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FÖRORD 
	  
Denna masteruppsats inom företagsekonomi är inriktad mot organisationsförändringar 
inom Svenska kyrkan och hur dessa har påverkat kyrkomusikverksamheten. 
Uppsatsen är utförd på Södertörns högskola under perioden 21 januari - 1 juni 2015.  
 
Först och främst vill jag tacka mina handledare Besrat Tesfaye och Yohanan Stryjan 
för deras fantastiska stöd, tålamod och motivation. Därefter vänder jag mig till mina 
respondenter som tagit sig tid och svarat utförligt och genomtänkt på mina frågor.  
Utan deras erfarenheter, berättelser och kunskap hade uppsatsen inte varit möjlig att 
genomföra. För att uppsatsen ska formas och putsas på rätt sätt krävs god och 
genomarbetad opponering. Därför vill jag tacka mina kurskamrater som kritiskt 
granskat uppsatsen och uppmärksammat små och stora fel. Jag vill även passa på att 
tacka musikerkollegor och annat folk i branschen som med stort tålamod och kloka 
tankar bidragit och pushat mig till att skriva på och fortsätta ställa frågor i ämnet.  
 
Till sist vill jag tacka min familj, min sambo och mina vänner för deras otroliga stöd 
och uppbackning när uppsatsskrivandet gått tungt och slutmålet känts långt borta. 
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1.0 INLEDNING	  

 
Inledningsvis beskrivs en bakgrund med en introducering av organisations-

förändringsforskning, Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i förändring och Svenska 
kyrkans musik. Därefter presenteras uppsatsens problem och syfte. Slutligen 

redovisas hur uppsatsen är avgränsad och disponerad. 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Organisationsförändringar 
	  
Organisationer måste ständigt förhålla sig till förändringar eller möjliga sådana. Den 

organisation som inte kan anpassa sig när omständigheterna kräver det har svårt att 

överleva (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). Vissa menar att dagens organisationer 

inte har något val - de måste förändras eller dö. Detta gäller även mindre förändringar 

över tid (Jacobsen, 2013; Beer och Nohria, 2000). Dessa får emellertid inte ske för 

ofta, då en förändring är förenad med en kostnad. Det som kostar är både av 

ekonomiska och psykologiska faktorer såsom inlärning av nya metoder, 

konflikthantering och kritik (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). De flesta 

förändringar som görs inom organisationer idag kan vara omstrukturering, 

nedskärning, förändring av företagskulturen eller installation av ny teknik (Beer och 

Nohria, 2000). 

 

Organisationsförändringarna beror dels på en konkurrenskraftig miljö och på en 

förändrad och förbättrad informationsteknologi (Burns & Vaivio, 2001). Hur 

organisationer förändras ser olika ut från fall till fall (Van de Ven & Poole, 1995). 

Förändringar kan ske på tre nivåer: individnivå, gruppnivå eller organisationsnivå. På 

organisationsnivå kan förändring av strategier, strukturer, uppgifter eller kulturer 

studeras (Jacobsen, 2013). På gruppnivå kan förändringarna handla om att få grupper 

att samarbeta, interagera och att bygga upp team. På individnivå kan förändringarna 

handla om nyanställning eller avsked av personal eller att utbilda den befintliga 

personalen (Sörgärde, 2006). 
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Enligt Beer och Nohria (2000) misslyckas 70 % av alla förändringsinitiativ i 

organisationer. Detta kan enligt författarna bero på att företagen skyndar in i 

förändringarna, och att cheferna villar bort sig i alla råd och rekommendationer som 

de får från Internet och tidningar. Det kan också handla om brister på strategi och 

vision, brister i kommunikation och tillit, brister i ledningens engagemang, motstånd 

till förändring etc. (jfr. Vakola, Tsaousis & Nikolaou, 2004).  Organisationerna har 

idag ett lika högt tryck på sig att förändras som under den industriella revolutionen 

(Beer & Nohria, 2000). Hansson och Andersen (2001) jämför samhällets förändring 

från industri- till informationssamhälle med hur kyrkan har påverkats i Europa. 

Människors värderingar har förändrats, och idag är samhället mer individualistiskt än 

tidigare. Idag har kyrkan inte en lika central roll i samhället längre. Kyrkan är idag 

mer individualiserad, privatiserad och till och med marknadsorienterad. Om religiösa 

organisationer ska överleva krävs det enligt Booth (1995 refererad av Hardy och 

Ballis, 1995) att de är motståndskraftiga för press att genomföra förändringar som 

kommer utifrån och att de har kapacitet att bromsa intrång från det sekulära.  

1.1.2 Svenska kyrkan 
	  
Svenska kyrkan är ett trossamfund enligt svensk lag (SFS 1998:1591) och bekänner 

sig som ett evangelisk-lutherskt trossamfund (Svenska kyrkan, 2015b). Enligt 

Ekström (1999) beskriver ordet evangelisk den bibliska bakgrunden, och luthersk 

kyrkans reformatoriska arv. Kyrkoordningen är sedan 1999 det grundläggande 

dokument som styr det inomkyrkliga regelsystemet (Svenska kyrkan, 2015b). 

 

Svenska kyrkans huvudsakliga intäkter kommer från den kyrkoavgift som 

medlemmarna betalar. År 2012 uppgick den till 78% av kyrkans totala intäkter. 

Övriga intäkter är utdelning från prästlönetillgångar, erhållna bidrag och gåvor, övriga 

verksamhetsintäkter etc. (Svenska kyrkan, 2013b).  

 

Cirka 22 000 människor är anställda i Svenska kyrkan idag (Svenska kyrkan, 2013a). 

De anställda verkar på tre olika nivåer: nationellt, regionalt och lokalt. Lokalt 

representeras Svenska kyrkan av församlingar som har till uppgift att utföra Svenska 

kyrkans grundläggande uppgift. Till uppgiften hör att fira gudstjänst, bedriva 

undervisning och att utöva diakoni samt mission (Svenska kyrkan, 2015b). 
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Församlingarna finansieras till största del av den lokala kyrkoavgiften, men även av 

ett utjämningsbidrag (Svenska kyrkan, 2013b). 1 Uppsatsen är inriktad mot Svenska 

kyrkan på församlingsnivå.  

 

Svenskarna är ett av världens mest sekulariserade folk. Enligt Thurfjell (2015) är 

Sverige ett anmärkningsvärt land på så sätt att många inte kallar sig kristna men 

betalar skatt till kyrkan, firar kristna högtider och följer kulturella kristna traditioner. 

En minoritet av Sveriges befolkning är organiserat religiösa, men en anmärkningsvärt 

liten del av befolkningen (15 %) är helt sekulariserad. Dessa är inte troende, inte 

praktiserande och inte medlemmar i en kyrka. 

1.1.3 Svenska kyrkan i förändring 
	  
Enligt Hansson och Andersen (2001) finns det flera tendenser som pekar på att 

Svenska kyrkan måste bli mer förändringsorienterad för att kunna anpassa sig till 

lokala och regionala förhållanden. En faktor som påverkat kyrkans nedåtgående trend 

var ett beslut i Svenska kyrkan om att dopets sakrament skulle bli ett formellt krav för 

medlemskap. Detta beslut infördes år 1996 och fick till följd att föräldrar valde att inte 

döpa sina barn. Medlemsantalet sjönk då drastiskt. Det ska även nämnas att det till 

viss del också berodde på äldre medlemmars frånfälle (ibid; Styhre, 2014). På grund 

av detta råder i Sverige idag ett negativt generationsskifte, där antalet dop är färre än 

antalet dödsfall bland kyrkans medlemmar (Bromander, 2011).  Hansson och 

Andersen (2001) menar att dopritualen och konfirmationen är två sakrament som är 

avgörande för den kristna tron och kyrkans ekonomi. En annan faktor som påverkar 

Svenska kyrkan idag är stora tillströmningar av invandrare, som i många fall har en 

annan religiös bakgrund vilket testar kyrkans anpassningsförmåga. 

 

Svenska kyrkan har agerat under den senaste tiden och genomgått stora förändringar i 

sin ekonomistyrning, ledning och struktur. En stor händelse i Svenska kyrkans 

historia var när kyrkan skildes från staten år 2000 (Svenska kyrkan, 2015a). 

Kyrkolagen ersattes med Kyrkoordningen som kyrkomötet inom Svenska kyrkan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  bilaga	  2	  
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formulerar varje år (ibid.; Svenska kyrkan, 2015b). Separationen från staten ses som 

det största skiftet i Svenska kyrkans historia sedan reformationen (Bromander, 2002).  

 

När kyrkan separerades från staten år 2000 blev skattebetalare medvetna om hur 

mycket de betalade i skatt, och som en konsekvens av detta lämnade många kyrkan 

(Styhre, 2014). Mellan år 1972-2012 har medlemsantalet i Svenska kyrkan minskat 

från 95 % av befolkningen till 67,5% av befolkningen. Detta accelererade från år 2000 

då antalet medlemmar minskade med 15,4 procentenheter fram till år 2012  

(Svenska kyrkan, 2015c). Enligt Kyrkokansliets medlemsprognos kommer Svenska 

kyrkan mista en miljon medlemmar fram till år 2020 (Morén, 2010).  

 

Ekonomin i kyrkan har emellertid genom tiderna alltid varit god tack vare bland annat 

mark- och fastighetsägande. Men sedan kyrkan skildes från staten har kyrkans 

tillgångar (främst anläggningstillgångar) med nöd och näppe finansierat kyrkans 

verksamhet. För första gången måste Svenska kyrkan nu se över sitt ekonomiska 

resultat och sin fördelning av resurser (Styhre, 2014). Idag genomförs förändringar 

inom det administrativa fältet där en gemensam IT-plattform och en gemensam 

administrativ plattform implementeras i alla församlingar för att effektivisera resurser, 

minska kostnader och för att kyrkan helt ska kunna fokusera på dess huvuduppgift 

(Svenska kyrkan, 2011). 

 

Svenska kyrkan har även börjat genomföra församlingssammanslagningar. Sedan år 

2000 har antalet församlingar i Sverige minskat från 2517 till 1364 församlingar vilket 

är en minskning på över 1100 församlingar (Helmerson, 2014). Sammanläggningar av 

församlingar är en effekt av de förändringar som har skett tidigare och kan ske när 

gudstjänstlivet inte är tillräckligt frekvent, när församlingen inte får ihop ett kyrkoråd 

eller när ekonomin inte är bärkraftig. Genom att präster och kyrkomusiker kan jobba 

över större geografiska områden, eller genom att slå ihop administrativa bitar kan 

församlingar få en bättre ekonomisk bärkraft. 2  Anledningen till 

församlingssammanslagningarna kan vara av ekonomisk eller demografisk grund 

(Engfors, 2008; Frank och Rasmusson, 2008; Öhrn, 2008).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Intervju	  med	  Jonas	  Bromander,	  2015-‐03-‐23	  
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1.1.4 Musiken i Svenska kyrkan 
	  
Enligt kyrkoordningen (34 kap. 1 §, 3 st.) ska det i varje församling finnas minst en 

kyrkomusiker med rollen som organist eller kantor (Svenska kyrkan, 2015b). Vad som 

skiljer en kantor från en organist är svårt att definiera enligt Johansson och Sjögren 

(2011). Organist kan betyda "den som spelar orgel", och kantor kan betyda "den som 

leder sången" (ibid.). Organist- och kantorstjänsten ser ungefär likadana ut. 

 

I Svenska kyrkans tradition har kyrkomusiker haft breda former av arbetsuppgifter 

och kyrkomusiker är idag inte bara musiker. I anställningen ingår även rollen som 

pedagog, ledare, animatör, inspiratör, coach, administratör, ekonom, psykolog och 

teolog. Kyrkomusikerns yrkeskunnande består även av ett musikaliskt hantverk som 

ska utveckla och stärka hela församlingens psalmsång och lovsång. Kyrkomusikens 

funktion står på tre grundpelare. Dessa är funktionalitet, autonomi och 

kommunicerbarhet. Musiken involveras i de flesta sammanhang i kyrkan: i de skapade 

sammanhangen, i vardag och fest, i gudstjänstliv etc. Därför är det viktigt för Svenska 

kyrkan som organisation att musikverksamheten fungerar (Tobin. red. 2001). 

 

Svenska kyrkan är idag Sveriges största konsertarrangör. De har ungefär 2 300 

anställda kyrkomusiker och är även den största arbetsgivaren för frilansmusiker. Cirka 

3000 kyrkorglar används regelbundet i Svenska kyrkan till gudstjänster och konserter 

(Svenska kyrkan, 2015h). Musikgudstjänsten är den gudstjänstform som är mest 

populär inom Svenska kyrkan. År 1995 var det dubbelt så många som besökte 

musikgudstjänster jämfört med huvudgudstjänster (Bromander, 2002). 3 

 

Bromander (2002) resonerar att musiklivet inom Svenska kyrkan kan delas in i tre 

historiska faktorer: Svenska kyrkans förändrade ställning, musikens förändrade 

ställning och fritidens förändrade ställning. Alla dessa faktorer påverkas av hur 

samhället förändras. Johansson (2012) ser att samhället under 1900-talet förändrats i 

snabb takt, och att musiken i Svenska kyrkan har speglat detta. Den första svenska 

psalmboken stod sig i mer än hundra år, medan 1937 års psalmbok reviderades efter 

50 år, och 1986 års psalmbok kompletterades direkt med psalmer för nittiotalet. Idag 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Se	  bilaga	  3	  
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ser Svenska kyrkan om mässmusiken återigen. Enligt Bromander (2002) har 

deltagandet i Svenska kyrkans verksamheter succesivt minskat under hela 1900-talet. 

Ett undantag är emellertid musikverksamheten. Antal körmedlemmar har ökat och 

antal musikgudstjänster och deltagandet i dem har ökat. 

 

Att musiken utvecklas efter sina egna lagar gör att den är självständig. På så sätt gör 

sig musiken fri från utommusikalisk påverkan och skapar en rätt för sin egen existens. 

Musiken måste också kommuniceras till människan för att den ska uppfattas som 

meningsfull. Musiken har som funktion att skapa en enhet eller en relation mellan 

verket och lyssnaren (Tobin red. 2001). Detta måste alla som jobbar med musik 

förhålla sig till, även kyrkans musiker.  

 

Kyrkomusikerna är en tydligt avgränsad grupp med en unik kompetens. För att få 

jobba som kyrkomusiker krävs en utbildning som bara en andel av Sveriges 

befolkning kan tillskansa sig. De områden som studien anser krävs för en 

kyrkomusikertjänst är musikalisk talang, ambition och ett kyrkligt intresse. 

Kombinationen av dessa tre egenskaper är unika, och det finns både för- och 

nackdelar med det. En fördel är att kyrkomusikerna har en unik, specialiserad 

kompetens som Svenska kyrkan efterfrågar. En nackdel är att det finns få människor 

som är villiga att anta utbildningen/yrket (Sveriges Radio, 2005). Kyrkomusikeryrket 

efterfrågas nästan enbart inom Svenska kyrkan med undantag för vissa större 

frikyrkor och konserthus såsom Immanuelskyrkan i Stockholm eller Stockholms 

konserthus (Immanuelskyrkan, 2015; Stockholm konserthus, 2015).  

