anses ”passande”. Tidigare kyrkoherdar arbetade under 
socialdemokratisk majoritet i kyrkorådet. Det krävde ett annat sätt att arbeta och mycket mod att 
starta nya verksamheter då. Det har funnits mod och uthållighet både hos personalen och hos de 
politiskt förtroendevalda. Även när man har stött på hinder har man fortsatt arbetet för det man tror 
på.  
 
Initiativen till att möta upp behov i samhället har mött på motstånd från kommunen. Församlingens 
drivkraft har varit de enskilda människornas, t ex familjernas behov av en bättre skola. Fokusgruppen 
delar med sig av församlingens agerande när de känner att de behöver ”ta strid”; 

”Att någon annan säger nej åt en, gör en starkare att genomföra saker. Det 
genomsyrar hela huset. Så och så ska du göra. Då vill man ta strid.” 

 
Man fick senare godkänt att starta en skola men har därefter ibland mötts av ytterligare negativa 
besked från kommunen kring elevers rättigheter i olika avseenden. 
 
Att möta motstånd och utmaningar skapar också självförtroende. Fokusgruppen återkommer till de 
första åren under 2000-talet då många idéer var i luften i församlingen men saker och ting inte hade 
landat ännu. Det upplevs som en frustrerande tid. Nu betonar man att självförtroendet växte i takt 
med att man genomförde idéerna;  

”Då lossnade självförtroende också. Det var många idéer som var i luften, 
behandlingshem mm som hängde i luften och det tog lång tid innan det landade.” 
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Det kräver mental kraft att gå i fronten, att stå upp för det man tror på och ibland behöva ”ta strid” 
för sina rättigheter. Det kan upplevas ensamt; 

”Vi har ju inga andra att bolla med... När man är pionjär… så är det så” 
 
Fokusgruppen upplever att man kunnat behålla en ödmjuk inställning trots det motstånd man mött. 
Ödmjukheten i organisationen kan även kopplas till en generositet att vilja dela med sig av de 
erfarenheter man gjort. Församlingen tar emot många studiebesök från andra församlingar som 
undrar hur man arbetat med sin församlingsutveckling. Man delar gärna med sig av sina 
erfarenheter. Risken med organisationer som tydligt står upp är att bilden blir entydigt svart eller vit. 
Denna polarisering kan skapa både negativa och positiva känslor hos de anställda exempelvis i 
relationen till kommunen eller i relation till andra församlingar som intresserat sig för V V församlings 
verksamhet; 

”Polarisering finns på flera ställen, inte bara i relation till kommun. `Det funkar i 
Västanfors`, på ett sätt kan man bli sur, men även stolt, det förstärker vi och de.” 

 
Fokusgruppen talar om baksidor med att driva en progressiv verksamhet och berättar att man 
”strider” för det man tror på och för att få de ersättningar man anser att församlingen har rätt till. 
Det tar energi från människor i organisationen att vara beroende av regeltolkning och beslut från 
exempelvis kommunen; 

”De här förbaskade striderna… vi har inte fått klart för skolpeng 2010….Sånt är en 
baksida och tar energi… vi är beroende av beslut som fattas av andra…” 

 
Fokusgrupen tycker inte att man kan beskriva församlingen som en polaritet mot övrigt samhälle, i 
något slags ”vi och de”. Dessutom är det ju inte så att man har ständiga ”strider”. Organisationen och 
verksamheten är stor. Man menar också att man ”väljer sina strider”. 
 
Fokusgruppen beskriver att det inom kyrkan finns ett mer eller mindre outtalat motstånd mot att 
ändras, att behålla saker och ting som ”de alltid varit”. Folk har lätt att göra sig lustig över det och att 
uttrycka en önskan om att lämna kyrkan när den inte lever upp till ens förväntningar. Fokusgruppen 
beskriver också kyrkan som en traditionstyngd verksamhet med ett par tusen år av ”tung historia” i 
bagaget. Därefter ironiserar man över kyrkans ovilja till att prova nytt; 

”Inom kyrkan så har man antingen testat och det funkar inte, eller så har man aldrig 
gjort det förr och därför ska man inte göra det, inte överallt förstås men…” 

 
VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KAN IDENTIFIERAS HOS FÖRSAMLINGEN? 

POSK – Partipolitiskt Obundna Svenska Kyrkan – för stöd i utveckling och genomförande 

Fokusgruppen menar att partiet POSK – Partipolitiskt Obundna Svenska Kyrkan – varit avgörande för 
hur församlingens verksamhet utvecklats. POSK betydelse beskrivs mycket positivt för den resa man 
gjort det senaste decenniet. Det har funnits en konstruktiv dialog mellan politik och operativ nivå. En 
ändamålsenlig organisation och kompetent personal utan politisk styrning som backar upp räcker 
inte hela vägen till resultat; 

”Det är ju inte möjligt i många andra församlingar, det vi gör. Man kan ha en hel 
personalskock, har kompetensen, och deras politiker säger nej.” 

 
POSKs förstärkta position utvecklades under början av 2000-talet. POSK hade varit i minoritet, men 
hade några tongivande personer på starka poster redan 2003. 2007 var POSK helt i majoritet. I POSKs 
idé finns tanken om att obundenheten till de traditionella politiska partierna är en styrka. Människor 
som engagerar sig politiskt, ideellt, kan finnas på flera olika förtroendeposter i kommunen vilket kan 
leda till att man hamnar i intressekonflikter. POSK vill byggas utifrån lokalt kyrkligt verksamhets-
engagerade. Fokusgruppen beskriver även att POSK ger stort utrymme till församlingen att verka 
genom stöd i både utveckling och genomförande genom att ge ”fria tyglar”. Fokusgruppen försöker 
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beskriva hur POSK kraftsatt församlingens verksamhet genom sitt verksamhetsnära engagemang och 
skräder inte orden mot det utmanade socialdemokratiska partiet;  

”Engagemang, ett tydligt engagemang för verksamheten. De soccar som satt där fyllde 
mest upp platsen, så ser det väl ut traditionellt, här kom det plötsligt ett parti… som 
jobbar FÖR vår verksamhet.” 

 
Beroende på vilket parti som är i majoritet i kyrkoråd/fullmäktige kan församlingens initiativ stöttas i 
olika hög grad. I ett resonemang kring partifärg lyfter fokusgruppen upp ett par exempel på 
motkrafter till den utveckling som skett i församlingen, såsom ”friskolemotståndare” och 
”motståndare mot begravningsbyrå”. Man återkommer även senare till att den politiska majoritetens 
färg har betydelse när man talar om församlingens framtida utveckling. Förutom partifärgen 
påverkar även vilka personer som sitter förtroendevalda hur konstruktivt samarbetet upplevs. 
Fokusgruppen jämför sig med andra församlingar där det kan finnas enskilda personer med 
avvikande åsikter som styr i en riktning som församlingen, de anställda själva, inte önskar. Politikerna 
har stor makt över verksamhetens inriktning. Fokusgruppen upplever att stödet av de 
förtroendevalda upplevs som avgörande för verksamheten och ger exempel på hur stödet inte var 
komplett i kyrkorådet när man exempelvis startade skolan. Enskilda personer uttalade sig negativt 
om skolan i lokaltidningen. 

Långtgående delegation skapar handlingskraft 

Församlingen har en långtgående delegation mellan styrnings- och operativ nivå vilket upplevs skapa 
en handlingskraft i församlingen. En god delegation beskrivs inte som vanligt förekommande i andra 
församlingars organisation av verksamheten. Fokusgruppen jämför sin egen handlingskraft med den 
tröghet som ett avstånd mellan styrning och operativ nivå skapar i andra församlingar. Man upplever 
att politiker på annat håll fattar beslut på detaljnivå och att de anställda därmed inte har samma 
möjlighet att kunna driva verksamheten operativt; 

”Här skiljer vi oss jättemycket från andra församlingar också, just det här med det 
politiska i allting. I en vanlig församling, vi är inte en vanlig församling, där går allt via 
politikerna.” 