1.2 Problemdiskussion 
	  
Organisationsforskningen som berör förändringar och motstånd till förändringar i 

komplexa företag omfattar främst makro- och mikronivå, det vill säga 

organisationsnivå och individnivå (Sörgärde, 2006; Edmondson, 2002). Forskning på 

mesonivå (gruppnivå) är inte lika vanlig, men för den delen lika viktig. Enligt Senge 

(1990) är gruppen den fundamentala enheten för organisatoriskt lärande, och 

utvärderingar och förändringsmöjligheter görs oftast på gruppnivå på företag idag 

(Edmondson, 2002). Den forskning som bedrivs på gruppnivå inkorporerar även 

makro- och mikronivån då de är samma människor fast utifrån olika kontexter (ibid.).  
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Organisationsförändringar kan innebära ny fördelning av makt, nya positioner inom 

verksamheten, förändrad status, kamp om resurser etc. I de flesta församlingarna i 

Svenska kyrkan är flera kyrkomusiker anställda och bildar en grupp tillika en egen 

avdelning/verksamhet. Enligt studien finns det fem avdelningar som eventuellt 

konkurrerar om samma medel. Dessa är diakonin (diakoner och 

församlingspedagoger), kyrkomusikerna (kantorerna och organisterna), 

administrationen (kanslipersonalen, husmödrarna, kommunikatörerna, vaktmästarna 

etc.), prästerna och ledningen (kyrkoherden och de förtroendevalda). Av dessa 

avdelningar konkurrerar de fyra förstnämnda på samma hierarkiska nivå.  

 

Utifrån följande premisser ämnar uppsatsen att fokusera på 

kyrkomusikverksamhetens förändrade ställning i förhållande till Svenska kyrkans 

pågående organisationsförändringar. De förändringar som uppsatsen kretsar kring är 

församlingssammanslagningar och hur dessa påverkar kyrkomusikverksamhetens 

villkor och förutsättningar. I och med att församlingar slås samman skapas två nya 

situationer för kyrkomusikerna. Dels bildas en ny och utökad avdelning, dels blir 

avdelningen en ny och större enhet i ett större arbetslag tillsammans med andra större 

verksamheter. Denna uppsats ämnar beskriva hur individerna enskilt påverkats av 

sammanslagningarna, men även hur kyrkomusikverksamheten som grupp förhåller sig 

till de övriga verksamheterna och således även kyrkan som helhet. De faktorer som 

uppsatsen kretsar kring och som påverkar kyrkomusikverksamheten är dess budget, 

position i arbetslaget, resurstillgångar och samarbetsmöjligheter. Dessutom redogörs 

för kyrkomusikernas syn på framtiden för kyrkomusiken och Svenska kyrkan i stort. 

Uppsatsen utgår därmed från ett mikro- och mesoperspektiv. 

 

Det finns en lucka i forskningen kring Svenska kyrkans kyrkomusikverksamhet, i 

synnerhet den kopplad till organisationsförändringar. Uppsatsen ämnar utveckla detta 

fält. 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur pågående organisationsförändringar inom 

Svenska kyrkan påverkar kyrkomusikverksamheten på församlingsnivå. 

1.4 Frågeställningar 
 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

 

• Hur påverkas kyrkomusiker enskilt och som grupp av 

organisationsförändringar inom Svenska kyrkan avseende deras 

positionering, inflytande och resursutbud? 

 

• Hur har organiseringen av kyrkomusikverksamheten förändrats? 

1.5 Avgränsningar 
 

Uppsatsen är avgränsad till två församlingssammanslagningar. De sammanslagningar 

som uppsatsen fokuserar på är Spånga-Kista församling och Södertälje församling. 

Båda dessa församlingar slogs samman år 2010. Spånga och Kista var tidigare två 

separata församlingar. I Södertälje slogs Södertälje-Tveta församling och Västertälje 

församling samman (Företagsfakta, 2015). Totalt sett intervjuas 7 personer från dessa 

församlingar. I uppsatsen intervjuas även en musiker från Västermalms församling, 

vilken är ett resultat av en församlingssammanslagning genomförd år 2014. Detta för 

att bredda bilden av hur en sammanslagning kan se ut.  

 

Utöver respondenter från de angivna församlingarna intervjuas två sakkunniga 

personer för att bredda uppsatsens omfång och få en mer detaljerad kunskap kring 

församlingssammanslagningar och allmän kunskap om Svenska kyrkan. 

 

De organisationsförändringar som påverkat kyrkomusikverksamheten och som 

undersöks i denna uppsats har ägt rum från och med 2010 till idag (vår 2015).  
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1.6 Disposition 
 

I uppsatsens inledande kapitel ges en kort översikt av organisationsförändringar 

generellt. Därefter presenteras Svenska kyrkan och musiken i kyrkan. Vidare 

presenteras uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar.  I uppsatsens andra 

kapitel presenteras uppsatsens metodval i form av forskningsstrategi, datainsamling 

och tillvägagångssätt, urval, validitet och reliabilitet, förförståelse samt källkritik. 

Kapitlet avslutas med en översikt över respondenterna. I den tredje delen redovisas 

den teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet. Organisationsförändring, 

samspel, grupperspektiv och Resource dependence theory är de teoridelar som ingår i 

detta kapitel. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och en översikt över den 

empiriska forskningen. I det fjärde kapitlet presenteras initialt de församlingar som 

studien undersökt. Därefter redovisas respondenternas syn på 

organisationsförändringar i form av församlingssammanslagningar. Vidare 

presenteras respondenternas summerande tankar kring församlingssammanslagningar 

och deras syn på framtiden för kyrkomusikverksamheten. En sammanfattning över 

empirin avslutar kapitlet. I det femte kapitlet analyseras den insamlade empirin utifrån 

befintliga teorier. Kapitel sex och sju innehåller slutsatser, avslutande diskussion, 

forskningsbidrag, metodreflektion och förslag till vidare forskning.  
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2.0 METOD 

 
Avsnittet redogör till en början för vilken forskningsdesign uppsatsen utgår från. 

Därefter presenteras studiens datainsamling och tillvägagångssätt, uppsatsens urval, 
validitet och reliabilitet, förförståelse samt källkritik. Kapitlet avslutas med en 

översikt över respondenterna. 
  

 

2.1 Forskningsdesign  
 

I uppsatsen användes fallstudie som forskningsdesign. En fallstudie fokuserar enligt 

Denscombe (2009) på en eller några få förekomster av ett särskilt fenomen. 

Fallstudier är holistiska och belyser snarare relationer och sociala processer än 

utvinner resultat ur desamma. 

 

Enligt Wigblad (1997) är det viktigt att definiera fallet noga. Ett fall kan exempelvis 

vara en enstaka person, en organisation eller ett land. Det finns även varianter på 

fallstudier. Gummesson (2004) menar att det idag är vanligt att skilja på fall och 

inbäddade fall, där ett inbäddat fall exempelvis kan röra sig om en ekonomienhet på 

ett företag. I denna uppsats, där syftet är att analysera de rådande 

organisationsförändringarna inom Svenska kyrkan och hur dessa har påverkat 

kyrkomusikverksamheten på församlingsnivå, behandlas kyrkomusikerverksamheten 

som ett inbäddat fall inom Svenska kyrkan. Att detta ämne valdes för uppsatsen 

grundade sig på ett intresse att på djupet studera en avdelning med en näst intill 

obefintlig substans av tidigare empirisk forskning.  

 

Enligt Denscombe (2009) görs fallstudier lämpligast när forskaren vill studera 

processer och relationer i en viss bestämd inramning, vilket för denna studie innebar 

att kyrkomusikverksamheten undersöktes på individ- och gruppnivå. Genom att 

studera de processer och relationer som kyrkomusikverksamheten utsätts för som 

grupp, ska uppsatsens resultat visa på både en ökad förståelse för hur 

organisationsförändringar påverkar kyrkomusikerna individuellt, men även för hur 
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kyrkomusikverksamheten förhåller sig till, och konkurrerar med, de övriga 

verksamheterna inom församlingen.  

 

Målsättningen med en fallstudie är att åskådliggöra det generella genom att titta på det 

enskilda (Denscombe, 2009). Enligt Gummesson (2004) kan även målet med en 

fallstudie vara att få en ökad förståelse kring ämnet, men också att kunna påvisa 

kausalitet. Utifrån dessa premisser ansågs fallstudie som relevant forskningsdesign till 

det valda ämnet.  

2.2 Datainsamling och tillvägagångssätt 
	  
Till skillnad från andra forskningsmetoder uppmuntras olika typer av 

forskningsmetoder och datainsamling i en fallstudie (Denscombe, 2009; Yin, 2012). 

En bra fallstudie använder sig av många olika källor, menar Yin (2012) och belyser 

sex typer av informationskällor som kan användas i en fallstudie: 

 

• Direkta observationer 

• Dokumentation 

• Arkivinspelningar 

• Intervjuer 

• Deltagande observation 

• Fysiska artefakter 

(s.10) 

 

De källor som användes i uppsatsen var dokumentation och intervjuer. De typer av 

dokument som användes i uppsatsen var bland annat vetenskapliga tidskrifter, artiklar 

i dagstidningar, akademisk litteratur, hemsidor, årsredovisningar, 

församlingsinstruktioner, icke publicerade dokument, Svensk författningssamling, 

Kyrkoordningen, rapporter, statistisk etc. De vetenskapliga artiklarna söktes med hjälp 

av databaser såsom Libris, SöderScholar och GoogleScholar. Nyckelord som 

användes för att hitta rätt material var: Organizational change, Group thinking, Group 

behaviour, Positioning, Resource dependence, Cantor, Organist, Church music, 

Swedish church etc. Årsredovisningar och Kyrkoordningen hämtades från Svenska 
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kyrkans hemsida. Alla övriga typer av dokument erhölls via internetsökningar, 

mailkorrespondens, telefonsamtal och bibliotek.  

 

Intervjuer används i forskningssammanhang då forskaren behöver få insikt i 

människors åsikter, uppfattningar, känslor eller erfarenheter. Det kan även vara 

lämpligt att genomföra en intervju då forskaren vill få tag i priviligierad information 

(från nyckelpersoner) eller få svar på känsliga frågor inom ett område (Denscombe, 

2009). Intervjumetoden syftar till att upptäcka eller identifiera icke kända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. Denna teknik är 

icke-standardiserad med en undersökande ansats. (Starrin (red.) och Renck, 1996).  

 

I den initiala kontakten med respondenterna för denna studie presenterades uppsatsens 

syfte. Därefter skickades intervjuguider till respondenterna så att de skulle kunna vara 

väl förberedda inför intervjun. Intervjuguiderna såg liknande ut men skilde sig något 

beroende på den intervjuades befattning.4 Innan intervjuerna påbörjades presenterades 

uppsatsens syfte återigen. Därefter tillfrågades respondenterna om de hade önskemål 

om anonymitet samt om intervjuerna kunde spelas in.  

 

Enligt Denscombe (2009) ska intervjuaren vara uppmärksam, lyhörd för 

respondentens känslor, stå ut med tystnad, följa upp, kontrollera och inte döma 

respondenten. Konversationen ska även vägledas av intervjuaren som också ska 

fungera som medskapare till intervjuns resultat (Starrin (red.) och Renck, 1996).  

 

Intervjuerna i denna studie inleddes med frågor rörande respondentens bakgrund och 

yrkesroll. Därefter följde frågor om respondentens roll i 

församlingssammanslagningen och mer specifika detaljfrågor kring positionering, 

maktbalans, internredovisning, resurstilldelning, budgetförändring, arbetsmiljö, 

samarbete, möjligheter till innovationsinitiativ etc. Slutligen följde mer övergripande 

frågor om församlingssammanslagningens resultat och hur respondenterna såg på 

framtiden för kyrkomusiken.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Se	  Bilaga	  4-‐6.	  
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Intervjuerna var semistrukturerade. I en semistrukturerad intervju finns planerade 

frågor och ämnen som ska avhandlas, men också ett utrymme för den intervjuade att 

utveckla sina idéer och sväva iväg (Denscombe, 2009). Intervjuerna genomfördes 

ansikte mot ansikte (oftast på respondentens kontor), som telefonintervjuer via Skype 

(med videofilmade ansikten för att kunna ta del av kroppsspråk och mimik) och som 

vanliga telefonintervjuer.  

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet från inspelade filer. 

Genom att spela in intervjuer styrks en studies reliabilitet, och det blir dessutom 

enklare att analysera problemet (Bryman & Bell, 2005).  Intervjuerna transkriberades 

löpande i anslutning till att intervjuerna genomfördes. En fördel med att transkribera 

är att arbetet med att analysera även kan ske under uppsatsskrivarprocessen då vissa 

teman och tankar går att urskilja (Bryman & Bell, 2005).  

 

Efter att empirin var färdigställd mailades citaten ut till respondenterna för ett 

godkännande. De intervjumaterial som analyserades utgick från de transkriberade 

intervjuerna, men även från korrigeringar av citat från de respondenter som hade 

synpunkter (och ville utreda missförstånd) på sina kommentarer i efterhand.  

2.3 Urval  
	  
Vid en kvalitativ uppsats är det vanligt att använda ett icke-sannolikhetsurval vid val 

av respondenter. De människor som ingår i icke-sannolikhetsurvalet väljs därför att de 

har något speciellt att bidra med, till exempel en unik inblick i ämnet eller en särskild 

position (Denscombe, 2009).  

 

Den totala population av kyrkomusiker som finns i Sverige idag uppgår till 2300 

människor (Svenska kyrkan, 2015h). I denna uppsats valdes respondenter som ansågs 

ha haft en stor inverkan på och blivit påverkade av organisationsförändringar inom 

Svenska kyrkan. I uppsatsen intervjuades sex kyrkomusiker som alla varit delaktiga i 

församlingssammanslagningar. De församlingar som uppsatsen avhandlat är Spånga-

Kista församling och Södertälje församling. Dessutom intervjuades två sakkunniga 

personer, en kyrkoherde och en församlingsherde. Kyrkomusikern Olov Risberg är 

anställd i Västermalms församling som slogs samman år 2014. En intervju gjordes 
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med Risberg för att bredda bilden av hur en församlingssammanslagning kan se ut och 

påverka kyrkomusikverksamheten. 

 

Respondenterna i Spånga-Kista församling och Södertälje församling representerar 

olika kyrkor i församlingarna. Alla respondenter förutom kyrkomusiker Sara Wänn 

har arbetat både före och efter församlingssammanslagningen, och därför valdes dessa 

ut för intervjuer. 

 

Anledningen till att Spånga-Kista församling och Södertälje församling studerades i 

denna uppsats grundade sig på en rad faktorer: sammanslagningarna trädde i kraft vid 

samma tidpunkt (1 januari 2010), församlingarna befinner sig i geografiska områden 

med hög invandring (Engfors, 2008; Kertész, 2008) och dessutom var arbetslagen på 

ett ungefär lika stora (Svenska kyrkan, 2015k; Svenska kyrkan, 2015j).  

 

Organisationsförändringsforskningen som behandlades i uppsatsen kretsade kring 

specifika företeelser i en organisationsförändring såsom positionering, 

makt/inflytande, resursförändringar, framtidsvisioner etc. Uppsatsens tema gränsade 

till fusions- och förvärvsbegreppen, men denna forskning var irrelevant eftersom 

uppsatsens objekt, församlingssammanslagningar, är interna omorganisationer inom 

en offentlig organisation. Marks och Mirvis (2011) menar att en företagsfusion 

motsvaras av två liknande företag som slås samman och bildar en ny organisation. 

Förvärv förklaras som att ett ledande företag tar över en specifik organisation. Den 

organisationsförändringsforskning som användes i uppsatsen valdes med noggrannhet.  

2.4 Validitet och reliabilitet 
 

I fallstudiebaserad forskning är validitet ett centralt begrepp där forskaren ska bevisa 

att det fenomen som uppsatsen ämnar studera de facto studeras (Gummesson, 2004). 

Validitet ska i kvalitativa studier bedömas i förhållande till kontext, 

intervjuare/observatör och intervjuad/observerad där varje situation är unik och ska 

bedömas utifrån den specifika händelsen (Svensson, 1996). Enligt Phillips (1987) är 

begreppet validitet legitimt och användbart inom kvalitativ forskning. Validitet är 
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enligt Svensson (1996) överordnat reliabilitet. Är validiteten god är reliabiliteten 

också det, men inte nödvändigtvis vice versa.  

 

Dokumentära källors validitet är något som måste fastställas och inte tas för givet. 

Genom att titta på dokumentens autenticitet, trovärdighet, representativet och 

innebörd styrker forskaren validiteten för dokumenten (Denscombe, 2009). I 

uppsatsen har dokumentära källor kontrollerats mot andra källor för att påvisa att det 

som skrivs stämmer. Detta gäller särskilt för svagare vetenskapliga källor såsom 

dagstidningar och övriga hemsidor, eftersom dessa till viss del kan vara vinklade eller 

utgivna för personlig vinning. 

 

För att en intervjus validitet ska vara hög krävs det att forskaren gör kontroller. Dessa 

kontroller är svårare att göra om respondenten beskriver personliga uppfattningar, 

känslor eller erfarenheter. Forskaren bör kontrollera insamlad data med andra källor, 

stämma av utskriften (transkriptionen) med respondenten, kontrollera rimligheten i 

data och leta efter teman i utskriften (ibid.). I denna studie intervjuades flera personer 

i samma församling vilket styrker validiteten på de områden där ren fakta presenteras. 

Däremot var det svårt att kontrollera validiteten i de intervjuer där respondenten 

beskrev personliga tolkningar och känslor. För att få en hög validitet kontrollerade 

respondenterna citaten som användes i den empiriska delen. Utifrån intervjuerna 

framkom teman, och den empiriska delen av uppsatsen kategoriserades utefter dessa.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) innebär reliabilitet den utsträckning i vilken ett mått på 

ett begrepp är stabilt eller pålitligt. Olika forskare anser att dessa begrepp är mer eller 

mindre relevanta som sanningskriterier i en kvalitativ fallstudie (ibid.; Gummesson, 

2004). En uppsats med god reliabilitet kan upprepas med ungefär samma resultat. Det 

är något som enligt Gummesson (2004) är omöjligt att mäta i en fallstudie då 

komplexa fenomen studeras. Reliabiliteten kan däremot kontrolleras i en fallstudie då 

forskaren kan titta på om forskningen är ohederlig, om forskningen är logisk och 

intelligent eller användas som substitut för validitet när validiteten är svårbedömd. För 

att öka reliabiliteten i uppsatsen användes en intervjuguide som innebar att samtliga 

respondenter fick samma frågor, att respondenterna fick tala till punkt och att ledande 
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intervjufrågor undveks. Dessutom spelades intervjuerna in för att styrka reliabiliteten 

och förenkla datainsamlingsprocessen (jfr. Bryman & Bell, 2005).   

2.5 Förförståelse 
 

Forskarens förförståelse styr alltid forskningen. Förförståelsen kan bestå av 

erfarenheter, kunskaper eller värderingar och forskningssyn (Gummesson, 2004). Jag 

har studerat företagsekonomi i fyra och ett halvt år, och även en specifik kurs i 

organisationsteori. All ackumulerad kunskap jag har skaffat mig under dessa år hjälpte 

mig att utforma denna uppsats. Inom Svenska kyrkan har jag varit anställd i över tio år 

som vikarierande kyrkomusiker. Detta har gjort att jag har närvarat i många olika 

svenskkyrkliga miljöer i olika typer av samlingar (möten, vigslar, begravningar, dop, 

högmässor etc.). Jag har även studerat till att bli kyrkomusiker på Ersta Sköndals 

högskola. Studierna genomfördes på deltid parallellt med ekonomiutbildningen utan 

att ha slutförts.  

 

Genom att ha varit en del av Svenska kyrkan under så pass lång tid har jag bildat mig 

en uppfattning om vad det innebär att vara anställd inom organisationen. Att ha vistats 

i denna specifika miljö har gjort att jag erhållit en god access till empirisk data genom 

mitt kontaktnät och min förkunskap inom området. 

 

Förförståelsen för ämnet, för det teoretiska kunskapsfältet och för den empiriska 

insamlingsprocessen har under uppsatsens gång förändrats och utvecklats. På så sätt 

har den metodologiska, teoretiska och empiriska processen i denna studie varit 

dynamisk snarare än statisk. Detta har varit extra tydligt i den empiriska 

insamlingsprocessen då frågor har omformulerats och där intervjutekniken förädlats.  

2.6 Källkritik 
 

Enligt Denscombe (2009) kan nackdelar med intervjuer vara att de är tidskrävande, 

dataanalysen kan vara svår eftersom respondenternas svar inte är förkodade och ofta 

öppna, kontexten kan medföra problem med tillförlitligheten, bandinspelning kan 

hämma respondenten, privatlivet riskerar att kränkas för respondenten etc. Denna 

uppsats grundar sig på vetenskapliga artiklar som efter granskning blivit publicerade i 
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akademiska och vetenskapliga tidskrifter. Den övriga insamlade litteraturen 

härstammar från hemsidor och bibliotek. Ingen övrig litteratur utöver Pfeffer och 

Salanciks (1978) bok om resursberoende användes i den teoretiska referensramen utan 

ses som bakgrundsmaterial och övergripande insikter om kyrkomusikerforskningen. 

Studien genomfördes under en tidsbegränsad period vilket påverkade uppsatsens 

omfång i form av insamlat teoretiskt och empiriskt stoff. 

2.7 Respondentöversikt 
 

Nedan presenteras en tabell över respondenternas befattning och ett underlag för 

intervjuerna.  

	  

	  
Tab.  1 Respondentöversikt (Egen källa) 

 Respondent Arbetsuppgift 
och tillhörighet 

Intervjudatum Längd Bidrag till 
studien 

Övrigt 

1 Miriam 
Engström 

Spånga-Kista 
församling, 

Kyrkomusiker 

17/3-15 27 min Erfarenhet av en org. 
förändring 

 

2 Gunnar 
Tingström 

Spånga-Kista 
församling, 
Kyrkoherde 

17/3-15 28 min Erfarenhet av 
ledning i förändring 

 

3 David 
Bergström 

Spånga-Kista 
församling, 

Kyrkomusiker 

18/3-15 24 min Erfarenhet av en org. 
förändring 

 

4 Kerstin 
Ytterberg 

Salem församling, 
Kyrkomusiker 

(sakkunnig) 

20/3-15 26 min Allmän kunskap om 
org.förändringar och 
kyrkomusikeryrket 

 

5 Jonas 
Bromander 

Svenska kyrkan 
nationell nivå, 

Analyschef 
(sakkunnig) 

23/3-15 47 min Allmän kunskap om 
org.förändringar och 

Svenska kyrkan i 
stort 

Skypeintervju 

6 Sara Wänn Spånga-Kista 
församling, 

Kyrkomusiker 

24/3-15 28 min Erfarenhet av en org. 
förändring (efter 
sammanslagning) 

 

7 Olov Risberg Västermalms 
församling, 

Kyrkomusiker 
(övrigt) 

26/3-15 28 min Erfarenhet av en org. 
förändring 

 

8 Ylva Evensen Södertälje 
församling, 

Församlingsherde 
(motsv. kyrkoherde) 

1/4-15 33 min Erfarenhet av 
ledning i förändring 

 

9 Olga  
Tishechkina 

Södertälje 
församling, 

Kyrkomusiker 

1/4-15 27 min Erfarenhet av en org. 
förändring 

 

10 Martin Olsson Södertälje 
församling, 

Kyrkomusiker 

7/5-15 30 min Erfarenhet av en org. 
förändring 

Telefonintervju 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 
 I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Till en 

början presenteras organisationsförändringsforskning generellt. Därefter presenteras 
kommunikation och samspel i en förändring, grupperspektivet och Resource 

dependence theory. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och en översikt över 
den empiriska forskning som ligger till grund för analysen.  

 
 

3.1 Organisationsförändring 
	  
Van de Ven och Poole (1995:512) definierar en förändring som "en empirisk 

observation av skillnader i form, kvalitet eller tillstånd hos en organisation under en 

längre tid". Jacobsen (2013) menar att en förändring föregås av att någonting nytt 

händer. Det nya kan vara att företaget agerat annorlunda eller gått tillbaka till en 

tidigare struktur. De element som påverkar en förändring är tid, objekt, fenomen eller 

tillstånd. 

 

Organisationsförändringar är ett brett forskningsfält med många olika förgreningar. 

Förändringar kan handla om övergångar i enskilda personers jobb/karriärer, 

gruppbildning och utveckling, organisatorisk innovation, tillväxt, omorganisering, 

tillbakagång etc. Detta forskningsfält är svårt att förklara men ännu svårare att hantera 

(Van de Ven & Poole, 1995). 

 

Förändringar i omvärlden påverkar organisationer på olika sätt. Enligt Ketchen (2007) 

är många av dessa förändringar oväntade och medför ofta oförutsägbara konsekvenser 

för organisationernas resultat. Förändringar kopplade till omvärlden kan enligt 

Ketchen till exempel vara att tillståndet i ekonomin skiftar, att en utländsk konkurrent 

tar sig in på ett företags hemmamarknad eller att teknologin inom en bransch 

förändras och utvecklas snabbt. Organisationer måste på så sätt hela tiden förhålla sig 

till sin omvärld. 
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3.1.2 Kommunikation och samspel i en förändring 
 

Enligt Bryant och Stensaker (2011) bör fokus i organisationsförändringsforskningen 

ligga på de förhandlingar som hela tiden sker mellan individerna i organisationerna. 

Detta gäller på mikronivå. De anställdas roller i en organisation är en social 

konstruktion som hela tiden omprövas genom förhandlingar mellan individerna. När 

en organisation implementerar en förändring kan förhandlingsprocessen förändras och 

få en osäkrare karaktär. Den dagliga förhandlingen påverkas av hur rollfördelningen i 

organisationen sett ut tidigare samt hur formella relationerna är mellan aktörerna i 

organisationen.  

 

Enligt Stummer och Zuchi (2010) är det viktigt att ha tydliga arbetsbeskrivningar, 

rollfördelningar och avgränsningar i en organisation så att kommunikationsprocessen 

förenklas vid en förändring. Swanson och Power (2001) menar att kommunikation 

och feedback är två viktiga medel vid en organisationsförändring. Det finns en risk att 

tidigare välfungerande kommunikationskanaler slutar att fungera när 

arbetsbelastningen och tidspressen ökar under en organisationsförändring. Även 

feedback från ledning till personal bör finnas i en förändringsprocess. Feedbacken är 

viktig för personalen i detta skede då de behöver trygghet i en tid av osäkerheter, 

tvetydigheter och ökade krav i arbetet från nya arbetsroller (ibid.; jfr. Liu & Perrewé, 

2005). Kommunikationsproblem kan ligga till grund för att de anställda är negativt 

inställda till förändringar (Val & Fuentes, 2003). 

 

De som leder förändringen ska beskriva förändringen så öppet som möjligt, så tidigt 

som möjligt och så utförligt som möjligt för att minska det eventuella motståndet till 

en förändring. Det är även viktigt med mängden information som ledningen delger de 

anställda för att förhindra att de anställda gör motstånd till förändringen. Får de 

anställda ta del av rätt mängd information kan de ta till sig den och kontrollera den. 

Får de anställda för lite information är det lätt hänt att organisationsklimatet blir spänt 

och att de anställda upplever en osäkerhet inför framtiden. Får istället de anställda för 

mycket information leder det lätt till att de får en känsla av förlorad kontroll kring 

situationen (Liu & Perrewé, 2005; Val & Fuentes, 2003). 
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På gruppnivå är det viktigt med samspel. Samspel ger gruppen en legitimitet och 

främjar samarbetet mellan individerna i gruppen. Konkurrens i grupp uppstår 

emellanåt, men denna konkurrens är inte bara av dåligt slag, utan kan resultera i att 

gruppen uppnår sina uppsatta mål snabbare och mer effektivt (Nilsson, 2005).   

 

I alla organisationer är individer och grupper positionerade på olika sätt. Enligt 

Rochira (2014) utgår positioneringen från den dynamiska karaktären som formar 

samspelet mellan individerna och i grupperna.  Den fokala organisationen påverkas 

hela tiden av de positionerade grupperna och individerna och vice versa (jfr. Pfeffer & 

Salancik, 1978). Grupperna kan ha tre karaktärer enligt författaren.  

 

• Grupper kan ha en ledande ställning (hegemoniska) genom att de är 

väletablerade och otvivelaktiga i sin sociala kontext.  

 

• Grupper kan vara frigjorda (emanciperade) från de hegemoniska grupperna 

genom att ha egna versioner av samma sociala kontext. 

 

• Grupper kan ha en polemisk karaktär eftersom de konkurrerar om makt och 

social status inom den sociala kontexten. 

 

Dessa tre gruppkaraktärer visar på de asymmetrier som finns mellan grupper som 

befinner sig i, och skapar sin egen uppfattning om, deras gemensamma sociala kontext 

(ibid.).  

3.2 Grupperspektivet 
	  
En grupp kännetecknas av individer som har något gemensamt (Ne, 2015).  Gruppen 

kan aldrig vara större än det direkta kommunikationsutrymme som måste finnas inom 

gruppen (Homans, 1974 se Svedberg, 2012). Ur ett psykosocialt perspektiv ses en 

grupp som individer som tillsammans strävar mot ett gemensamt mål (DeLamater & 

Myers, 2011; Johansson, 2005). Gemensamma mål för kyrkomusiker kan vara 

konstnärliga samarbeten, ekonomiska samarbeten, gemensamt inflytande på egen och 

övrig verksamhet, medlemsfrämjande verksamhet etc.  
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Grupper kan ha en informell eller formell struktur. En informell grupp är en grupp där 

individer frivilligt träffas, medan en formell grupp är en arrangerad grupp som till 

exempel en arbetsgrupp. I en formell struktur finns regler och rutiner som gruppen 

måste följa (Svedberg, 2012).  

 

Enligt Shin & Choi (2010) resulterar ett ökat konkurrenstryck i att organisationer 

måste få ut mer med färre resurser. Genom att forska på gruppnivå har författarna 

kommit fram till att gruppens passform påverkar en mängd gruppsykologiska faktorer 

såsom sammanhållning och gruppeffektivitet. Författarna menar att management-

forskare ska fokusera på gruppnivå när det bedrivs organisationsbeteendeforskning 

eftersom det är kollektivt engagemang snarare än individuellt engagemang som bidrar 

till organisationseffektivitet. 

 

Grupper kan ha en intern eller extern passform. Den interna passformen speglar hur 

medlemmarnas egenskaper passar ihop. Det kan handla om demografiska egenskaper, 

personligheter eller värderingar. Den externa passformen visar på hur gruppens 

egenskaper anpassas till den yttre miljö gruppen verkar i (DeRue & Hollenbeck, 2007 

se Shin & Choi, 2010).  