 
Man återkallar minnen från tidigare år (7-8 år sedan) då detaljfrågor togs upp till beslut ”på 
utskottsnivå” och numera kan hanteras direkt i den operativa verksamheten. Detta tog mycket tid i 
anspråk och skapade inte alls det handlingsutrymme som man upplever sig ha nu. 

Kyrkoherdens entreprenöriella ledarstil 

År 2000 skedde två stora förändringar för församlingen. Den ena var den övergripande 
relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och svenska staten. Den andra var bytet av kyrkoherde.  
(Vid denna tidpunkt bildades även POSK.) Fokusgruppen beskriver att både den gamla och den 
nytillträdde kyrkoherden har ett genuint engagemang för församlingen och dess utveckling men att 
deras ledarstil skiljer sig åt vad gäller tempot för förändringars genomförande. Den nya kyrkoherdens 
entreprenöriella ledarstil skulle komma att driva utvecklingen av nya verksamheter för församlingen; 

”Han accelererade…Henriks ledarstil är också en del i vad som gjorde det möjligt… 
Henrik är otålig, modig och driver. En del hinner med och andra inte.”  

 
Avesta tidning (2007-01-08) porträtterar V V församling under rubriken; ”Kyrkans nya roll som 
företagare” som en församling som ”visar på en annorlunda inställning med mer fokus på 
entreprenörskap”. Artikeln beskriver att kyrkoherden ”förespråkar entreprenörsanda och 
nytänkande inom kyrkan” samt att ”församlingen verkar på ett sätt som kan tyckas ovanligt för en 
kyrklig institution, den har kommersiella intressen”. En medarbetare citeras i sin beskrivning av 
kyrkoherden ”som driver alla ´galna idéer´ så att de blir verklighet.” Kyrkoherden själv sticker fram 
hakan och anser ”att församlingarna i landet bör tänka om”. 
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Anbudsjournalen (2005-01-21) vill under rubriken; ”Präst i Fagersta testar gränserna” porträttera 
”den kontroversielle gudsmannen” och frågar var gränserna för församlingens insatser går? ”Det 
finns inga områden där kyrkan inte kan driva verksamhet. Kristendomen handlar om hela livet”, 
svarar kyrkoherden. Han är nu beredd agera anbudsgivare gentemot offentlig sektor och artikeln 
beskriver hur han stridit för Bergslagssjukhusets existens. I artikeln beskrivs han som entreprenöriell 
och nytänkande. Han är inte okontroversiell och har i Kyrkans tidning av sina motståndare kallats för 
”en städgumma åt samhället”. Han bemöter lugnt kritiken med att han ser sig som en städfirma som 
tar betalt på rätt ställe. Vidare beskrivs hur han vill tänja gränser; ”Människan är en helhet, behoven 
är både kroppsliga och andliga. Pratet om att vi bara ska hålla på med det ´andliga´ är fel.” Och hur 
diakonal verksamhet inom den sociala sektorn är mycket mer given i andra europeiska länder. 
 
Till skillnad från den tidigare kyrkoherdens förmåga att se till detaljer så beskrivs den nya 
kyrkoherden av fokusgruppen som mer energisk och idéfull. Han uppfattas inte som en praktisk 
genomförare. Detta ses emellertid inte som något negativt eftersom hans förmåga att delegera 
skapar handlingsutrymme för medarbetarna. 
Slutligen konstaterar gruppen att deras chef varit en viktig förutsättning för församlingens 
utvecklingsarbete; 

”Det är Henriks förtjänst att man har fått så här många verksamheter som man fått, 
helt klart alltså. Många hade bromsat mycket, mycket tidigare.” 

 
Fokusgruppen betonar vidare ledarens betydelse för den utvecklingsresa som skett; 

”Halvsummering… vi hade inte varit där vi är… Inte på världskartan… Inte varit i 
närheten.” 

 
I SKTF-tidningen ALLT om JOBBET nr 4 (xxxx-xx-xx) – tema Svenska kyrkan intervjuas kyrkoherden i 
reportaget ”Sex församlingar som tänker nytt” under rubriken ”Kyrkan måste göra fler betydelsefulla 
saker”. Kyrkoherden menar i artikeln att det är svårt att på förhand dra upp gränser för vad kyrkan 
ska ägna sig åt men att det bör ha en ”diakonal halt”. Han är kritisk till all tid som lagts ner på 
gudstjänstutveckling sedan 70-talet, när tiden har rusat på, och man inte lyckats göra fler saker som 
är betydelsefulla för folk. Man behöver målmedvetet ägna sig åt verksamheter som är viktiga år ut 
och år in. 

Motiverade medarbetare 

Fokusgruppen beskriver att det länge funnits ett mått av och utvecklingsvilja hos medarbetarna. 
Många av medarbetarna har rekryterats in särskilt för att forma både den kultur och den verksamhet 
som under våren vuxit fram. Människor med andra kompetenser än de traditionella yrkesgrupperna i 
en församling har anställts. I takt med att verksamheten har vuxit har organisationen kunnat erbjuda 
medarbetarna att prova andra arbetsuppgifter. Detta har skapat utvecklingsmöjligheter för de 
anställda vilket bidrar till att församlingen uppfattas som en attraktiv arbetsplats enligt 
fokusgruppen. Personal som anställs uppskattar utvecklingsmöjligheterna och ser fördelar med att 
delta i uppbyggandet av nya verksamheter. Kyrkoherden har byggt en organisation med engagerade, 
ansvarstagande och drivna medarbetare som vill skapa detta; 

”Han har handplockat människor han tror vill vara med och driva den här grejen.  
Han har en bra känsla för de han har med på tåget.” 

Arbetsplatsens ”anda” 

Fokusgruppen beskriver den anda som utvecklats genom åren som att man har en stark ”vi-känsla”. 
Man känner sig välkommen och bekräftad i sin betydelse av att vara en viktig och kompetent 
medarbetare. Man tar vara på personalens kvalitéer. Man blir tillfrågad vad man tycker. Vi-känslan 
skapar en stolthet i alla delar av församlingen. Man känner att man hör ihop trots att man finns på 
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olika fysiska och geografiska platser. Detta värderas högt av fokusgruppen. Andan präglas av en 
känsla av att ”ingå i något större”. Fokusgruppen beskriver detta som att man känner att man aktivt 
deltar i genomförandet av verksamheten vilket upplevs som bemyndigande; 

”Jag är en stor del i det jag gör varje dag”. Jag är `med`. Man är ”herre över sitt liv, sin 
verksamhet”, jämfört med hur det var i den tidigare kommunala verksamheten jag 
jobbade i.” 

 
Församlingen har byggt en anda, en kultur, som präglas av kundfokus. Detta präglar hur man 
bemöter människor man finns till för.  Församlingen säljer olika ”tjänster” i sina nystartade 
verksamheter och värnar relationerna till dessa ”kunder”.  

…och en kultur för innovation 

Det har skapats ett öppet idéklimat i församlingen där idéer har drivit förändring framåt. Idéklimatet 
har varit öppet och betydelsefullt för församlingens utvecklingsarbete. Medarbetarnas lyhördhet och 
intresse bidrar till framväxten av idéer. Den framtidsorienterade ledaren har inspirerat sina 
medarbetare till nytänkande och skapar en tillåtande atmosfär för nya idéer; 

”I min värld är han här, och framåt. När han kommer med antydningar, `pratat tänk´ så 
börjar andra spåna vidare och skapa idéer.” 

 
Med sin personliga stil som fokusgruppen beskriver som öppen och prestigelös skapar kyrkoherden 
ett avspänt klimat där man tillsammans spånar fram idéer. I utvecklingsarbetet har det varit viktigt 
att våga prova saker, att inte låta rädslan för eventuella misslyckanden styra. Man kan förlora både 
anseende och pengar, men har man provat förr och lyckats skapar det en kultur där man vågar prova 
igen. Fokusgruppen beskriver detta som en ovanlig kultur inom kyrkan; 

”Att våga prova, är inte `traditionellt kyrkligt tänk´.” 
 