 

Grupper förändras över tid. Det kan till exempel handla om medlemsbyten eller att en 

grupps funktioner ändras (Hwang & Nilsson, 2014).  

3.3 Resource Dependence Theory 
	  
Pfeffer och Salancik (1978) grundade Resource Dependence Theory med sin bok "The 

External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective". Teorin 

bygger på att organisationer överlever om de är effektiva. Effektiviteten kommer från 

hanteringen av krav. För att överleva måste organisationerna ha en förmåga att skaffa 

sig och upprätthålla resurser. Problemet i fråga hade varit mycket enkelt om varje 

organisation hade fullständig kontroll över alla komponenter som är nödvändiga för 

att lyckas med målet. Tyvärr är inte organisationer helt självständiga. Organisationer 

befinner sig vid, och är beroende av, andra organisationer i sin omgivning. För att en 

organisation ska kunna anskaffa resurser måste de interagera med andra 

organisationer som kontrollerar dessa resurser. Detta är inget problem i sig. Problemet 



Robin	  Göthberg	  
Södertörns	  högskola	  

2015-‐06-‐17	  
	  

	   28	  

som kan uppstå är att de andra organisationerna är opålitliga, och särskilt då 

omgivningen förändras eller resurserna i omgivningen är knappa. När omgivningen 

förändras måste organisationen förändra sina aktiviteter för att överleva. För att en 

organisation ska överleva, måste de hantera och förstå sin omgivning snarare än att 

fokusera på (och förändra) sina interna processer.  

 

Makten mellan organisationer styrs av kritiska och knappa resurser. Deltagare inom 

organisationer försöker kontrollera dessa knappa och kritiska resurser för att få 

kontroll över organisationerna. Vad som bestäms som kritiska eller knappa resurser 

inom en organisation kan variera över tiden. Deltagare varierar beroende på om en 

organisation kontrollerar de resurser som de eftersträvar. Vissa deltagare 

tillhandahåller resurser utan att vara bundna till organisationen. Dessa aktörer kan 

vara en organisation, en grupp eller individer. De olika deltagarna bildar en social 

kontext för organisationen. Om någon av dessa sociala aktörer kontrollerar en resurs 

får de inflytande över organisationen. Detta kallas för social kontroll.  

 

De resurser som kyrkomusikerna (social aktör) försöker påverka för egen vinning - 

både individuellt och som grupp i förhållande till andra grupper och församlingen i 

stort - kan vara inflytande och positionering (legitimitet), budget eller 

arbetsfördelning. 

 

Den sociala aktörens inflytande över en fokal organisation (fokusorganisation) 

påverkas av dessa villkor: 

 

• Den sociala aktörens innehav och kontroll av resurser. 

• Resurserna som innehas är kritiska för den fokala organisationens aktiviteter 

och överlevnad.  

• Resurserna går inte att anskaffa på annat vis för den fokala organisationen. 

• Synligheten av beteendet eller aktiviteten kontrolleras.  

• Den sociala aktörens bestämmanderätt över allokering, tillgång och 

användning av den kritiska resursen. 
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• Den fokala organisationens bestämmanderätt och kapacitet att genomföra 

önskade åtgärder. 

• Den fokala organisationens brist på kontroll av resurser som är kritiska för den 

sociala aktören. 

• Förmågan för den sociala aktören att få sina krav framförda till den fokala 

organisationen. 

(s. 259-260) 

  

Så få som möjligt av dessa krav vara uppfyllda för att den fokala organisationen ska 

erhålla en minskad extern kontroll och ökad diskretion. Den sociala aktören vill 

däremot ha så stor kontroll som möjligt över andra organisationer, och kan försöka 

påverka de villkor som styr förhållandet dem emellan. Den sociala aktören och den 

fokala organisationen försöker hela tiden påverka villkoren som reglerar 

inflytandeprocessen.  

 

Utbyten mellan organisationer och deras sociala kontext kan bestå av monetära eller 

psykologiska resurser, information eller social legitimitet. Omgivningen (exempelvis 

en social aktör) måste åberopas av organisationen för att få stöd. I gengäld kan de 

kräva vissa åtgärder tillbaka. Organisationen och omgivningen är ömsesidigt beroende 

av varandra (interdependence). Organisationer tenderar att påverkas av de som 

kontrollerar de resurser som organisationerna kräver. För att en organisation ska 

lyckas krävs det att de svarar till vissa krav från omgivningen, men inte alla.  

 

Organisatoriska handlingar bestäms av en antagen omgivning. Organisationen agerar 

utifrån vad den uppfattar och tror om den antagna omgivningen. En organisations 

beroendeställning till sin omgivning kan bestämmas utifrån hur betydelsefulla 

resurserna är, bestämmanderätten över resursfördelningen och koncentrationen av 

resurskontroll. Omgivningen är ett dynamiskt resultat av handlingar från formella 

organisationer som söker sina egna intressen.   

 

Pfeffer och Salancik (1978) definierade en design för organisationer som på något sätt 

är under kontroll av andra sociala aktörer. Denna modell grundar sig i fyra punkter.  
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Att skanna omgivningen kan vara svårt för ledningen i en organisation. Många 

organisationer går den enkla vägen. De samlar och processar tillgänglig data, men 

undviker samtidigt svårtillgänglig information. Den information som samlas in 

används först och främst till andra ändamål, till exempel interna processer. Få 

organisationer söker efter information om sin kontext. Skanningssystemet har två 

problem: organisationen måste veta dels hur man registrerar nödvändig information, 

dels hur man agerar utefter informationen. Båda dessa problem påverkar 

organisationens möjlighet att anpassa sig eller försöka förändra sin omgivning. Ett 

annat problem är att organisationens omgivning inte är en objektiv verklighet, utan 

bygger på subjektiva uppfattningar och tolkningar av omgivningen.  

 

Beroendeupplösning handlar om att organisationen vill lösgöra sig från sitt beroende 

till en externt kontrollerande aktör. Oftast är organisationen beroende av just en viss 

social aktör som har stort inflytande på organisationens input och output. Genom att 

göra sig fri från den externa aktören vill organisationen öka sin bestämmanderätt. 

Detta sker genom diversifiering. Genom att organisationen diversifierar sig och ökar 

sina aktiviteter i olika sammanhang kommer ett intresse från olika grupper, vilket 

leder till ökade konkurrerande och motstridiga krav från andra intressenter. Denna 

process leder till att organisationen minskar sitt beroende till sin kontext.  

 

Att hantera motstridiga krav är något som uppstår efter diversifiering, då andra 

grupper och organisationers intresse ökar för den fokala organisationen. Ju mer kritisk 

en resurs som den fokala organisationen förfogar över är, desto mer krav kommer att 

ställas på den. Den fokala organisationen kan hantera motstridiga krav från sin 

omgivning genom att begränsa det utåtgående informationsflödet, förneka 

legitimiteten i de krav som omgivningen ställer på den, diversifiera de beroenden som 

den har till sin omgivning och genom att manipulera information för att få en ökad 

legitimitet. En annan lösning som den fokala organisation kan ta till är att dela upp sig 

i undergrupper som var för sig hanterar vissa intressen från omvärlden. Dessa 

undergrupper ska vara löskopplade från varandra.  
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Chefspositioner är modellens sista punkt. Medan trenden inom organisatoriska former 

har varit att diversifiera strukturer och aktiviteter, har trenden inom organisatorisk 

makt blivit mer centraliserad. Detta är fel väg att gå, menar författarna. Genom att 

differentiera chefspositioner så att varje chef är autonom och hanterar sin egen 

omgivning själv, blir det lättare för cheferna att anpassa sig till den rådande 

omgivningen (ibid.). 

3.4 Sammanfattning 
 

Den teoretiska referensramen innehåller delar som alla ligger till grund för uppsatsens 

analys. Till en början beskrevs organisationsförändringar generellt för att ge en god 

överblick i ämnet. Därefter presenterades samspel i en förändring som behandlar de 

förhandlingar och den kommunikation som bedrivs i organisationsförändringar. 

Vidare presenterades grupperspektivet som beskriver hur en grupp förhåller sig i en 

organisation, men även i en förändring. Till sist presenterades Resource Dependence 

Theory - en modell som beskriver den kamp om resurser som pågår i organisationer. 

Uppsatsen analyseras utifrån två perspektiv (kyrkomusikerna i sig, 

kyrkomusikerverksamheten för sig) där all befintlig teori används för att besvara 

frågeställningarna.  

3.5 Forskningsöversikt 
 

I tabellen nedan presenteras den empiriska forskning som är en del av den teoretiska 

referensramen och används som underlag till analysdelen.  
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 Syfte Författare Tillvägagångssätt Resultat/slutsats Forskningsbidrag 
Explaining 
Development 
and Change in 
Organizations. 

Att utveckla ett 
teoretiskt ramverk för 
tolkning av 
förändringsprocesser 

Van de Ven, 
A.H. & Poole, 
M. S. (1995) 

Litteraturstudie som berör 
förändrings-
processforskning inom 
fälten business, 
management, psychology, 
education, biology, 
sociology etc.  

Författarna har identifierat 
fyra teorier som kan 
användas inom all form av 
samhällsforskning. 

Fyra övergripande sätt att 
tolka förändrings-processer 

The Competing 
Roles of Middle 
Management: 
Negotiated 
Order In the 
Context of 
Change 

Att undersöka 
mellanchefers 
konkurrerande roller 
under en 
förändringsprocess 

Bryant, M. & 
Stensaker, I. 
(2011) 

Litteraturstudie på tidigare 
studier som berör 
mellanchefers roll i 
konkurrerande miljö, och i 
synnerhet de 
förhandlingsprocesser 
som uppstår 

Managementforskare ska 
fokusera på de 
förhandlingar som hela 
tiden sker i sociala och 
strukturella sammanhang 

Insikter i de förhandlingar 
som ständigt pågår mellan 
mellanchefer och de 
anställda i en 
organisationsförändring  

Developing 
roles in Change 
process - A case 
study from a 
public sector 
oganization 

Att presentera och 
diskutera 
förändringsroller inom 
en förändring av en 
offentlig organisation  

Stummer, M. 
& Zuchi, D. 
(2010) 

Fallstudie med flera 
metoder som 
litteraturgenomgång, 
analys av dokument, 
intervjuer, workshops och 
deltagande observation 

Författarna  
identifierar brister,  
presenterar  
förändringsroller  
och visar på behovet  
av en differentiering  
av change roles och  
program/ project  
roles  

Fördjupad forskning kring 
förändring i offentliga 
organisationer 

Employee´s 
perception of 
Organizational 
Restructuring: 
The role of 
Social Support 

Att undersöka 
betydelsen av socialt 
stöd vid en 
organisations-
förändring 

Swanson, V. 
& Power, K. 
(2001) 

Kvantitativ metod med 
frågeformulär till 178 
anställda i en allmännyttig 
organisation 

Stressnivån ökade för 
ledningen/cheferna men 
inte för de övriga anställda 
vid en förändring. Socialt 
stöd kopplades till låga 
stressnivåer och positiv 
feedback  

Djupare insikter kring 
socialt stöd vid 
organisations-förändringar  

Resistance to 
change: a 
literature 
review and 
empirical study 

Att undersöka 
organisations-
förändringar utifrån 
förändringarnas 
omfattning avseende 
motstånd till förändring 

Val, M. P. & 
Fuentes, C. M. 
(2003) 

Litteraturstudie och 
kvantitativ metod med 
frågeformulär till 86 
chefer och mellanchefer i 
Spanska företag 

Motstånd till förändring är 
vanligare i strategiska 
förändringar än i 
evolutionära förändringar 

Hjälp till företag i det 
initiala skedet av 
förändringsprocess 

Another look at 
the role of 
emotion in the 
organizational 
change: A 
process model 

Att undersöka hur och 
varför känslomässiga 
erfarenheter yttrar sig i 
en 
organisationsförändring 

Liu, Y. & 
Perrewé, P. L. 
(2005) 

Litteraturstudie med fokus 
på kommunikationsroller i 
organisationsförändrings-
processer (främst 
planerade 
organisationsförändringar) 

De som leder förändring 
ska lägga vikt vid timing 
och innehåll i den 
information som 
kommuniceras för att 
minska motstånd till 
förändring 

Författarna presenter en 
"kognitiv-emotionell" 
modell för 
organisationsförändringar 

What makes a 
group of good 
citizens? The 
role of 
perceived 
group-level fit 
and critical 
psychological 
states in 
organization 
teams 

Att undersöka 
organisations-
förändringar utifrån 
förändringarnas 
omfattning avseende 
motstånd till förändring 

Shin, Y. & 
Choi, J. N. 
(2010) 

Kvalitativ metod med 
frågeformulär till chefer i 
tre företag i Korea som 
hade en team-baserad 
organisationsstruktur 

Management-forskare ska 
fokusera på gruppnivå när 
det bedrivs organisations-
beteendeforskning 
eftersom det är kollektivt 
engagemang snarare än 
individuellt engagemang 
som bidrar till 
organisationseffektivitet. 
 

Att belysa gruppnivå-
forskning genom att 
fokusera på kontext och 
passform 

Tab.  2 Forskningsöversikt (Egen källa) 



Robin	  Göthberg	  
Södertörns	  högskola	  

2015-‐06-‐17	  
	  

	   33	  

4. Kyrkomusikverksamheten 

 
I detta kapitel presenteras den empiri som ligger till grund för analysen. Till en 

början redovisas en församlingspresentation av de valda församlingarna. Därefter 
redovisas intervjuerna utifrån två perspektiv. Vidare presenteras kyrkomusikernas 

sammanfattande upplevelse av församlingssammanslagningar och deras framtidssyn. 
Till sist redovisas en sammanfattning av kapitlet i tabellform. 

 
	  
	  

4.1 Församlingspresentation 

 

4.1.1 Spånga-Kista församling 
	  

I Spånga-Kista församling bor det ungefär 88 000 människor, där cirka 19 000 av dem 

är medlemmar i Svenska kyrkan. Antal medlemmar utgör 21,6 % av folkmängden i 

församlingen. Idag är det 0,7 % av medlemmarna som aktivt träder ur Svenska kyrkan 

varje år, och 0,07 % av befolkningen i församlingen som aktivt blir medlemmar 

(Svenska kyrkan, 2015m). Det är Stockholms stifts folktätaste församling. 

Församlingen består av tre kyrkobyggnader - Spånga, Kista och Akalla kyrka - och 

tillhör Spånga kontrakt tillsammans med Hässelby och Vällingby församling. I 

Spånga-Kista finns det totalt 43 anställda, varav 5 är kyrkomusiker (Svenska kyrkan, 

2015k). Två av dem är anställda i Kista kyrka, och tre i Spånga kyrka.   

	  
Den 1 januari 2010 trädde församlingssammanslagningen i kraft, då Spånga och Kista 

församling slogs samman och bildade Spånga-Kista församling (Svenska kyrkan, 

2015l). Sammanslagningen hade bearbetats inom Spånga kontrakt sedan år 2004.  