Man uppmuntrar prestigelöst att komma med egna idéer och att testa men är även öppen inför att 
lägga ner verksamheter om det behövs. Man menar att kyrkan ibland håller kvar vid verksamheter 
som inte längre är relevanta; 

”Idéer är bra. Finns bärighet – testa! Vi törs lägga ner verksamheter också, du vet; kill 
your darlings. Tänk att vissa ska hålla på med det traditionella ibland in absurdum.” 

 
Handlingskraften att driva genomförandet av idéer genom handling har också funnits. Medarbetarna 
upplever att de haft uppbackning av sin ledare i genomförandefasen. Dessutom har församlingen 
utvecklat en stark vi-känsla. Kyrkoherden beskrivs ha ett starkt driv och en personlig framtoning som 
ibland gör att han inte helt uppskattas av omgivande samhälle, t ex av kommunen. Församlingen har 
under flera år haft ett rörligt idéklimat när många verksamhetsidéer provades och nya verksamheter 
startade vilket skapade frustration; 

”Man blev tokig för att inget satte sig... Man kastade upp idéer, startade… Det kom 
frågor under tiden, som vi behövde fixa.” 

Församlingen har tack vare sin lyhörda och handlingsorienterade ledare åstadkommit resultat. Man 
har haft ett högt tempo och ibland har utvecklingen skett med en improviserad framtoning, 
exempelvis vad gäller ekonomin; 

”Då, 2006, mycket skulle hända på en gång. Det hade inte gjorts en ordentlig kalkyl. Vi 
har gått på minor. Ibland går det väldigt fort… Nu ska vi sjösätta, komma framåt.” 

 
Fokusgruppen upplever att ledaren finns med bakom genomförandet och backar upp. Entusiasmen 
smittar av sig på medarbetarna och man arbetar åt samma håll. Det upplevs som en positiv utmaning 
att delta från start och kunna påverka utvecklingen. Medarbetarna inspireras att själva kasta upp 
idéer och driva genomförandet. Detta skapar en stolthet hos medarbetarna. Lyhördheten hos 
ledaren för nya idéer och förtroendet för honom skapar möjligheter för organisationen; 
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”De signalerna får han utifrån en lyhördhet. Han pejlar in. Om man säger, nu var det 
länge sen vi gjorde en grej då går han igång direkt. Han är snabb.” 

 
Om inte handlingskraften hade funnits så hade inte heller resultaten kommit och synts så tydligt; 

”Tja, annars hade väl församlingsgården varit en halvtom lokal där nåt händer framåt 
em.” 

 
En ledare med entreprenöriell stil och en engagerad grupp medarbetare som driver idéer till 
genomförande speglar en handlingskraftig organisation. Men fanns det idéer man inte genomförde 
och av vilken anledning i så fall?  
 
Ja, det fanns flera sådana idéer och motiven skiftade något, exempelvis; 

- Församlingen tog ställning för Bergslagssjukhuset när det hotades av nedläggning.  

- Man har också ”räknat på” både åldringsvård, äldrebostäder och hemtjänst.  

- Dessutom hade man planer på ett konferenshotell ihop med äldreboendet.  

 
Vissa idéers genomförande har fallit på ekonomisk bärighet. Det har också funnits andra skäl. Man 
provade exempelvis att sälja trygghetslarm till äldre och andra behövande men mötte motstånd i 
användningen av ny teknik. 
 

Resultat i sammandrag 
 
Här sammanfattas den empirinära analysen av studiens två första, mer empiriskt orienterade, frågor; 

 Hur beskrivs förnyelsearbetet av aktörer i organisationen?  
 Vad för drivkrafter och förutsättningar kan identifieras för ett innovativt 

förnyelsearbete? 
 
Två kontextuella faktorer i samhället runt millenieskiftet har drivit församlingens utvecklingsarbete, 
dels den förändrade relationen mellan kyrka och stat och dels att nya aktörer tillåtits politiskt på 
arenan för utförare inom skola-vård-omsorg. I V V församling har dessa två faktorer varit drivande för 
församlingens inriktning på förnyelsearbete och expansion. Idén om att vara en s k folkkyrka har varit 
en ledstjärna för församlingen under flera decennier. Den ger församlingen kraft till förnyelse genom 
att församlingen dels formulerar vem man är till för och att den genom sin expansionsambition 
skapar ekonomiska medel som möjliggör organisationens växt. Man har ”vässade vapen för att möta 
nya ekonomiska förutsättningar”. 
 
Församlingen upplever det som angeläget att anpassa sina arbetsformer till människors behov 
genom att ”vara en del av samhället” och därigenom vara närvarande i människors liv ”Från vaggan 
till graven”. Genom formuleringen ”Mitt i livet” har man ambitionen att vara fortsatt relevant för 
människor. Man vill skapa relevant verksamhet och vara en ”röst för människor”. Man har gott 
självförtroende i att kunna leverera kvalitativ verksamhet. Den djupare drivkraften kan beskrivas i 
termer av diakonal omsorg.  
 
Förnyelsearbetet har delvis handlat om att skapa nya verksamheter, men framförallt har det handlat 
om ett sätt att tänka kring hela verksamheten där allt värderas lika i ”kyrkans möte med människor”. 
Församlingens traditionella uppdrag har fått nya former och kan därmed ses utifrån en bredare, 
utvidgad definition. I verksamheten som helhet finns i dessa nya former, eller ”utlöpare”, olika slags 
verksamheter men medarbetarna beskriver sig ”fortfarande vara kyrka”. Verksamheterna kan ibland 
utifrån uppfattas ligga i gränslandet för vad en kyrka ”ska hålla på med”. Det ligger i alla 
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församlingars uppdrag att göra lokala tolkningar av kyrkans uppdrag och därmed förekommer lokala 
variationer naturligt. 
 
Förnyelsearbetet beskrivs som en omtolkning av församlingens uppdrag. Detta har resulterat i nya 
initiativ, ett flertal nya verksamheter i församlingens regi. Det har krävts mod, uthållighet, 
övertygelse och drivkraft av organisationens medarbetare och ledning i det motstånd man mött 
genom åren. Men självförtroendet har också vuxit i takt med verksamhetens utveckling. I vissa lägen 
har församlingens anställda upplevt sig frustrerade och ensamma. Men det har också upplevts 
angeläget att vara generös och dela med sig av erfarenheter kopplade till församlingens 
förnyelsearbete samt att behålla en ödmjuk inställning. 
 
Som aktör på nya marknader drivna av nya logiker kring kyrkans tjänster har det uppstått krockar 
med omgivningen. Framförallt har ekvationen pengar och kyrka varit svår att förstå och acceptera av 
både allmänhet, kommunrepresentanter och andra i omvärlden. Förtroendet för församlingen och 
kyrkan som huvudman i nya sammanhang har därför varit en utmaning. Detta har speglats i medias 
bild av församlingens arbete. Men media har också lyft positiva exempel ur församlingens 
verksamheter. Matchningen med stiftet gällande den lokala tolkningen av lämplig eller relevant 
verksamhet har inte fungerat fullt. Församlingen upplever sig ha saknat stöd och behövt förklara och 
försvara sina initiativ. Församlingen upplever sig inte ”passa in i mallen” för det stöd som redan 
erbjuds.  
 
Framväxten av det verksamhetsengagerade, partipolitiskt oberoende partiet ”POSK” har varit ett 
starkt stöd i församlingens förnyelsearbete. Partiet har successivt fått majoritet och tillsammans med 
kyrkoherden arbetat fram en organisation och beslutsordning med långtgående delegation. Detta 
upplevs skapa handlingskraft och handlingsutrymme i organisationen. Även församlingens ledare 
anses ha ett genuint engagemang för verksamheten och tack vare hans entreprenöriella ledarstil, 
höga förändringstempo och förmåga till att delegera och backa upp sina medarbetare har 
församlingen åstadkommit resultat. Fokusgruppen lyfter betydelsen av sin ledares roll i 
förnyelsearbetet. Utan motiverade medarbetare hade emellertid inget skett. Fokusgruppen 
uppfattar sig och sina arbetskamrater som engagerade, ansvarstagande och drivna. Arbetsplatsen 
upplevs som attraktiv och man ser utvecklingsmöjligheter internt. Arbetsplatsens ”anda” får många 
positiva omdömen. Man upplever en stark ”vi-känsla”, att man ingår ”i något större” och att det inte 
spelar någon roll var man jobbar avdelningsmässigt eller geografiskt. Medarbetarna känner sig 
bekräftade, välkomna och stolta över deras arbete. Kulturen präglas av ”kundfokus” vilket präglar 
hur man bemöter människor man möter i verksamheten. Man värnar dessa relationer. 
 
Organisationskulturen har varit gynnsam för att utveckla idéer till ny verksamhet. Det har genom 
åren skapats ett öppet idéklimat. Medarbetare och ledare har varit lyhörda för varandras idéer i en 
tillåtande, prestigelös, avspänd atmosfär. Även i genomförandet av idéer har handlingskraften varit 
god. Ledaren har backat upp och lämnat utrymme för eget initiativ och ansvar. Som grädde på moset 
har detta skapat stolta medarbetare. 
 
Den tredje, mer teoretiskt, orienterade forskningsfrågan tar vi med oss in i nästa kapitel; Slutsatser 
och diskussion; 

 På vilket sätt är det relevant att tala om innovation i församlingsarbete? 
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6. Slutsatser och diskussion 
 
Kapitlet knyter ihop de empiriska resultaten mot studiens syfte och belyser studiens slutsatser med 
hjälp av teorin. I diskussionen återkommer jag till studiens bakgrund och problem och diskuterar 
resultaten mot denna horisont samt breddar resonemangen något. 

 
Studien beskriver församlingens innovationsarbete att skapa verksamhet som upplevs relevant 
relativt en förändrad samhällskontext. Dessutom analyseras de svårigheter som är kopplade till 
innovationsarbetet. Studiens syfte är att beskriva och bidra med en förståelse kring en 
församlingsverksamhets drivkrafter och förutsättningar för att bedriva ett innovativt förnyelsearbete. 
 

Slutsatser 
 
I ett paradigmskifte mot tjänstesamhälle och i ett omgivande samhälle med välfärdsutmaningar 
trädde V V församling fram som en aktör för välfärd innan Västerås stift formulerat denna utmaning 
på bredare front som utvecklingsfokus. Församlingen utmanade omgivningens föreställningar om vad 
en kyrka och en församling förväntas göra. Man omsatte sin tro, sin idé, i handling och mötte 
omgivningens reaktioner och ibland motstånd mot detta. Entreprenörskap har tidigare haft 
kommersiella förtecken men numera förknippas entreprenörskap allt mer med företagsamhet, 
handlingskraft som kan ha andra förtecken, exempelvis sociala eller politiska (Gawell et al., 2009 och 
Berglund et al., 2012). Detta visade V V församling tydliga exempel på.  
 
Kyrkan förknippas vanligtvis inte med det vinstdrivande entreprenörskapet. Därför skedde en krock 
med omgivningen när V V församling klev fram som entreprenör. Krocken gällde både hur man valde 
att affärsmässigt driva verksamhet efter marknadsmässiga modeller samt agera på en 
konkurrensutsatt marknad. Att vara ”pionjär” upplevdes tidvis som utsatt av medarbetarna. Att som 
församling bli ”ny” huvudman för verksamheter i ”nya sammanhang” kräver att man bygger 
förtroende för verksamhetens kvalitet. Kombinationen av verksamheten ”kyrka” och begrepp som 
vinst och entreprenörskap tycks vara en svår ekvation för människor i omgivningen att relatera till 
och acceptera. Att hantera utmaningen med förtroende för verksamheter med vinstdrivande syfte i 
en kyrklig kontext är därför grannlaga. Logikerna ”profit” och ”not-for-profit” samsas i V V församling 
under samma tak (Gawell et al., 2009 och Berglund et al., 2012). Stödet från Västerås stift upplevdes 
inte som anpassat till de nya verksamheter församlingen valt att driva. Även acceptansen från 
centralt håll inom Svenska kyrkan för nytänkande var svag på vissa punkter, t ex gällande start av 
begravningsbyrå. 
 
De nya verksamheterna kan betraktas som exempel på radikala innovationer i sin kontext. Skola och 
behandlingshem är kyrkan normalt inte huvudman för. Konferensverksamhet och lunchservering 
med cateringverksamhet finns tidigare endast i begränsad omfattning i församlingars verksamhet. 
Och begravningsbyrå har tidigare inte drivits av kyrkan överhuvudtaget. Därmed spränger 
församlingen traditionella gränser och breddar ramen för sitt uppdrag. Med Tidd & Bessants (2009) 
termer utgör ovanstående verksamheter exempel på de 4p som utgör organisationens tänkta 
innovationsutrymme. Mot bakgrund av de starka reaktioner församlingen mött så kan de även 
beskrivas som paradigminnovation (Tidd & Bessant, 2009). Man förändrar tanken, logiken, bakom att 
vara kyrka. Fokusgruppen vill inte beskriva församlingens verksamhet som ny eller gammal, man vill 
istället beskriva ett nytt sätt att tänka och förstå sitt uppdrag där verksamheten blir nya uttryck för 
det nya sättet att tolka uppdraget. 
 
I innovationslitteraturen beskrivs en pionjär som en ”first mover” (Tidd & Bessant, 2009). I fallet V V 
församling har man varit både en social entreprenör och innovatör och en av de första 



 

  s 43 (58) 
 

församlingarna i Svenska kyrkan att utmana uppdragets gränser. Fokusgruppen beskriver hur 
församlingen modigt och uthålligt drivit idéer till handling med övertygelse och drivkraft. Parallellt 
med tidvist upplevd frustration över många lösa idéer i luften har också självförtroendet vuxit hos 
medarbetarna när idéerna tagit form i genomförande.  
 
Församlingens omvärldsbevakning har identifierat utvecklingsbehov relaterade till skola-vård-
omsorg. Organisationen har varit lyhörd för omgivningens behov av alternativa verksamheter i 
kommunen och svarat upp mot dessa behov. I kombination med drivkraften att svara mot 
utvecklingsbehov har folkkyrkotanken fungerat som strategi och motivationsfaktor för att vässa 
vapnen för expansion. Tidigare forskning visar på brister i församlingsarbete gällande att skapa 
strategier för verksamhetens drift och utveckling. V V församling har formulerat strategier för 
förnyelse, men jag förstår också församlingens innovationsarbete som emergent i den meningen att 
förnyelsen vuxit fram över tid (Tidd & Bessant, 2009). Likt andra sociala entreprenörer (Tidd & 
Bessant, 2009) har organisationen haft långsiktiga lösningar för ögonen där man velat åstadkomma 
”sociala förändringar”. Detta återspeglas i de olika ”slogans” (Alvesson, 2012) man formulerat genom 
åren som utgått från människors behov, t ex ; ”från vaggan till graven” och ”mitt i livet”. 
Fokusgrupperna använde uttryck som ”vara en röst för människor” och ”kyrkans möte med 
människor” vilka alla beskrivs vila på uppdraget att göra en lokal tolkning av (det diakonala) 
uppdraget. Fokusgruppen flyttar fram gränserna för sin organisationsidentitet (Alvesson, 2012) när 
man använder följande uttryck för att beskriva gränsen för församlingens verksamhet; ”Bredare, 
utvidgad definition”, ”är fortfarande kyrka”, ”utlöpare”, ”och ”att befinna sig i gränslandet för vad en 
kyrka förväntas göra”.  
 