 

Anledningen till sammanslagningen var främst ekonomisk. I Kista insåg man redan 

på 1990-talet att utträden och folkomflyttning gav allt lägre inkomster genom 

kyrkoskatten från medlemmarna. År 2008 fanns det 9 000 kyrkotillhöriga av 30 000 

möjliga i Kista församling. Även i Spånga insåg man tidigt att utträden och 

folkomflyttningar påverkade ekonomin negativt (Engfors, 2008). Enligt kyrkoherde 



Robin	  Göthberg	  
Södertörns	  högskola	  

2015-‐06-‐17	  
	  

	   34	  

Tingström drog Svenska kyrkan slutsatsen att båda församlingarna för sig inte skulle 

kunna vara ekonomiskt bärkraftiga på sikt. Främst i Kista hade man till slut svårt att 

fullfölja församlingens grundläggande uppgifter med tillgängliga resurser (Engfors, 

2008).  

4.1.2	  Södertälje	  församling	  
	  
I Södertälje församling bor det ungefär 50 600 människor där ungefär 16 500 är 

medlemmar i Svenska kyrkan. Antal medlemmar utgör 32,6 % av befolkningen. Idag 

är det 1,05 % av medlemmarna som varje år träder ur kyrkan aktivt och 0,08 % av 

befolkningen i församlingen som aktivt blir medlemmar i Svenska kyrkan (Svenska 

kyrkan, 2015m). I församlingen finns fem aktiva kyrkor. Dessa är Hovsjö kyrka, 

Tveta kyrka, S:ta Ragnhilds kyrka, Lina kyrka samt Pershagens kapell. Sankta 

Ragnhilds kyrka ses som huvudkyrka och ligger mitt i Södertälje stad (Svenska 

kyrkan, 2015n). Församlingen tillhör Södertälje kontrakt tillsammans med bland 

andra Östertälje församling och Hölö-Mörkö församling (SCB, 2014). På regional 

nivå tillhör Södertälje församling Strängnäs stift (Kertész, 2008). I församlingen finns 

det totalt 44 anställda varav 6 är anställda som kyrkomusiker (Svenska kyrkan, 

2015j).  

 

Den 1 januari 2010 trädde församlingssammanslagningen i kraft då Södertälje-Tveta 

församling och Västertälje församling slogs samman och bildade Södertälje 

församling (Företagsfakta, 2015). Enligt församlingsherde Evensen skedde en ganska 

snabb demografisk förändring i Västertälje. I och med den stora invandringen under 

2000-talet blev Västertälje den plats där Sveriges två största bostadsområden för 

nysvenskar uppstod. De som flyttade ifrån Västertälje var de som tidigare varit 

medlemmar. Församlingen växte visserligen och fick fler människor inom 

vistelsebegreppet, men det var färre och färre som betalade kyrkoavgiften. Till slut 

hade församlingen en tillhörighet på 25 %.  
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År 2007 startade Södertälje-Tveta och Västertälje separata utredningar om en 

församlingssammanslagning dem emellan. De fanns flera motiv som låg till grund för 

en eventuell sammanslagning: 

 

• Det fanns ett behov av att tydliggöra Svenska kyrkan i Södertälje. 

• Den snabba minskningen av antalet kyrkotillhöriga i båda församlingarna var 

påfrestande för ekonomin.  

• Att de var två skilda församlingar var något som ansågs oviktigt för de 

kyrkotillhöriga. 

• Att slå ihop församlingarna skulle ge möjlighet till specialisering och ett 

effektivare resursutnyttjande. 

• Vissa verksamhetsområden var redan församlingsövergripande.  

(Kertész, 2008)  

 

Södertälje stad har, liksom Kista, tagit emot många invandrare. De flesta av dem 

kommer från andra trossamfund och detta är speciellt påtagligt i vissa delar av staden 

där antalet kyrkotillhöriga är lågt (ibid.).  

4.2 Förändringens påverkan på kyrkomusikerna som individer 
 

I detta kapitel presenteras hur kyrkomusikerna individuellt har påverkats av 

församlingssammanslagningarna. 

4.2.1 Positionering och inflytande 
 

I båda dessa församlingssammanslagningar uppstod en situation då den ena kyrkan 

blev som en slags huvudkyrka. I Spånga-Kista församling blev Spånga den ledande 

kyrkan, och i Södertälje församling blev Sankta Ragnhilds kyrka den ledande kyrkan. 

Musikerna upplevde att de enskilt behövde ta strid för sin kyrka, och få fortsatta 

medel till resurser eftersom dessa kyrkor mest sågs som en resurs vid behov. Främst 

var det musikerna från de mindre kyrkorna som slogs för sin sak (Kista kyrka och 

Lina kyrka), men även musikerna i huvudkyrkorna ville ha sin ställning och sina 

resurser kvar. Målet med att stå upp för sin kyrka var främst att bevara det som hade 

varit bra sedan tidigare. 
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Förändringsprocessen upplevdes som rörig till en början, där ledningen gjorde 

omgrupperingar som inte uppskattades i Södertälje församling enligt kyrkomusiker 

Olsson. Detta resulterade i att många anställda mådde psykiskt dåligt. Kyrkomusiker 

Wänn menar att det i Spånga-Kista församling var "två organisationer som lades på 

varandra" utan att en riktig genomlysning genomförts av de två olika församlingarnas 

verksamheter. Detta resulterade i att var och en av de anställda jobbade på med sitt 

eget, trots att "de hela tiden sas att vi skulle vara en församling och göra samma". 

 

I förändringsprocessen upplevde kyrkomusikerna att de inte fick sina röster hörda till 

en början. Det upplevdes som svårt att vara delaktig i beslut och processer. Detta 

berodde främst på informationsbrist från ledningens sida. Enligt kyrkomusiker Olsson 

var det några personer som berättade hur det skulle bli, och sedan blev det så. 

Kyrkomusiker Engström upplevde att det var en "brist på process", snarare än en 

förändringsprocess. För kyrkomusiker Tishechkina resulterade informationsbristen i 

ett missförstånd kring hennes budget. Under första året efter sammanslagningen 

sparade hon sin budget för att kunna köpa ett nytt piano. Det visade sig sedan att 

pengarna istället skulle tas från ett annat konto. Till en början arbetade Tishechkina 

utan budget och var tvungen att förhandla med kyrkoherden vid varje tillfälle då hon 

behövde pengar. Något som upplevdes "väldigt omständligt". 

 

Kyrkomusiker Risberg upplever att förändringen resulterat i ett minskat inflytande för 

honom personligen, på grund av att arbetslaget har ökat och att man på så sätt "är en 

något mindre kugge i maskineriet". I Spånga-Kista församling upplevs situationen på 

ett liknande sätt enligt kyrkomusiker Engström. 

4.2.2 Resursfördelning 
 

Budgetmässigt har situationen förändrats olika för kyrkomusikerna. Kyrkomusiker 

Engström upplever att resursutbudet ökat nu när Spånga och Kista är en församling, i 

och med den gemensamma, större ekonomin. I Spånga-Kista har det tilldelats extra 

ekonomiskt anslag till respektive körledare för ett gemensamt körprojekt. Från 

Spångas håll upplevs till viss del att budgeten har minskat för 
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kyrkomusikverksamheten, och att det idag är svårare att få gehör för exempelvis 

konsertförslag. Enligt kyrkoherde Tingström har budgeten "minskat på några poster". 

De flesta musiker i Södertälje och Spånga-Kista församling upplever ändå att 

budgeten är oförändrad. Tishechkina i Södertälje upplever att budgeten minskar något 

för varje år. Enligt kyrkomusiker Olsson har pengar omfördelats utan att påverka 

kyrkomusikerna. 

 

Tid som resurs har förändrats olika mycket för kyrkomusikerna. De flesta upplever att 

arbetsfördelningen ser likadan ut idag som den gjorde innan sammanslagningarna. 

Kyrkomusiker Tishechkina upplevde att det blev lättare arbetsmässigt när Södertälje 

församling gjorde ett tydligt välfungerande schema för kyrkliga handlingar år 2010, 

samt när de avskaffade St. Mikaels kyrka år 2013. Från och med då hade hon 

huvudansvaret endast för en kyrka och detta påverkade henne positivt. För 

kyrkomusiker Olsson har detta påverkat hans arbetsfördelning (och på sätt och vis 

även inflytandet över sin egen tid), då musikerna idag reser runt mellan alla kyrkor för 

att medverka vid kyrkliga handlingar (begravning, vigsel, dop). Tidigare verkade 

musikerna bara i den kyrka de var anställda i. Att schemaläggningen av kyrkliga 

handlingar ägt rum tror kyrkomusiker Olsson beror på att församlingen vill spara på 

resurser, som tid och pengar. Vissa kyrkomusiker upplever att byråkratin har ökat i 

och med att det idag är fler möten än tidigare. Enligt kyrkomusiker Engström är dessa 

möten oftast inte "jättekonstruktiva" och påverkar arbetsfördelningen till viss del. 

 

De flesta kyrkomusiker upplever att resursutbudet totalt sett är oförändrat. Andra 

menar att resursutbudet ökat tack vare större budget, mer kompetens i arbetslaget och 

större möjligheter till samarbeten och gemensamma projekt.  

4.3 Förändringens påverkan på kyrkomusikerna som grupp 
 

I detta kapitel redovisas hur kyrkomusikerna som grupp förhåller sig till de övriga 

verksamheterna men även till ledningen och församlingen i stort. 

 



Robin	  Göthberg	  
Södertörns	  högskola	  

2015-‐06-‐17	  
	  

	   38	  

4.3.1 Positionering och inflytande 
 

I början anordnades kontraktsdagar i båda församlingarna där samarbetsövningar 

genomfördes för att ena det nya arbetslagen. Enligt kyrkomusiker Bergström blev det 

i Spånga-Kista mycket ställningstaganden från de olika församlingsdelarna till en 

början, istället för att fokus låg på vad som var positivt att sammanföra, vilka 

samarbetsmöjligheter som fanns och hur församlingen kunde utnyttja de geografiska 

skillnaderna med kyrkorna. Bergström upplevde att det blev polariserat i arbetslaget 

och att detta bland annat berodde på olika organisationskulturer. Att Spånga blev som 

en storebror för Kista var inte bra, enligt Bergström. En mer jämlik situation mellan 

kyrkorna hade varit mycket bättre. I Södertälje församling kunde till exempel 

kyrkomusiker Olsson presentera sina ideér som gick ut på att Sankta Ragnhilds kyrka 

skulle ses som huvudkyrka och att församlingen kunde "lägga lite mera krut" där, 

eftersom församlingen är en centrumkyrka med flest antal besökare. Enligt 

församlingsherde Evensen blev Sankta Ragnhilds kyrka den dominanta eftersom fler 

var anställda där. 

 

De flesta kyrkomusikerna upplevde att samspelet och kommunikationen fungerade 

bra dem emellan, men att andra avdelningar tog mer skada och upplevde en negativ 

arbetsmiljösituation. Enligt sakkunnig Ytterberg har kyrkomusiker känt en oro innan 

församlingar slagits samman för hur gudstjänst- och körverksamheten skulle komma 

att utföras. 

 

Innan församlingssammanslagningen i Spånga-Kista trädde i kraft försökte 

kyrkomusiker Bergström hitta olika samarbetsvägar för att få ut mesta möjliga av så 

lite pengar som möjligt. Han försökte "belysa de kyrkomusikaliska frågorna". Vikt låg 

vid att kyrkomusikverksamheten inte skulle drabbas negativt och att hitta positiva 

synergieffekter. Enligt sakkunnig Ytterberg finns det en möjlighet för 

kyrkomusikverksamheten att flytta fram positionerna på grund av att kyrkomusiken 

upplevs som ett prioriterat område ur församlingars och förtroendevaldas perspektiv. 

För att kyrkomusikerna ska få ett lyckat resultat av en sammanslagning "är det smart 
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om de har förberett sig på vilka tänkbara fördelar en förändring kan leda till". "Det 

gäller att förekomma och inte förekommas" menar Ytterberg.  

 

Ett förslag från ledningen innebar att Kista skulle börja anamma Spångas egna 

gudstjänstform. Detta protesterade kyrkomusikerna i Kista mot och fick behålla sin 

gamla gudstjänstform. Eftersom det är så många som inte talar svenska i Kista passar 

det bäst med en vanlig högmässoform som de flesta besökare känner igen sig i, enligt 

kyrkomusiker Wänn och Engström. Ett annat förslag var att alla kyrkomusiker skulle 

börja jobba i alla kyrkor. Det förslaget gick inte igenom på grund av protester från 

musikerna. 

 

Församlingsherde Evensen upplever att det idag inte är lika enkelt i Södertälje för 

församlingen att känna sig som en enhet jämfört med tidigare. Men detta är inget som 

har påverkat kyrkomusikerna eftersom de är positionerade ute i kyrkorna. 

4.3.2 Samarbeten  
 

Innan församlingarna slogs samman anordnades kontraktsdagar med 

samarbetsövningar i båda församlingarna. Syftet var att ena arbetslaget. Alla 

kyrkomusiker upplevde att det inte fanns några problem mellan dem. De kom tidigt 

bra överens med varandra. 

 

I både Södertälje församling och Spånga-Kista församling uppmanas idag 

kyrkomusikerna av ledningen att samarbeta. Både kyrkoherde Tingström och 

församlingsherde Evensen menar att det går att hitta gemensamma projekt för 

musikerna från de olika kyrkorna, bland annat genom budgetäskandet. Genom 

samarbeten menar Evensen att musikerna kan hitta nya kontaktpunkter. Detta är något 

som inte alla kyrkomusiker känner igen sig i. Vissa upplever att de inte på något sätt 

uppmanats att samarbeta i någon form. Kyrkomusiker Risberg anser att Västermalms 

församling har valt att gå väldigt försiktigt fram, vilket han upplever som positivt.  

 

I Södertälje församling har samarbetsinitiativ varit svåra att genomföra då 

kyrkomusikerna trivts bäst med att jobba i samma kyrka och att arbeta ensamma, 
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enligt församlingsherde Evensen. Kyrkomusiker Olsson menar att han hela tiden 

samarbetar med sin kollega från samma kyrka, och att samarbeten mellan honom och 

de övriga kyrkornas musiker uteblivit. Att samarbeten inte skett i högre utsträckning 

beror på tidsbrist, enligt Olsson, som samtidigt menar att det finns möjlighet för fler 

samarbeten mellan musiker. Att församlingen nu är sammanslagen påverkar inte just 

samarbetsmöjligheterna, utan dessa har även funnits tidigare då församlingarna varit 

separerade, tror Olsson. 

 

I Spånga-Kista församling upplever musikerna att samarbeten inte kan forceras. 

Kyrkomusiker Bergström menar att "körerna är lokalt förankrade" och att de vill 

arbeta "i sin hemmiljö". Kyrkorådet har tagit till sig kyrkomusikernas åsikter.  

 

Idag samarbetar kyrkomusikerna från olika kyrkor i både Spånga-Kista och Södertälje 

på olika sätt, men generellt sett i liten omfattning. I Södertälje har en musikal med 

barnkör satts upp av kantorer från olika kyrkor. I Spånga-Kista har vuxenkörerna 

slagits samman för ett projekt där sviten Förklädd Gud sattes upp. Det var det första 

vuxenkörsamarbetet inom församlingen. Barnkörerna från de olika kyrkorna har 

gemensamma kördagar varje år. Att körerna slås samman vid enskilda tillfällen är 

något som uppskattas, upplever musikerna. Musikerna från Spånga hjälper även till på 

lunchmusik-evenemang i Kista kyrka.  

 

Enligt analyschef Bromander är ensamarbete ett problem på landsbygden. Många 

anställda saknar stimulans från kollegor. Detta tror undertecknad kan förändras vid en 

sammanslagning då arbetslaget blir större. Dessutom finns det möjlighet för 

musikerna att samarbeta, fördela arbetsuppgifter och fokusera på det som varje 

musiker är bra på.  