V V församling är en församling som tagit ställning för förnyelse. Inspirerade av folkkyrkotanken 
sedan decennier tillbaka verkar den ideologiska, teologiska reflektionen fallit sig naturlig för 
församlingen och blivit dess främsta drivkraft i innovationsarbetet. Vad gäller folkkyrkotanken visar 
tidigare forskning på ett motsatsförhållande i valet av kyrkosyn kopplat till folkkyrkotanken. Detta 
beskrivs av Vikström (2008) och Pettersson (2000) som ytterligheterna ”gudstjänstfirande 
gemenskap” eller ”tjänsteproducerande organisation”. V V församling har i denna studie inte lyft 
detta som en särskild utmaning för organisationen ”internt”. Däremot har man upplevt motvind i 
externa kontakter i olika avseenden. Församlingen har i tolkningen av sitt uppdrag tänjt på gränserna 
för vad en kyrka ”brukar göra” vilket skapat motstånd och ibland konflikter med omgivningen. Den 
allmänna förväntningen på kyrkan som en gudstjänstfirande gemenskap verkar ligga närmare till 
hands än som en tjänsteproducerande organisation.  
 
Församlingens tydliga identitet har upplevts positiv och kraftsättande internt, men har varit en 
utmaning i externa relationer och kommunikation. De externa bilderna av vem församlingen är och 
vill göra har skiftat i dels positiva, men även många negativa toner. Identitetsfrågan har därför haft 
inslag av pedagogiska utmaningar. Missförstånd, konflikter och tolkningsutrymme har tagit sig 
negativa uttryck i lokal medias förmedlade bild av församlingen. Annan media än den lokala har lyft 
församlingens innovativa förnyelsearbete som positivt i fler avseenden. Från andra församlingar har 
det emellertid funnits stort intresse för V V församlings utvecklingsarbete och man har tagit emot 
många studiebesök och även hjälpt andra att starta nya verksamheter inom ramen för deras 
församlingar. Församlingen har upplevt internt motstånd för sina nya initiativ från kyrkan på riksplan 
och från Västerås stift. Teologiskt har man upplevt motvinde i kommunikation med stiftet. Detta har 
krävt mental energi av medarbetarna (Tidd & Bessant, 2009). Vad får man göra och vad får man inte 
göra som kyrka eller församling? Både omgivningen och ”kyrkan” verkar ovana vid nya initiativ.  
 
Församlingens identitet bottnar i en ideologisk reflektion kring vem man är och vem man är till för. 
Fokusgruppen beskriver konsekvenserna av sin identitet som att man gjort en omtolkning av 
uppdraget eller har en ”bredare” definition. Detta väcker frågan externt; Var går gränsen för 
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församlingens verksamhet (Alvesson, 2012 och Ideström, 2009)?  Frågan internt skulle kunna 
formuleras; När är vi inte längre kyrka? 
 
Jag ser församlingens förnyelsearbete som en form av innovation. Det handlar om ett innovativt 
förnyelsearbete av organisationen, dvs hur man kan nyskapa sig själv som organisation. Hos V V 
församling har detta förnyelsearbete haft stöd i folkkyrkotankens idé. Idén kan ses som stabil över tid 
men uttrycken har förändrats över tid. Uttrycken har bestått i olika slags verksamheter där 
medarbetarna styrts av gemensamma tankar om vem man är till för och att detta behöver få 
konsekvenser i form av förändrade uttryck. Medarbetarna har sett sig som pionjärer vilket 
underlättat förmågan att ta till nya grepp. Man har tidvis blivit utsatt för tryck och ibland hårda ord 
vilket bidragit till en stark vi-känsla. Omvänt kan också sägas att vi-känslan drivit förnyelsen. I sättet 
som de sett på sig själva har de valt att jobba på ett visst sätt. Organisationsidentitet skulle i kyrkans 
fall kunna vara att se sig traditionsbärare och i en mening har folkkyrkotanken en grund i kyrkans 
tradition men i V V församling har ändå förnyelsetanken som identitet blivit en stark drivkraft för 
utveckling. I centrum för denna identitet finns för församlingen ”den man är till för” och eftersom 
behoven skiftar så skiftar också organisationens erbjudande. Identitet handlar om att skapa någon 
form av riktning. Det vi ser som ”oss själva” gör att vi vänder oss i riktning mot det, ex V V församlings 
handlingskraft. Den kan teoretiskt både ha en bevarande och förnyande effekt och i denna studie kan 
vi se att den fungerat som en förnyande kraft. 
 
Församlingens förståelse och tolkning av samhällsförändringar har varit en drivkraft och förutsättning 
för innovation. Dessutom har de ekonomiska medel man skapat genom församlingens nya 
verksamheter varit en viktig förutsättning för att kunna bygga vidare i förnyelsearbetet. Både 
kyrkoherden och fokusgruppen lyfter några punkter kopplade till organisationen och dess kultur som 
avgörande förutsättningar för församlingens förnyelsearbete; 

- Partiet POSKs verksamhetsnära engagemang. 

- En långtgående delegation som skapat handlingskraft och –utrymme. 

- Kyrkoherdens ledarstil som entreprenöriell med högt förändringstempo och stöd till 
medarbetarna. 

- Arbetsplatsens ”anda” och attraktionskraft vid rekrytering av medarbetare. 

- Vi-känslan som en känsla av ”att ingå i något större” och en ”sammanhållning oavsett 
avdelningsgränser och geografisk placering av enskilda verksamheter”. 

- Medarbetarnas motivation och engagemang. 

Tidigare forskning (Hansson, 2001 och Stålhammar, 2002) visar brister i ovanstående punkter i 
församlingsarbete relaterat till utvecklings- och förändringsarbete. Martins & Terblanche (2003) 
betonar flera av dessa punkter som viktiga i en organisationskultur för kreativitet och innovation. 
Alvesson (2012) fördjupar resonemanget gällande organisationskultur när han beskriver den som ett 
holistiskt, kollektivt fenomen som vuxit fram över tid och bärs upp av en grupp människor. Denna 
beskrivning är relevant för fokusgruppens beskrivning av den anda som församlingen under 
decennier byggt upp tillsammans och som bärs av organisationen. 
 
V V församling har visat förmåga att identifiera behov, generera idéer och driva dessa till 
genomförande såsom von Stamm (2008) definierar innovation och entreprenörskap. Församlingen 
beskriver att man vill vara fortsatt relevant för människor i bygden. Medarbetarna beskriver denna 
anpassning och handlingskraft som ovanlig för kyrkan i allmänhet. V V församling verkar alltså haft en 
särskild ambition i sin kontext.  
 
Församlingens drivkraft för innovation har av dem själva beskrivits som ambitionen att anpassa 
församlingens verksamhetsformer till människors behov. Minskande ekonomiska förutsättningar har 
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också varit ett incitament till att identifiera och skapa nya verksamheter som genererar vinst som kan 
investeras i församlingens verksamheter som helhet. I detta innovationsarbete har församlingen 
reflekterat över ”vem man vill vara” och ”vad man vill åstadkomma”, dvs dess organisationsidentitet 
(Alvesson, 2012). Församlingens nya verksamheter kan därför ses som en följd av församlingens 
identitet. Denna identitetsförändring är följden av en omtolkning av sitt uppdrag, dvs en ”bredare 
definition” av församlingens uppdrag. Församlingens verksamhet är de konsekvenser denna identitet 
ger i handling. Förnyelsearbetet har konkret resulterat i ett antal nya uppstartade verksamheter 
vilket tyder på en innovativ, entreprenöriell förmåga. Det har även funnits idéer på vägen som 
utvärderats men av olika anledningar inte genomförts. Förutsättningarna i organisationens kultur för 
att starta nya verksamheter har också berörts. Det är därför relevant att tala om innovation i 
församlingsarbete utifrån tre aspekter; 

- Församlingen som pionjär 
- Församlingen som tog ställning – en fråga om organisationsidentitet 
- Den organisatoriska reflektionen 

 
Församlingen som pionjär utgår från en förändrad samhällskontext, som församlingen använder som 
hävstång till förnyelse. Församlingen som tog ställning handlar om en organisation som i 
självreflektion formulerat vem man är och vad man vill åstadkomma. I denna studies kontext handlar 
det om en teologisk, ideologisk reflektion. Den organisatoriska reflektionen handlar om att skapa 
förutsättningar för idégenererande och genomförande, dvs innovation i verksamheten. Media 
beskriver församlingen som ”avvikande”. Församlingens kyrkoherde tar ställning mot en gammal bild 
av kyrkan som kan upplevas distanserad från människor i bygden och för en församling som upplevs 
relevant.  
 

Diskussion  
 
Under ”Slutsatser” återknöt jag till studiens syfte. I den följande diskussionen höjs blicken och jag 
återvänder till studiens bakgrund och problem. 
 
Bakgrunden skissade en samhällsagenda med utmaningar kring välfärden och där nya aktörer tillåts 
på arenan. Kyrkan skiljs från staten år 2000 och ser ett inkomsttapp till följd av färre medlemmar. 
Svenska kyrkan och dess lokalt förankrade församlingar kan se detta som ett hot eller som en 
möjlighet. V V församling har sett situationen som en möjlighet. Västerås stifts biskop lyfter denna 
omvärldsbild och uppmanar församlingar att reflektera över sin roll relativt dessa förändringar i 
utvecklingsprojektet ”Aktör för välfärd”. Kyrkan beskrivs av företrädare (Isberg, 2012) balansera 
mellan tradition och förnyelse i sitt utvecklingsarbete. V V församling verkar inte se stora 
motsättningar i den balansgången. Kanske har församlingen i sina nya former lyckats förena det som 
till synes är en motsättning? Såsom yin och yang är olika sidor av samma enhet? Västerås stift lyfter 
genom projektet ”Aktör för välfärd” V V församling som en förebild och pionjär i den sociala 
ekonomin. Som innovationsvetare blir denna bild utgångspunkten för studiens problemformulering 
där tidigare forskning visar att församlingen som organisation ofta inte är rustad för 
förändringsarbete. Forskningen har luckor. Denna studie väljer därför att på den explorativa vägen 
beskriva församlingens innovationsarbete, dess förutsättningar och drivkrafter. Så, vad kan 
församlingsarbete lära av innovation?  
 
Mycket, blir mitt svar! Det visar både den empirinära analysen och studiens slutsatser. Församlingen 
kan vara en innovativ spelare relativt sin kontext.  V V församling har visat att gränserna för vad en 
församling kan skapa i handling och uttryck kan tänjas ganska långt utan att tappa dess ”grundidé”. 
Innovationsarbetet förutsätter en tydlig organisationsidentitet och en organisatorisk reflektion där 
en professionell grupp medarbetare med stöd av kultur, ledning och politisk styrning kan skapa 
resultat. Det innovativa bestod i att man gjorde ett skift i ”tänket”, i logiken kyrka, som också blev en 
tydlig drivkraft för verksamhetens uttryck. Att starta en skola är kärnverksamhet för en kommun 
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idag. Ett företag däremot som startar skola, en s k friskola, har inte fullt förtroende i alla ”läger”. Och 
genom denna studie har vi också erfarit att en församling som startar skola kan uppleva motvind. Det 
kan tyckas egendomligt hur fort ”vi glömmer” vår historia. Svenska kyrkan var med och byggde upp 
skola, vård och omsorg i Sverige en gång i tiden, men V V församling kan inte på 2000-talet starta 
verksamheter inom området utan att bli ifrågasatta. Församlingen har i flera avseenden arbetat i 
motvind eller i uppförsbacke, för att använda olika liknelser. Det nya är dels att de gör ”nya” saker 
men framförallt hur de ser på sig själva annorlunda från grunden, dvs identitetsfrågan. För att återgå 
till liknelser: Man kan inte bara byta ut strösslet på en muffins till en diabetiker. Man måste ändra på 
grundreceptet, dvs  baka om själva kakan!  
 
Svenska kyrkan har ett relativt gott anseende generellt sett. I en attitydundersökning till allmänheten 
(Kyrkans tidning, 2011) svarade nära hälften av de tillfrågade att de har ganska stort eller mycket 
stort förtroende för Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är ett positivt varumärke som har potential. För 
svenskarna är kyrkan en naturlig punkt i kris med kompetens att möta människor i livets utsatta 
situationer. V V församling har lyft frågorna kring den sociala ekonomin och skapat verksamheter 
med relevans för människor i bygden. I dessa nya tider då människor konfronteras med sina 
existentiella, andliga frågor allt mer undrar jag om innovationsförmågan även kan finna former för en 
verksamhet som även möter dessa behov? Schottenius kåserar i DN (2013-04-29) kring Katarina 
församlings innovativa arbete i Stockholm där man erbjuder trädgårdsskötsel och flytt- och 
fixarservice i anslutning till caféverksamhet och välbesökta gudstjänster. I Katarina församling verkar 
man skapat innovativa former för församlingens arbete som upplevs relevanta av människor. Ett 
annat exempel på innovation är Gryta församling i Västerås som erbjuder drive-in vigsel och har 
byggt en LEGO-Jesus i kyrkrummet. Exemplen kan ses som nya grepp för nya tider. 
 
En församlings uppdrag kan beskrivas på många olika vis. Kyrkoordningen beskriver församlingens 
grundläggande uppgift som ett enda uppdrag med de fyra olika aspekterna; fira gudstjänst, bedriva 
undervisning, utöva diakoni och mission. Utifrån valet av V V församling som plats för denna studie 
har studien framförallt fått spegla förnyelsearbete i en församlings diakonala verksamhet. De 
samhälleliga utmaningar som V V församling mött upp har handlat om människors behov av 
framförallt vård och skola. Om jag hade valt en annan församling hade dess arbete kanske kunnat 
spegla sekulariseringens följder i termer av andligt sökande och då eventuellt speglat någon av de 
andra aspekterna i församlingens uppgift. Människor har alltid burit de existentiella frågorna kring 
livets mening. Vi lever i en tid då den andliga ”törsten” beskrivs som allt större. Jag tänker mig att 
andra församlingar kan ha lika stor nytta av självreflektion kring sin organisationskultur som en 
förutsättning för och sin organisationsidentitet som drivkraft i deras förnyelsearbete. De kanske 
istället väljer att fokusera innovation kring gudstjänsten eller undervisningsdimensionen istället för 
det diakonala uppdraget såsom V V församling gjort i de exempel som lyfts i denna studie. Oavsett 
inriktning på innovation eller verksamhet så finns något generellt att lära från exemplet Västanfors 
Västervåla församlings drivkrafter och förutsättningar för innovativt förnyelsearbete. Detta generella 
berör just reflektionen kring organisationens identitet. 
 
Appropå förnyelse av gudstjänstlivet presenterar Kyrkans tidning (2013-02-07) en undersökning gjord 
hos kyrkans anställda. Nära varannan kyrkoherde och kyrkorådsordförande tycker att deras 
församlingars utgångsläge idag är bättre än för tio år sedan. Bara var femte tycker att det är sämre. 
Det ger alltså en annan bild än den dominerande mediebilden av Svenska kyrkan som handlar om 
medlemstapp och krympande antal gudstjänstdeltagare. Undersökningen visar också vilka som är 
församlingarnas största möjligheter i framtiden. De främsta svaren bland de tillfrågade blir ”att möta 
nya människor som idag inte har kontakt med församlingen” och ”att få ökad relevans och betydelse 
för människor”. Detta känns igen som drivkrafter i V V församling i mina empiriska resultat. 
Tidningens ledarspalt kommenterar församlingarnas starka framtidstro i undersökningen och pekar 
på den ”enorma utmaningen” att säkra huvudgudstjänstens överlevnad. Huvudgudstjänst kallas 
söndagens ”klassiska” gudstjänst klockan elva. Ledarskribenten Brita Häll uppmanar församlingar att 
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öppna upp för lekmännens betydelse i gudstjänstlivet som ett sätt att öka gudstjänstens attraktion 
och göra skillnad. På ”kyrkspråk” kallas besökarna lekmän, dvs inte församlingens anställda.  
Hälls ledarspalt bemöts under ”å andra sidan”6 av den unga Hannah Kroksson. Hon ifrågasätter 
återinförandet av ”söndagens totala centrering” som vägen till framgång och beskriver hur vi i 
dagens Sverige lever andra slags liv med exempelvis barn varannan vecka och handbolls-cuper på 
annan ort på helgen. Hon uppmanar istället församlingar att bli bättre på att ”göra kyrka” levande 
”hela veckan” runt om i landet genom barngrupper, förtroendeuppdrag mm. Hon menar att vi hittar 
Gud och vår kyrka där vi står ”mitt i livet”, någon annanstans kan vi aldrig börja. För Hannah Kroksson 
var det på en måndag. 
 