 

Vidare anser analyschef Bromander att musiker måste samarbeta i 

församlingssammanslagningar. I sammanslagningar finns det möjlighet till utväxling 

genom fokusering och samarbeten, men "det är ingen sammanläggning i världen som 

kommer generera en sådan utveckling av sig själv".  



Robin	  Göthberg	  
Södertörns	  högskola	  

2015-‐06-‐17	  
	  

	   41	  

4.3.3 Resursfördelning 
	  
I Spånga-Kista har antalet tjänster minskat sedan sammanslagningen. Församlingen 

har gjort sig av med fem tjänster. I övrigt har det skett en genomgång av 

fastighetsbeståndet då en lokal sagts upp. Anledningen till att antalet tjänster minskat 

är att församlingen idag mister 400 medlemmar i snitt varje år, och eftersom 

ekonomin troligtvis kommer bli sämre i framtiden har kyrkorådet beslutat att tjänster 

inte per automatik ska tillsättas. Detta är något som inte har påverkat 

kyrkomusikverksamheten idag, men som kan komma att påverka kyrkomusikernas 

tjänster i framtiden, enligt kyrkoherde Tingström. 

 

I Södertälje församling har situationen sett liknande ut där antalet tjänster har minskat 

(främst på prästsidan) och fastighetsbeståndet förändrats då en kyrka har avyttrats. 

Det som skedde på musikersidan var att en organisttjänst omvandlades till en 

kantorstjänst på grund av behovsskäl, menar församlingsherde. Det var överflödigt 

med två organisttjänster, och det lämpade sig bättre med en organist- och en  

kantorstjänst (se Johansson & Sjögren, 2011). En annan förändring som inträffade i 

Södertälje var att gudstjänsttiderna i en av kyrkorna förändrades första året, vilket 

ledde till minskat antal kyrkobesökare. Generellt sett minskar också antalet 

anställningar på grund av att församlingen tappar medlemmar varje år. I snitt förlorar 

församlingen 1 % av medlemmarna varje år, och nu ligger tillhörigheten på en 

tredjedel, enligt Evensen.  

 

Kyrkomusiker Olsson upplever inte att det pågår en kamp om resurserna mellan de 

olika avdelningarna inom församlingen. Däremot menar han att "folk tittar snett" 

eftersom det finns mycket pengar inom kyrkomusikverksamheten i Södertälje 

församling. Det görs idag en satsning på kyrkomusiken i Södertälje, till exempel en 

orgelrenovering som genomfördes våren 2015 och kostade 1 miljon kronor, enligt 

församlingsherde Evensen. 

 

Om en församlingssammanslagning sker på grund av att man vill frigöra resurser,  

kan det gynna kyrkomusikverksamheten. Detta genom att exempelvis 

administrationskostnaderna minskar, menar sakkunnig Ytterberg. 
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All musik utanför gudstjänstmusiken inom Svenska kyrkan står för en tredjedel av 

musikutbudet i en normalstor by eller stad i Sverige idag. Svenska kyrkan anställer 

frilansmusiker som motsvarar 150 heltidstjänster. På så sätt finns det ett stort 

resursutbud i musiken inom Svenska kyrkan, menar analyschef Bromander. Enligt 

sakkunnig Ytterberg är kyrkomusiken en resurskrävande verksamhet. Kyrkoherde 

Tingström ser ett mervärde i musiken. Barnkörerna "fångar upp massor av barn", och 

även vuxenkörerna har en betydande funktion eftersom människor kan komma att bli 

intresserade av tro och kyrka genom musiken. Enligt sakkunnig Ytterberg är Svenska 

kyrkan beroende av sin musikverksamhet eftersom "den är publik, det är en låg 

tröskel och den är populär". Att ha bra kyrkomusik är medlemsfrämjande. Det som är 

bra med kyrkomusik är att medlemmarna "får vara med att producera och inte bara 

konsumera". Ytterberg tror att det finns en längtan efter det.  

 

Det som idag utgör höga kostnader för kyrkomusikverksamheten är stora konserter 

med inhyrda musiker. Körverksamheten är inte ekonomiskt krävande utan kostar bara 

i resor, noter och en anställning, menar kyrkoherde Tingström. Kyrkomusiker Risberg 

tycker att det är svårare att rekrytera körsångare idag än tidigare. Många vill delta i 

"enstaka projekt".  Risberg tror att det kan bero på att "man inte vill binda upp sig" 

och att "det är så mycket annat man vill göra". 

4.4 Resultatet av församlingssammanslagningarna 
 

Detta kapitel analyseras inte utifrån befintliga teorier, utan inkorporeras i ett 
resonemang i uppsatsens slutsatser och i den avslutande diskussionen. 
 

Det råder delade meningar huruvida församlingssammanslagningen har gynnat eller 

missgynnat kyrkomusikverksamheten. Kyrkomusiker Wänn menar att 

församlingssammanslagningen inte påverkat kyrkomusikverksamheten 

överhuvudtaget. Idag är situationen lika dålig, fast på ett annat sätt. De olika 

kyrkornas behov uppmärksammas fortfarande inte. Kyrkoherde Tingström menar att 

kyrkomusikverksamheten varken har gynnats eller missgynnats av 

församlingssammanslagningen. Kyrkomusiker Olsson upplever ingen direkt skillnad 

för kyrkomusikverksamheten. 
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Kyrkomusiker Bergström tycker att "kyrkomusiken inte har blivit drabbad såsom 

andra verksamheter" och att sammanslagningen gynnat verksamheten i och med att 

det idag finns fler möjligheter till samarbeten och att han har ett bredare kontaktnät. 

Kyrkomusiker Engström tycker att sammanslagningen är positiv och att musikerna 

idag kan dra nytta av varandra. Kyrkomusiker Tishechkina tycker att 

sammanslagningen har gynnat kyrkomusikverksamheten. "Att man får spela i olika 

kyrkor är jätteroligt" och att kyrkomusikerna kan ha gemensamma projekt ser 

Tishechkina som något positivt. 

 

Kyrkomusiker Risberg ser inte att församlingssammanslagningen har lett till något 

gott. Det är snarare "en besk medicin som man måste ta" i förebyggande syfte. 

4.5 Framtiden för kyrkomusikverksamheten 
	  
Detta kapitel analyseras inte utifrån befintliga teorier, utan inkorporeras i ett 
resonemang i uppsatsens avslutande diskussionen. 
	  
I Spånga-Kista församling ser kyrkoherde Tingström möjligheter i att "kunna 

rationalisera och få bort en del vikariekostnader" genom samarbeten och lite mer 

rotation i församlingen. Svenska kyrkan skulle kunna rationalisera betydligt mer vid 

sammanslagningar. Kyrkomusiker Wänn är inne på samma spår och menar att 

församlingen kan jobba lite mer kostnadseffektivt genom gemensamma notinköp, 

samarbeten och att "tänka före man bara gör". Dessutom borde församlingen 

långplanera för att få till fler tvärprojekt, enligt Wänn.  

 

"Vad kan vi absolut inte låta bli att göra?" Den frågan kommer Svenska kyrkan att 

ställas inför, säger församlingsherde Evensen. Då blir det gudstjänstfirande, 

konfirmander och kyrkliga handlingar som prioriteras. Det kan eventuellt bli svårt att 

sätta upp större verk i framtiden. Rent ekonomiskt kan det komma att likna en 

osthyvelmodell där alla anställda får lite smalare ramar. De flesta respondenterna är 

överens om att det första församlingarna kommer att spara in pengar på i framtiden, 

vad gäller kyrkomusikverksamheten, är anställning av externa musiker. 

Kyrkomusiker Risberg tror dock att det först dras ner på trivselpengar, såsom bidrag 

till körresor och körinternat, vid framtida eventuella nedskärningar. 
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En trend idag är att deltidstjänster omvandlas till heltidstjänster. Detta, menar 

analyschef Bromander, beror på att det är stora pensionsavgångar inom Svenska 

kyrkan för tillfället. Kyrkomusiker Olsson och kyrkomusiker Risberg tror att kyrkan 

måste se över antalet tjänster i och med pensionsavgångar, eftersom det är löner som 

äter upp den största delen av kakan. Analyschef Bromander tror att antalet 

anställningar inom Svenska kyrkan kommer att minska på sikt. Detta beror inte på 

församlingssammanslagningar utan på andra faktorer som till exempel 

medlemsutveckling, demografi, förändrade attityder i samhället eller ett minskat 

intresse för Svenska kyrkan. Olsson resonerar kring hur bristen på pengar kan komma 

att påverka församlingen och kyrkomusikverksamheten. När pengarna tryter kommer 

musikverksamheten att få det svårare att hyra in externa musiker och ha råd med 

konsert- och körverksamhet. Detta kan leda till att det kommer mindre folk till 

gudstjänsterna/konserterna, och det kan bli en ond spiral inom kyrkan.  

 

De flesta respondenterna menar att Svenska kyrkan i framtiden måste lita till 

volontärer i högre utsträckning. Svenska kyrkan är en frikyrka idag, och kommer 

troligtvis börja likna andra frikyrkor mer och mer när det kommer till volontärarbete. 

Detta på grund av att pengarna kommer tryta framöver, och att samma mängd jobb 

behöver utföras, enligt kyrkomusiker Olsson. Vissa kyrkomusiker påpekar att det 

redan idag bedrivs ett stort volontärarbete med körverksamheten där koristerna är 

volontärt engagerade.  

 

Kyrkomusiker Risberg tycker att "utvecklingen som varit i Sverige under 50 år är ju 

fantastisk" (sic!), och jämför med den positiva kyrkomusikaliska utvecklingen som 

har skett i Church of England under 1900-talet. Församlingsherde Evensen jämför 

även hon Svenska kyrkan med Church of England utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

och menar att "Church of England som ändå är en episkopal kyrka, har inte de 

ekonomiska resurserna" (sic!). Svenska kyrkan kan komma att likna Church of 

England i framtiden, enligt Evensen. I framtiden kommer Svenska kyrkan behöva 

söka sponsorer och samarbeta med andra, tror sakkunnig Ytterberg. Kyrkan behöver 

kommersialisera verksamheten "för den goda sakens skull".   
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Musiken skapar mervärde och kvalitet i människors liv idag. För att musiken ska gå 

hem lokalt krävs det att den är lokalanpassad, menar analyschef Bromander. Det finns 

två diken som Svenska kyrkan hamnar i: antingen satsar man bara på orgelmusik, 

eller så blir det "melodifestivalen av allt ihop". Det bästa är om det går att kombinera, 

tycker Bromander. Det är viktigt att värna om den traditionella kyrkomusiken 

samtidigt som det är bra att vidga vyerna för att öka intresset i kyrkan. Detta genom 

att experimentera med icke-traditionella kristna musikgenrer såsom visa, jazz eller 

annat. 

 

Analyschef Bromander och kyrkomusiker Risberg ser att färre och färre ungdomar 

besöker kyrkorummet, konfirmerar sig och spelar musikinstrument. På så sätt 

kommer färre människor i kontakt med kyrkomusikeryrket och instrumentet orgel. 

För att öka rekryteringsbasen till kyrkomusikerutbildningar krävs det att Svenska 

kyrkan tänker om. Bromander tror att Svenska kyrkan kommer att behöva anställa 

människor som inte nödvändigtvis spelar kyrkorgel. Om Svenska kyrkan fortsätter 

med församlingssammanslagningar så kan det kanske räcka med en kyrkomusiker 

som spelar kyrkorgel i varje församling. Dessutom tycker Bromander att 

kyrkomusikerna ska samverka med andra yrkesgrupper inom Svenska kyrkan, som till 

exempel barnverksamheten, för att tidigt väcka ett intresse för den traditionella 

kyrkomusiken. Kyrkoherde Tingström menar att framtida musiker måste vara 

mångsidiga. Det krävs särskilt i förrättningar (dop, vigsel, begravning), säger han.  

 

I stora församlingar finns det möjlighet för kyrkomusikerna att specialisera sig. 

Kyrkomusiker Risberg spekulerar i att kyrkorna skulle kunna ha specificerade 

inriktningar, som till exempel att en kyrka är fokuserad på körmedverkan i mässans 

ordinarie delar och att en annan kyrka har en mer modern lovsångsmässa. Bromander 

menar att musiker kan specialisera sig utefter kompetens. Svenska kyrkan på nationell 

nivå vill att kyrkomusikerna ska vara bra konsertarrangörer. Om kyrkomusiker sätter 

upp ett stort verk eller en konsert så finns det möjligheter att göra konsertserier med 

samma verk. På så sätt finns goda möjligheter att vara nyskapande, tror analyschef 

Bromander.  
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Vissa varnar för att församlingssammanslagningar skapar en sämre lokal förankring 

för församlingarna. Så behöver inte fallet bli, menar analyschef Bromander. Däremot 

oroar han sig för att barnkörsverksamheten ska minska på grund av att barnkörerna 

centraliseras. Detta är ingenting som Svenska kyrkan har sett tendenser till hittills.  

 

Musiken är avgörande för Svenska kyrkans framtid, tror sakkunnig Ytterberg. 

Musiken kommer att bli viktigare för organisationen än för själva kyrkan, eftersom 

"kyrkan kommer överleva ändå".  

 

Framöver kommer kyrkomusiken och kyrkan fortsatt att vara levande, menar de flesta 

respondenter. Analyschef Bromander tror ändå att antalet kyrkomusiker kommer 

minska på grund av att fler går i pension i förhållande till hur många som utbildar sig. 

Storstadskyrkorna kommer ha råd att sätta upp stora musikaliska verk och konserter, 

medan församlingar på landsbygden kommer att ha det svårare. Det är en 

"isärdragning som är på gång och som vi ser redan idag" säger Bromander. 	  

4.6 Sammanfattning 
 

Sammanfattningen av detta kapitel presenteras nedan i tabellform. 
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 Kyrkomusikerna 
som individer 

Kyrkomusikerna 
som grupp 

Kyrkomusikerna 
totalt sett 

Positionering och 
inflytande 

- Oklar positionering 
- Svagt inflytande 

- Tydlig positionering 
- Starkt inflytande 

- 

Resursfördelning - Budget generellt sett                              
oförändrad 
- Arbetsfördelning till 
viss del förändrad 

- Satsning på 
kyrkomusiken i 
Södertälje församling 
- Extra pengar till 
gemensamt 
kyrkomusikerprojekt i 
Spånga-Kista 
församling 
- Ingen förändring av 
antalet anställda 
kyrkomusiker i någon 
av församlingarna 
- Avundsjuka från 
övriga verksamheter i 
Södertälje församling 

- 

Samarbeten - - Otydlighet kring 
uppmaningar till 
samarbeten från 
ledningens sida 
- Samarbeten sker i 
viss mån idag i form 
av gemensamma 
kördagar, 
gemensamma 
körkonserter, övriga 
konserter 

- 

Upplevt resultat av 
samman-
slagningarna 
för kyrkomusikerna 

- Vissa var nöjda 
- Vissa var missnöjda 
- Vissa kände att 
förändringarna inte 
påverkat dem 
överhuvudtaget 

- - 

Framtiden för 
kyrkomusikerna 

  - Antal 
kyrkomusikertjänster 
kommer troligtvis 
minska på sikt 
- Kyrkomusikerna 
presenterade en rad 
åtgärder för att lyfta 
kyrkan och för att 
överleva som 
arbetskår 

Tab.  3 Sammanfattning kyrkomusikverksamheten (Egen källa) 
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5. ANALYS 

 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin. Empirin kopplas till den teori som 

ligger till grund för uppsatsen. Uppsatsen analyseras på två nivåer: grupp- och 
individnivå. 