7. Avslutning 
 
Kapitlet innehåller avslutande reflektioner kring studiens metoder och kvalitet. Förslag till fortsatt 
forskning ges samt avslutande tankar kring studiens praktiska och teoretiska bidrag. 

 
Uppsatsarbetet började som en tanke att identifiera och beskriva organisationsspecifika faktorer för 
innovation i församlingsarbete men övergick till att bli en lättare narrativ analys, baserad på 
församlingens egna berättelser. Den kvalitativa explorativa metoden har sina fördelar och 
utmaningar. En fördel är att jag som forskare upptäcker kvalitéer jag inte kunnat förutse innan. En 
utmaning är baksidan på samma mynt, dvs att förhålla sig öppen mot sina informanter för att 
uppfatta verkligheten såsom de beskriver den. Det finns många berättelser att berätta. I denna 
studie har jag sökt fånga församlingens egen berättelse av deras innovationsresa. En jämförelse med 
en annan församlings innovationsresa hade kanske kunnat ge en ännu mer nyanserad bild. Detta 
måste jag som forskare väga mot den djupare kvalitativa förståelse jag kan få av ett fenomen när jag 
gör en djupstudie på en utvald plats. Man kan ställa sig frågan om det är möjligt att generalisera 
kunskap utifrån studiet av en församling. Jag hoppas att studiens slutsatser kan bidra till ökad 
förståelse för innovationsarbetets drivkrafter och förutsättningar för både församlingar, men även 
andra organisationer. Detta är Västanfors berättelse, unik i en mening, men förmodligen lärorik att ta 
del av för andra. Min förhoppning är att jag tillräckligt väl kunnat beskriva mina metodologiska och 
teoretiska överväganden för att akademin ska kunna bedöma arbetets kvalitet och vetenskaplighet. 
Ambitionen har varit att vara så transparent som möjligt. 
 
Det hade varit intressant att ytterligare hinna fördjupa min teoretiska förståelse av 
organisationsidentitet, likaså att fördjupa den empiriska undersökningen genom ytterligare 
forskning. Dessutom hade det varit intressant att kartlägga församlingens processer för idéutveckling 
och entreprenörskap. Detta lämnar jag därför som förslag för vidare forskning för den intresserade. 
För den teologiskt intresserade rekommenderar jag en fördjupning av folkkyrkotanken som identitet. 
Här tror jag, som sagt, att kyrkan som organisation har något att vinna ur innovationshänseende. 
 

Praktiskt bidrag till församlingsverksamheter 
 
Vad kan andra församlingar lära sig av V V församlings sätt att utveckla drivkraft och 
organisationskultur för innovation? Detta vill jag utveckla i separata guidelines vid sidan av 
uppsatsarbetet, men innehållet kan grovt beskrivas i nedanstående punkter; 

- Innovationsarbete förutsätter ett reflektionsarbete kring församlingens identitet. Detta arbete 
består av en ideologisk, teologisk reflektion. Ta ställning för den ni är och det ni vill göra!  

                                                           
6
 ”å andra sidan” fungerar som ett tilltal på tidningens ledarspalt. 
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- Prioritera en organisatorisk reflektion som kan bidra till att skapa en organisationskultur som 
stödjer församlingens innovationsarbete. 

- Pionjärsarbete kräver energi! Finn er drivkraft som gör det möjligt att orka arbeta långsiktigt! 

Den organisatoriska reflektionen handlar om hur vi möjliggör en organisation som skapar resultat och 
utveckling. Tidigare forskning visar att spänningsfältet kring kyrkan och församlingen som 
organisation inte är särskilt gynnsam för förändringsarbete.  V V församling förnyelsearbete har 
möjliggjorts genom en kreativ och effektiv organisation och tydlig kultur. Man kan anta att det skulle 
vara annorlunda att driva förnyelsearbete inom Svenska kyrkan, att det skulle finns vissa skillnader 
gentemot andra organisationer, men å andra sidan kan en församling ses som vilken organisation 
som helst. En ökad medvetenhet om detta faktum och de lärdomar man kan göra av det kan hjälpa 
praktiker att driva förändringsarbete. 
 

Teoretiskt bidrag till akademin 
 
Inom vår akademi, IDT, sker framförallt forskning kopplad till industrin eftersom vi har en tradition i 
teknik. Forskningsämnet Innovation & Design är emellertid tvärvetenskapligt utifrån de tre ingående 
ämnena. Ett sätt att beskriva skärningspunkten mellan de tre ämnena är genom att definiera den 
utvecklingsprocess som skär genom alla tre ämnena. Denna utvecklingsprocess intresserar mig och 
inom ämnet Innovationsledning fördjupar vi oss bl a i organisationens förutsättningar och drivkrafter 
för innovation. Här tror jag också att mitt teoretiska bidrag kan definieras. Oavsett inriktning på 
innovation eller verksamhet så finns det något generellt att lära från exemplet Västanfors Västervåla 
församlings drivkrafter och förutsättningar för innovativt förnyelsearbete. Detta generella berör just 
reflektionen kring organisationens identitet. Jag menar att församlingen har ett behov att arbeta som 
en professionell organisation. Jag tänker att man inom den mer ideella sektorn kan förledas tro att 
man når resultat och utveckling utan ett professionellt arbetssätt. Jämförelsen med hur demokratiskt 
föreningsarbete bygger på ideella krafter kan vara adekvat i sammanhanget. Idén är en viktig 
drivkraft för idéburna organisationer men hur arbetet drivs framåt kan behöva professionella 
förtecken särskilt om där finns ambitioner att skapa resultat och utveckling. Och kanske särskilt 
relativt innovativt förnyelsearbete. 
 
 
 
 
TACK! 
Därmed vill jag tacka IDT för en lärorik tid under masterprogrammet för Innovation & Design 2011-
2013. Ett särskilt tack till min uppsatshandledare Peter E Johanson samt till akademins 
programansvariga lärare Bengt Köping Olsson och Anette Strömberg för de här åren vid akademin.  
 
Västerås 15 september 2013 
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BILAGA NR 1 
Organisationsskiss Västanfors Västervåla församling 
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BILAGA NR 2  
Viktiga årtal  

https://vastanfors.svenskakyrkan.se/index.php?p=358  (2013-05-15 kl 07:10) 
 

Viktiga årtal i Västanfors Västervåla församlings historia 

Västervåla kyrka 

Den första kyrkan byggdes i trä troligen redan på 1400-talet. Kyrkan som vi känner den till 

utseendet i dag invigdes av biskop Gottfried Billing 1893. Tornet uppfördes 1794, och långhuset 

1893. Kyrkklockorna är från den gamla kyrkan. Den senaste restaureringen blev klar 1990. 

Västervåla sockenstuga byggdes 1936. 

Västanfors församling 

Västanfors församling hörde under medeltiden till Norbergs församling och redan på 1300-talet 

omnämns ett kapell i Brandbo, där präster från Norberg förrättade gudstjänst var tredje söndag. 

Fortfarande finns en medeltida kalk i förgylld malm från det gamla kapellet i Brandbo bevarad. En 

träkyrka belägen på ungefär samma plats som den nuvarande kyrkan byggdes 1642, och 

Västanfors blev en kapellförsamling under Norberg. 

Västanfors kyrka 

Västanfors kyrka byggdes 1824-1827. År 1830 invigdes kyrkan och Västanfors hade blivit en egen 

församling. Den senaste restaureringen gjordes 1987-1988. 

Brukskyrkan 

Byggnaden uppfördes som sjukhus 1914, och användes som kyrka 1945-1976. Brukskyrkan 

återinvigdes 1993 av biskop Claes-Bertil Ytterberg. 