 

 

5.1 Förändringens påverkan på kyrkomusikerna som individer 
 

I detta kapitel analyseras kyrkomusikerna utifrån ett individperspektiv. 

5.1.1 Positionering och inflytande 
 

Enligt Pfeffer och Salancik (1978) försöker deltagare inom organisationer kontrollera 

knappa och kritiska resurser för att få kontroll över organisationen. I Spånga-Kista 

och Södertälje församling uppstod en situation där vissa musiker kände sig 

bortprioriterade för att deras kyrka inte sågs som huvudkyrka. Dessa musiker tog 

individuellt strid mot ledningen för att få behålla de resurser och den ställning som de 

tidigare hade förfogat över.  

 

Till en början under förändringsprocessen upplevde en kyrkomusiker i Södertälje att 

situationen var rörig på grund av omgrupperingar, vilket resulterade i att många 

anställda mådde dåligt. Enligt Van de Ven och Poole (1995) kan omorganiseringar 

vara svåra att hantera för alla inblandade.  

 

I Spånga-Kista upplevde en kyrkomusiker att det var två organisationer som lades på 

varandra utan en tydlig genomlysning av verksamheten. Utåt sades att församlingen 

skulle agera som en enhet, men i verkligheten arbetade alla var för sig som tidigare. 

Detta upplevde respondenten som något negativt. Enskilda kyrkomusiker hade 

därmed svårt att positionera sig i den nya förändringen. Kommunikationsproblem som 

dessa kan enligt Val och Fuentes (2003) ligga till grund för att en organisations 

anställda har en negativ inställning till förändringar. 
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Individer (kyrkomusiker) kan enligt Pfeffer och Salancik (1978) definieras som 

sociala aktörer. Dessa aktörer vill få inflytande över den fokala organisationen 

(församlingen). Förmågan att få sina krav framförda till den fokala organisationen är 

en egenskap som leder till ökat inflytande för den sociala aktören. Kyrkomusikerna 

upplevde att de inte fick sina enskilda röster hörda i förändringsprocessen och därmed 

begränsades individernas inflytande över församlingen. 

 

Liu och Perrewé (2005) menar att de personer som leder förändringen ska beskriva 

den så öppet och utförligt som möjligt för att minimera motstånd till förändring. Får 

de anställda för lite information kan det skapa osäkerhet i arbetslaget inför framtiden. 

Anledningen till att kyrkomusikerna inte kunde uttrycka sina åsikter berodde på 

informationsbrist från ledningens sida. Informationsbristen i Södertälje ledde även till 

ett minskat budgetinflytande för en kyrkomusiker. Swanson och Power (2001) menar 

att det finns en risk att tidigare väl fungerande kommunikationskanaler slutar att 

fungera när arbetsbelastningen och tidspressen ökar under en organisationsförändring. 

Informationsbristen från ledningens sida kan vara en aktiv åtgärd för att hantera 

motstridiga krav från kyrkomusikerna. Enligt Pfeffer och Salancik (1978) kan detta 

vara en anledning till att ledningen valde att begränsa det utåtgående 

informationsflödet.  

 

Dagliga förhandlingar påverkas av hur rollfördelningen i församlingarna sett ut 

tidigare. Enligt Bryant och Stensakers (2011) kan förhandlingsprocessen även 

förändras och få en osäkrare karaktär i organisationsförändringar. Kyrkomusiker 

Risberg upplever att förändringen har resulterat i ett minskat inflytande för honom 

personligen, på grund av att arbetslaget har ökat och att man på så sätt "är en något 

mindre kugge i maskineriet". I Spånga-Kista församling upplevs situationen på ett 

liknande sätt, enligt kyrkomusiker Engström.  

5.1.2 Resursfördelning 
 

Kyrkomusikerna har olika upplevelser av hur budgeten i församlingarna har 

förändrats. De flesta kyrkomusikerna menar dock att budgeten för kyrkomusikerna är 

oförändrad sedan sammanslagningen. I en sammanslagning kan därför budgeten för 
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kyrkomusikerna än så länge inte ses som en knapp resurs (Pfeffer & Salancik, 1978).  

 

Arbetsfördelningsmässigt har kyrkomusikerna påverkats olika av sammanslagningen.  

De flesta kyrkomusiker menar att arbetsfördelningen ser likadan ut idag som den 

gjorde före sammanslagningen. Vissa upplever en ökad byråkrati i form av fler 

möten, som inte alltid upplevs konstruktiva. Församlingen agerar utefter vad de tror är 

bäst för dem själva men förhåller sig samtidigt till övriga sociala aktörer. 

Organisationens beroendeställning till aktörerna kan påverkas av bestämmanderätten 

över resursfördelningen. I detta fall har organisationen makt över kyrkomusikernas 

arbetsfördelning och kan samtidigt kontrollera deras aktiviteter (Pfeffer & Salancik, 

1978).  

 

För Södertälje församlings kyrkomusiker skapades arbetsscheman för kyrkliga 

handlingar. Kyrkomusiker Olsson tror att detta grundade sig i att församlingen ville 

spara på resurser såsom tid och pengar. Församlingen har därmed till viss del 

bestämmanderätt över arbetsfördelningen, vilket gör att kyrkomusikerna på ett 

individuellt plan har ett minskat inflytande över de resurser som församlingen förfogar 

över (jfr. Pfeffer och Salancik, 1978).   

 

De flesta kyrkomusiker upplever att resursutbudet totalt sett är oförändrat. Andra 

menar att resursutbudet ökat tack vare större budget, mer kompetens i arbetslaget och 

större möjligheter till samarbeten och gemensamma projekt.  

5.2 Förändringens påverkan på kyrkomusikerna som grupp 
 

I detta kapitel analyseras gruppens interna och externa passform i enlighet med Shin 

& Choi (2010). Den interna passformen beskriver gruppmedlemmarnas förhållande 

till varandra. Den externa passformen beskriver hur gruppen förhåller sig till sin 

yttre miljö. Den yttre miljön definieras här som andra avdelningar i församlingen och 

församlingen i stort. Analysen sker på mesonivå. 
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5.2.1 Positionering och inflytande 
 

I Spånga-Kista uppstod till en början en situation där det uppkom ställningstaganden 

från de olika verksamheterna inom församlingen. Kyrkorna blev som polariserade 

grupper vilket enligt kyrkomusiker Bergström berodde på att organisationskulturerna 

var så olika. Spånga blev överordnad Kista Dessa två församlingsdelar kan ses som 

sociala aktörer som slåss mot varandra för att få social kontroll över 

fokalorganisationen (församlingen i stort). Eftersom det till slut blev Spånga kyrka 

som ansågs vara överordnad fick de social kontroll över församlingen (jfr. Pfeffer & 

Salancik, 1978). Kyrkomusikerna i församlingen har däremot inte uttalat att någon av 

kyrkorna är förfördelad, och därmed har detta inte påverkat kyrkomusikverksamheten 

nämnvärt. Bergström ville att fokus istället skulle ligga på de positiva bitarna i en 

sammanslagning och att församlingen skulle kunna utnyttja de geografiska 

skillnaderna med kyrkorna. En liknande situation uppstod i Södertälje där Sankta 

Ragnhilds kyrka blev den dominanta. Detta var något som kyrkomusiker Olsson 

förespråkade, eftersom det är en centrumkyrka som har flest besökare i församlingen.  

 

De flesta kyrkomusikerna upplevde att samspelet och kommunikationen dem emellan 

fungerade väl. Detta kan tolkas som att gruppen är enad och att gruppen generellt sätt 

är nöjda med de resurser de tillskansat sig (jfr. Sörgärde, 2006; Rochira, 2014). På så 

sätt har de goda förutsättningar att skapa en grupplegitimitet och att vara en 

maktfaktor i församlingen.  

. 

I församlingssammanslagningen har kyrkomusiker Bergström företrätt 

kyrkomusikerna i Spånga-Kista genom att belysa kyrkomusikaliska frågor för att hitta 

samarbetsvägar. Enligt sakkunnig Ytterberg finns det möjlighet för kyrkomusikerna 

att flytta fram positionerna i förändringar, eftersom hon upplever att musiken är ett 

prioriterat område för församlingarna och för de förtroendevalda. I enlighet med 

Pfeffer och Salanciks (1978) resonemang ökar kyrkomusikernas inflytande i 

församlingen genom att församlingen upplever att de resurser som kyrkomusikerna 

sitter på är kritiska för deras aktiviteter och överlevnad. Kyrkomusikerna och 

församlingen försöker hela tiden påverka villkoren som reglerar inflytandeprocessen.  
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Sakkunnig Ytterberg menar att "det gäller att förekomma och inte förekommas" för 

kyrkomusikerna. I enlighet med Rochiras (2014) resonemang har kyrkomusikerna 

som grupp här en möjlighet att bli hegemoniska i sin sociala kontext, det vill säga i 

förhållande till de andra grupperna inom församlingen.  

 

Ett förslag från ledningen innebar att Kista skulle börja anamma Spångas egna 

gudstjänstform. Detta protesterade kyrkomusikerna i Kista mot och fick behålla sin 

gamla gudstjänstform. Eftersom Kista har en stor del besökare som inte har svenska 

som modersmål, passar det bäst med en vanlig högmässoform som de flesta besökare 

känner igen sig i, enligt kyrkomusiker Wänn och Engström. I enlighet med Pfeffer 

och Salanciks (1978) resonemang har kyrkomusikerna (social aktör) social kontroll 

över församlingen vad gäller gudstjänstmusiken (kritisk resurs). Att församlingen vek 

sig för de protester som kyrkomusikerna framförde visar på att kyrkomusikerna har en 

hög grad av bestämmanderätt över den kritiska resursen, och därmed ett starkt 

inflytande över församlingen. Kyrkomusikerna som grupp ville slå sig fria från 

ledningen (jfr. Rochira, 2014).  

 

Ett annat förslag som inte gick igenom på grund av kyrkomusikernas protester var att 

alla kyrkomusiker i Spånga-Kista skulle börja jobba båda kyrkorna. Återigen visar 

detta på att kyrkomusikerna som grupp har starkt inflytande över församlingen. Det 

tyder även på att församlingen har en svag kapacitet att genomföra önskade åtgärder 

(jfr. Pfeffer & Salancik, 1978; Rochira, 2014).  

5.2.2 Samarbeten  
	  
Enligt Swanson och Power (2001) är kommunikation och feedback två viktiga medel 

vid en organisationsförändring. Feedback från ledning till personal är viktig för att 

minska osäkerheter. Musikerna har uppmanats från ledningens håll att hitta 

samarbeten i församlingarna. Detta är något som inte har kommunicerats till alla 

musiker Vissa musiker menar att samarbeten inte kan tvingas fram då de och 

körmedlemmarna trivs med hur situationen ser ut i dagsläget. Andra menar att 

samarbeten är svåra att genomföra idag eftersom kyrkomusikerna är stationerade ute i 

de olika kyrkorna, samt att det saknas tid till att planera och genomföra samarbeten. 

Dessutom trivs många kyrkomusiker med att arbeta ensamma. Att ledningen inte har 
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kommunicerat tillräckligt tydligt eller tagit hänsyn till hur situationen ser ut, har gjort 

att samarbetsinitiativ i många fall uteblivit. 

 

Samarbeten mellan kyrkomusikerna sker till viss del i båda församlingarna, men i 

liten omfattning. Främst sker samarbeten genom gemensamma körprojekt och genom 

att musikerna delar på arbetspass i de olika kyrkorna. Enligt analyschef Bromander 

måste musikerna samarbeta i sammanslagna församlingar, eftersom det finns det stora 

möjligheter till utväxling genom samarbeten.  

5.2.3 Resursfördelning 
 

I Spånga-Kista har antalet anställningar minskat med fem tjänster sedan 

sammanslagningen på grund av försämrad ekonomi. Pfeffer och Sancik (1978) menar 

att församlingen vill lösgöra sig från beroendet till en social aktör. I detta fall kan det 

handla om att församlingen ville få ökad social kontroll över andra verksamheter som 

haft en stark input och inflytande över dem (bli hegemoniska enligt Rochiras (2014) 

resonemang). Situationen i Södertälje var liknande där antalet tjänster minskat (främst 

på prästsidan) på grund av försämrad ekonomi. Detta har däremot inte påverkat 

kyrkomusikverksamheten i någon av församlingarna. Enligt sakkunnig Ytterberg är 

kyrkomusikerna nämligen ett prioriterat område för församlingen och för de 

förtroendevalda.  

 

Att kyrkomusiken är ett prioriterat område styrks ytterligare av kyrkomusiker Olssons 

resonemang om att anställda från andra avdelningar "tittar snett" eftersom det finns 

mycket pengar i kyrkomusikverksamheten i Södertälje församling. Till exempel 

genomfördes en orgelrenovering i Sankta Ragnhilds kyrka våren 2015 till en kostnad 

av 1 miljon kronor, enligt församlingsherde Evensen. Pfeffer och Salanciks (1978) 

resonemang kan även tolkas som att en konkurrenssituation mellan olika sociala 

aktörer uppstår där aktörerna vill ha kontroll över en och samma fokalorganisation 

(församlingen). I detta fall är det övriga verksamheter som tittar snett på den kritiska 

och knappa resurs (ekonomin) som kyrkomusikverksamheten har inflytande över.  
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Enligt sakkunnig Ytterberg kan kyrkomusikverksamheten gynnas vid en 

sammanslagning tack vare att församlingen frigör andra resurser, till exempel 

administrationskostnader genom centraliserade och budget-effektiva system. Detta är 

något som implementeras idag i alla församlingar (Svenska kyrkan, 2011).  

 

Sakkunnig Ytterberg menar att Svenska kyrkan är beroende av sin musikverksamhet. 

Kyrkomusiken är medlemsfrämjande, bland annat tack vare att medlemmarna får vara 

med och producera istället för att bara konsumera kyrka. Dessutom är musiken en låg 

tröskel in till kyrkan och publik. Detta är något som kyrkoherde Tingström instämmer 

med. Att kyrkomusiken är ett prioriterat område kan kopplas till att 

kyrkomusikverksamheten som resurs eventuellt är kritisk för församlingen. Samtidigt 

är det färre och färre som söker in till kyrkomusikerutbildningar. 5 På så sätt är även 

kyrkomusikverksamheten som resurs knapp.  

 

Utifrån Pfeffer och Salanciks (1978) resonemang har kyrkomusikverksamheten 

generellt en stor påverkan på församlingen, bland annat församlingens 

medlemsfrämjande verksamhet. Till exempel är musikgudstjänsterna den mest 

välbesökta gudstjänstformen 6. Medlemmarna är en kritisk resurs för att församlingen 

ska kunna upprätthålla en god ekonomi och en aktiv verksamhet. Medlemmarna kan 

därmed ses som den enskilt viktigaste resursen för kyrkans överlevnad.  

 

Det går att argumentera för att musikverksamheten är en av de viktigaste delarna i 

kyrkan när det kommer till att öka antalet besökare och eventuellt antalet medlemmar. 