Församlingshem i Västanfors (det gamla) byggdes 1912 och renoveras 1942. Det gamla 

församlingshemmet var rivet när Församlingshemmet Lindgården invigdes 1977. Den 16 mars 

2013 brann Lindgården. Planering för återuppbyggnaden pågår. 

Kyrkogården 

Skogskyrkogården invigdes 1976 och nya kyrkogården 1993. 

Krematoriet 

Västanfors krematorium uppfördes 1935 och var Sveriges första landsortskrematorium, och det 

första krematoriet i Västerås stift. Ursprunget till krematoriebyggnaden var ett begravningskapell 

uppfört 1906. En större renovering av krematoriet och begravningskapellet gjordes 1967, då det 

återinvigdes av biskop Sven Silén. En ny krematorieugn med bättre rening och större kapacitet 

togs i bruk 2006. 

1962 bildade Västanfors och Västervåla församlingar tillsammans ett pastorat med en komminister 

i Västervåla. 

https://vastanfors.svenskakyrkan.se/index.php?p=358
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1967 utökades samarbetet till att gälla även ekonomin, och Västanfors-Västervåla kyrkliga 

samfällighet bildades. 

2006 gick Västanfors och Västervåla församlingar samman till en församling med gemensamt 

kyrkoråd och kyrkofullmäktige. 

Kyrkan skildes från staten år 2000, vilket bland annat öppnade möjligheter för Svenska 

kyrkans församlingar att driva nya verksamheter - även i bolagsform. 

Lindgårdsskolan  

startade 2002 med årskurserna F-6 (förskoleklass till och med år 6). Hösten 2009 öppnade även 

Lindgårdsskolans högstadium med år 7-9. 

Förskolan Linden  

öppnade med en avdelning 2003 och utökades med ytterligare en avdelning år 2007. 

Malingsbo rehabcenter 

som är ett behandlingshem för personer i arbetslivet med beroendeproblematik, startade sin 

verksamhet 2001. 

Kyrkans Begravningsbyrå startade 2005. 

Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå  

registrerades 2008 som en bifirma till Kyrkans Begravningsbyrå. 

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB  

bildades 2007. Bolaget omfattar en stor del av koncernens utvecklingsarbete inom diakonins 

område. Inom dotterbolaget Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB finns följande bifirmor: (se 

organisationsskiss) 

• Kyrkans Trygghetsteknik startade 2008  

Firman säljer trygghetslarm och andra trygghetslösningar till industrin och till privatpersoner. 

Kyrkans Trygghetsteknik har funnits som en egen resultatenhet sedan januari 2008, men har 

sedan 2003 arbetat med olika slags vård- och omsorgslösningar för både kommuner, företag och 

privatpersoner. 

• Förskolan Västanvinden i Västerås startade 2008. 

• Västerskolan i Västerås startade 2009 med årskurserna 6-9. Skolan stängdes i december 2011 

på grund av bristande elevunderlag till följd av lokalbrist. 

Svenska Kyrkan i Fagersta AB 

registrerades 2007. Moderbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB ska endast äga och förvalta 

värdepapper i dotterbolagen och har inga anställda. Bolaget är helägt av Västanfors Västervåla 

församling. 

https://vastanfors.svenskakyrkan.se/_userfiles/images/grafik/forsamling-o-Koncern-Illustration-2012.png
https://vastanfors.svenskakyrkan.se/_userfiles/images/grafik/forsamling-o-Koncern-Illustration-2012.png
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BILAGA NR 3 
Inbjudan till fokusgrupp 

 

 

till 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Henrik har tillfrågat dig om att delta i mitt forskningsprojekt genom att delta i en gruppintervju 
tisdag den 5 mars kl 9-11.30. Jag är tacksam att du ställer upp och att Västanfors församling 
hjälper mig att göra denna intervjubaserade undersökning kring vad som möjliggjort ert 
förnyelsearbete under åren. 
 
Jag har beskrivit mig själv (med foto) och ämnet lite närmare i bifogat brev. Läs gärna det om 
du hinner! 
 
Du är en av åtta inbjudna till fokusgruppen som kommer träffas två tillfällen; tis 5 mars och 
tors 14 mars. Jag kommer leda er i ett gruppsamtal, s k fokusgrupp, kring församlingens 
verksamhet, dess utvecklingsarbete och vad ni tror har gjort er resa möjlig att vara en förebild i 
nytänkande församlingsarbete i Västerås stift 
 
Ser fram emot att träffa dig i Lindgården den 5 mars, 
hör av dig om du skulle få förhinder i sista minuten, din närvaro är viktig för mig! 
vänliga hälsningar 
Catrin Solig 
mobil 070 33 33 424 
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BILAGA NR 4 
Bifogat brev till inbjudan fokusgrupp 

 

Brev till fokusgruppen  
Hej! 
Jag heter Catrin Solig, är 45 år och Masterstudent i ett ämne vid 
Mälardalens högskola som heter Innovation & Design. Jag bor i Västerås 
sedan 20 år tillbaka med man och barn. Min man Göran träffade jag i 
Uppsala 1990 då jag läste en kandidatexamen i pedagogik och 
företagsekonomi. Sedan dess har jag jobbat på ABB och vid Västerås stad 
med organisation och utbildningsutveckling i olika roller. 

 
Jag har varit aktiv i Svenska kyrkans musikliv i Västerås under de senaste 15 
åren. För ett par år sedan övervägde jag att omskola mig till kantor. Därför 
gick jag 2011 Svenska kyrkans grundkurs. Nu blev det inte så att jag 
fullföljde den tanken. Men församlingslivet engagerar mig och därför har 
jag efter inledande kontakt med Henrik fått möjlighet att göra mitt 
masterarbete i innovation i er församling. Det är jag tacksam för. 

 
Innovation, vad är det? Det är ett tvärvetenskapligt ämne som engagerar 
både tekniker, ekonomer, beteendevetare och konstnärligt kunniga 
(design). Jag är intresserad av de faktorer i organisationen som gör 

förnyelse möjlig och inte. Därför har jag intresserat mig för Västanfors-Västervåla. Ni ”sticker ut” sedan 
decennier tillbaka . 
 
Syftet med studien är att upptäcka vad som möjliggör eller hindrar förnyelsearbetet hos just er. Man kan välja 
många olika perspektiv på det. Juridiskt, ekonomiskt, lokalmässigt, politiskt etc. Jag är intresserad av 
organisationen. De flesta studier som gjorts av organisation för innovation på min akademi har gjorts i 
näringsliv eller offentlig förvaltning. Jag är lite annorlunda här som intresserat mig för församlingens arbete. 
Min ambition är inte att hitta sanningen eller facit om den perfekta församlingen. Det finns inga ”rätta” svar. 
Det är dessutom svårt att mäta vad som är bättre och sämre när det kommer till organisationers förmåga. Så 
som jag lagt upp min studie så är jag snarare intresserad av att se de ”kvalitéer” som karakteriserar er. Jag är på 
en upptäcktsresa där mina teoretiska kunskaper möter er församlings vardagsverklighet.  Och i det mötet 
hoppas jag kunna lära mig något och på det viset bidra i både högskolans och förhoppningsvis även er 
kunskapsutveckling. 
 
Det finns flera sätt att göra sådan forskning på. De vanligaste sätten är att intervjua människor, enskilt eller i 
grupp, samt att observera människor eller studera dokument av olika slag. Tillsammans med Henrik har vi 
bildat en grupp personer från församlingen som jag utifrån några teman vill vägleda i ett samtal kring 
församlingens arbete. Detta kallas för fokusgrupp inom forskningen. 
 

Du är därför välkommen till Lindgården, den 5 mars klockan 9-11.30.  
Du behöver inte förbereda dig på något vis. Vi fixar fika. 
 
Arbetstiteln för masterarbetet är; 

Organisering för innovation? – En explorativ studie av församlingsarbete i förnyelse med exemplet 
Västanfors församling i Västerås stift 
 
Hör gärna av dig om du vill veta mer eller har några frågor! 
 
Varma hälsningar 
Catrin Solig 
Mobil 070 33 33 424, catrin@solig.se 
 