Kyrkomusiken bidrar till en låg tröskel in i kyrkan, verksamheten är publik och 

besökarna är medproducenter istället för enbart konsumenter. Vuxenkörer, barnkörer 

och musikverksamheter för konfirmander utgör en betydande del av kyrkobesökarna, 

vilket kan gynna medlemsantalet. Som en motvikt menar kyrkomusiker Risberg att 

det är svårare och svårare att rekrytera körsångare. Risberg tror att det beror på att 

koristerna inte vill binda upp sig för att det är för tidskrävande. Många korister vill 

istället delta i enstaka projekt. Trots detta finns det fortfarande ett stort intresse för 

kyrkliga aktiviteter genom musiken. 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Se	  bilaga	  3	  
6	  Se	  bilaga	  3	  
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6. SLUTSATSER 

 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Därefter förs en avslutande diskussion som mynnar ut i uppsatsens bidrag till 
forskningen.  

 
 

 

Ambitionen med uppsatsen har varit att besvara uppsatsens syfte genom intervjuer av 

kyrkomusiker, kyrkoherdar och sakkunniga. Slutsatserna redovisas utifrån uppsatsens 

frågeställningar. 

 

Hur påverkas kyrkomusiker enskilt och som grupp av organisationsförändringar 

inom Svenska kyrkan avseende deras makt och resursutbud? 

 

Kyrkomusikerna individuellt har haft uppenbara problem att positionera sig och få 

inflytande i församlingen tack vare kommunikationsproblem från ledningens sida och 

att arbetslaget har utökats. Kommunikationsproblemen har främst yttrat sig i brist på 

information. Vissa musiker har personligen stridit för sina individuella resursbehov 

med blandat resultat. Främst har det pågått en kamp om vilken kyrka som ska tilldelas 

mest resurser, dvs. vilken kyrka som ska anses som huvudkyrka.  

 

Kyrkomusikerna som grupp har haft ett desto större inflytande. Detta har kunnat 

påvisas främst i Spånga-Kista kyrka där kyrkomusikerna som grupp kunnat göra 

motstånd till förslag från ledningen och fått sina önskningar beviljade vad gäller 

ekonomi och arbetsfördelning. I Södertälje församling är inte kyrkomusikerna som 

grupp enade på samma vis. Kyrkomusikerna är mer tydligt utpositionerade i de olika 

kyrkorna och trivs med sitt ensamarbete.  

 

Uppfattningen om kyrkomusikernas budget har varierat. Vissa upplever att budgeten 

har ökat eller minskat, och andra att den är oförändrad. Därför kan inte budgeten ses 

som en resurs som har påverkat kyrkomusikerna väsentligt i förändringen. 

Arbetsfördelningsmässigt har situationen upplevts liknande där vissa menar att 
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byråkratin ökat i form av möten, och andra att situationen är oförändrad. I Södertälje 

församlingen har scheman skapats för kyrkliga handlingar, vilket har påverkat alla 

kyrkomusiker i Södertälje i form av ökad restid och en minskad arbetstid i den kyrka 

där de ursprungligen arbetar i.   

 

Det finns många argument som talar för att kyrkomusikverksamheten som grupp står 

sig starkt vad gäller resursfördelning och resursutbud. I både Spånga-Kista församling 

och i Södertälje församling har antalet tjänster minskat. Att ingen kyrkomusikertjänst 

avsatts hittills tyder på att kyrkomusikverksamheten är ett prioriterat område. I 

Södertälje har gjorts en satsning på kyrkomusiken i form av en orgelrenovering, vilket 

resulterat i att andra verksamheter tittat snett på kyrkomusikerna. I Spånga-Kista får 

kyrkomusikverksamheten extra pengar avsatt till sig för större projekt, och 

kyrkoherden ser ett mervärde i musiken. Att kyrkomusikverksamheten som grupp är 

ett prioriterat område menar jag beror på att verksamheten är medlemsfrämjande i hög 

utsträckning, och att kyrkan är beroende av musiken för att överleva. 

 

Hur har organiseringen av kyrkomusikverksamheten förändrats? 

 

Från ledningens håll har samarbeten kyrkomusikerna sinsemellan uppmanats. Detta är 

något som inte alla kyrkomusiker känts vid. Det finns fyra skäl till att samarbeten och 

samspel inte skett i hög utsträckning mellan kyrkomusikerna i båda församlingarna: 

 

• Samarbetsinitiativ har inte kommunicerats tillräckligt tydligt från ledning till 

kyrkomusiker 

 

• Kyrkomusikerna är i mångt och mycket nöjda med hur situationen ser ut, och 

trivs med att arbeta ensamma 

 

• Körmedlemmarna vill inte slå samman körer, utan trivs bäst i sin lokala miljö 

 

• Kyrkomusiker är positionerade i olika kyrkor och det saknas tid 
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Enligt min uppfattning går kyrkomusikverksamheten här miste om en potentiellt stark 

resurs. Församlingarna skulle kunna öka besöksantalet och minska på kostnader 

genom att musikerna slår samman projekt och minimerar utgifter genom till exempel 

att inte rekrytera externa musiker två gånger om. Dessutom skulle ett bredare intresse 

för kyrklig aktivitet kunna väckas genom att människor besöker konserter och på så 

sätt blir nyfikna på kyrkan (jfr. Tingström & Ytterberg i kapitel 4.3.3). Genom 

samarbeten skulle kyrkomusikerna som grupp få en ökad legitimitet och ett ökat 

inflytande över de resurser som attraherar dem (jfr. Nilsson, 2005).  

Församlingssammanslagningarna har generellt sett inte påverkat 

kyrkomusikverksamhetens organisering speciellt mycket. Vissa samarbeten har 

genomförts och en viss arbetsdelningsförändring har trätt i kraft (flera möten, arbete i 

olika kyrkor).  

Kyrkomusikernas uppfattning om hur församlingssammanslagningen totalt sett har 

påverkat dem varierar. Två kyrkomusiker menar att det inte är någon skillnad sedan 

tiden då församlingarna inte var sammanslagna, tre kyrkomusiker menar att 

sammanslagningen har gynnat kyrkomusikverksamheten och en kyrkomusiker ser 

sammanslagningen som något negativt. De kyrkomusiker som ser sammanslagningen 

som lyckad för kyrkomusikverksamheten ser ett ökat resursutbud i form av fler 

samarbetsmöjligheter och att musikerna i Södertälje får arbeta i flera kyrkor vilket 

uppfattas som positivt av en respondent. Samarbeten sker inte i någon hög 

utsträckning idag, men att arbetslaget är större gör att kyrkomusikverksamheten på 

sikt kan utnyttja detta och uppnå synergieffekter.  

6.1 Avslutande diskussion 
 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur pågående organisationsförändringar inom 

Svenska kyrkan påverkar kyrkomusikverksamheten på församlingsnivå. Analysen har 

skett på individ- och gruppnivå. Församlingssammanslagningarna har på olika sätt 

påverkat kyrkomusikerna individuellt. Generellt sett har positionering för 

kyrkomusikerna på individnivå varit svårt, och de har därmed haft svagt inflytande 

över församlingen. Som grupp har kyrkomusikverksamheten en tydlig position och ett 

starkt inflytande över församlingen. Detta beror bland annat på att kyrkomusiker är en 
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kritisk, och eventuellt en knapp resurs, för församlingen och Svenska kyrkan i stort 

tack vare att verksamheten är medlemsfrämjande. Det finns en stor utväxlingspotential 

i möjliga samarbeten kyrkomusikerna sinsemellan. Sådana samarbeten har emellertid 

inte skett i någon stor utsträckning.  

 

Framtiden för kyrkomusikverksamheten är kritisk, enligt respondenterna. Svenska 

kyrkan kommer troligtvis på sikt att dra ned på antalet anställningar i och med 

pensionsavgångar, för att få en mer hållbar ekonomi.  Enligt analyschef Bromander 

beror detta på medlemsutveckling, demografi, förändrade attityder i samhället eller ett 

minskat intresse för Svenska kyrkan. Samtidigt kommer allt färre ungdomar i kontakt 

med kyrkorummet eller kyrkans vanligaste musikinstrument. Detta kan på sikt leda 

till att antalet kyrkomusiker i Sverige minskar och att antalet kyrkomusikaliskt 

intresserade musiker minskar, vilket kan resultera i att kyrkomusiken tappar sin 

legitimitet. Respondenterna har föreslagit en rad åtgärder som de själva och Svenska 

kyrkan i stort kan se över: 

• Kyrkorna kan specialisera sig för att väcka ett publikt intresse utifrån 
kyrkomusikalisk kompetens inom församlingen. 
 

• Kyrkorna kan lita till volontärer i en högre utsträckning.  
 

• Kyrkomusikerna kan bli bättre konsertarrangörer. 
 

• Kyrkomusikerna kan anställas trots att de inte trakterar instrumentet 
kyrkorgel. Det kan räcka med exempelvis en organist i varje församling. 
 

• Den traditionella kyrkomusiken kan värnas samtidigt som kyrkan kan öppna 
sig för modern musik. 
 

• Kyrkans verksamhet kan kommersialiseras genom lokala sponsorer och 
samarbeten. 
 

• Församlingssammanslagningar kan göras mer effektiva genom samarbeten, 
gemensamma inköp och långplanering. 
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Om kyrkomusikverksamheten på sikt ska behålla sitt inflytande och sin legitimitet 

inom Svenska kyrkan kan dessa åtgärder beaktas. För Svenska kyrkans överlevnad är 

kyrkomusiken viktig, och därför bör detta vara en angelägen fråga. Denna studie visar 

att kyrkomusikerna kan vinna på att arbeta som en enhet, då deras inflytande över 

församlingen ökar när åsikterna framförs gemensamt.  

6.2 Forskningsbidrag 
	  
Uppsatsen har bidragit till att öka förståelsen för organisationsförändringar inom 

Svenska kyrkan. Genom att utgå från en specifik verksamhet ämnade uppsatsen 

belysa de skeenden som påverkar verksamheten utifrån två forskningsnivåer: individ 

och grupp.  

Konkret har verksamheten en högre maktfaktor på gruppnivå, och även större 

möjligheter att förfoga över de resurser som de finner nödvändiga eller är roade av, än 

vad den har på individnivå. Uppsatsen kan därmed belysa vikten av grupper, och att 

forskning på gruppnivå är högst relevant.  
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7.0 METODREFLEKTION OCH FÖRSLAG TILL 
VIDARE FORSKNING 

 
I detta kapitel presenteras ett kritiskt förhållningssätt till vald metod, och förslag för 

framtida forskning. 
 

	  
 

Fallstudier är holistiska och belyser snarare relationer och sociala processer än 

utvinner resultat ur desamma (Denscombe, 2009). En risk med fallstudier är alltså att 

det är svårt att generera konkreta resultat vilket jag på ett sätt har upplevt. En annan 

risk är att forskarens förförståelse styr uppsatsens innehåll allt för mycket 

(Gummesson, 2004). Detta har jag försökt tänka på under hela processen, och tycker 

att jag i någon mån har lyckats undvika ett subjektivt förhållningssätt.   

 

Uppsatsen avgränsades till två församlingar. Utöver dessa församlingar intervjuades 

tre sakkunniga personer. Avgränsningarna gjordes utefter en given tidsram och övriga 

omständigheter. På grund av dessa omständigheter är uppsatsens omfattning klart 

begränsad.  

 

För framtida studier skulle fokus kunna ligga på andra avdelningar inom Svenska 

kyrkan vad gäller församlingssammanslagningar eller andra organisatoriska 

förändringar. Ett annat alternativ för framtida studier är att göra en utökad studie med 

flera församlingssammanslagningar och flera musiker för att få ett bredare och djupare 

perspektiv på kyrkomusikernas ställning i Svenska kyrkan utifrån rådande 

omständigheter.  

 

Min studie styrker det faktum att kyrkomusikerna som grupp, snarare än som 

individer, är en maktfaktor i Svenska kyrkan. Eftersom detta område är outforskat i 

hög utsträckning (jfr. Edmondson, 2002; Senge, 1990) skulle vidare studier på 

gruppnivå kunna intensifiera uppsatsens resonemang och bidra till fortsatt utveckling 

av forskningsfältet.  
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APPENDIX 
	  

Bilaga 1: Svenska kyrkans och kyrkomusikens historia 
 

Musiken har alltid haft en framträdande roll inom kristendomen. I Gamla testamentet 

omnämns minst 20 olika musikinstrument (Tobin red. 2001). Den första kända 

musikaliska förändringen skedde mellan år 1000 f. kr fram till Jesu tid då musikens 

funktion i gudstjänsten ändrades. I bibeln beskrivs hur musik skapades spontant som 

en reaktion på händelser. Människorna lyfte händerna, föll på knä men satt aldrig ner. 

I Gamla testamentet finns det en gradvis förskjutning från extatisk, spontan musik till 

en liturgisk musik med inslag av kontemplativ, formell, symbolisk och ritualiserad stil 

(Wilson-Dickson, 1996).  

 

Den första kyrkorgeln, Svenska kyrkans mest framträdande instrument, uppfanns 

cirka 250 f. Kr. i Alexandria, Egypten (Tobin red. 2001). Från tempel, synagogor och 

tidiga kristna seder formades mässan och tidebönen där gudstjänsterna till största 

delen sjöngs. Musiken kring 300-talet e.Kr. , då kristendomen godkändes av staten, 

härstammade från de östliga medelhavsregionerna.   

 

När romarriket senare splittrades år 395 e.Kr. utvecklades den kristna kyrkans musik 

åt olika håll. Den latinska kyrkosången, som tillhörde västkyrkan, förknippas med 

påven Gregorius den store som levde på 500-talet. Under hans tid ökade 

systematiseringen av kyrkosången, och sedan mitten på 800-talet kallas den västliga 

kyrkans sång för gregoriansk (ibid.).  

 

Kristendomen kom omkring år 800 till Sverige, och Ansgar var den första missionären 

(Ekström, 1999). Ansgar förde bland annat med sig den gregorianska sången (Tobin 

red. 2001).  År 1008 döptes den förste kristne kungen, Olov Skötkonung, i 

Västergötland (Ekström, 1999). Dopet var en av de avgörande händelserna för det 

kristnade Sverige (Svenska kyrkan, 2015a). Skötkonung kom senare att etablera Skara 

stift, som är Sveriges äldsta organisation och fyllde tusen år 2014 (Ottenvang, 2014).  
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Kyrkorgeln började tillverkas och inrättas i kyrkorna under medeltiden mellan år 800-

1300. Orgelns utveckling inträffade samtidigt som det moderna Europa formades med 

polyfon musik, gotiska katedraler och de första universiteten (Tobin red. 2001).  

Klockaren (senare kyrkomusiker) var den person som bistod prästen i Svenska 

kyrkan. Klockarens roll såg i stora drag ut som dagens vaktmästare.  

Musikrepertoaren, som tidigare hade lärts ut muntligt, blev för omfattande kring 

1000-talet. Från och med denna tid noterades gudstjänsternas texter och melodier med 

hjälp av tecken och tidiga former av notskrift. (ibid.) Under medeltiden hade den 

romersk-katolska kyrkan ett stadigt fäste i Sverige. Många kyrkor som är i bruk idag 

byggdes under denna tid. Kyrkorna upprättades i byns centrum som ett tecken på 

Guds närvaro (Svenska kyrkan, 2015a). Kyrkomusiken under medeltiden fick en allt 

viktigare roll. Kyrkan önskade, i egenskap av Guds ambassadör, att lovsången skulle 

återspegla hans majestät och härlighet men även att kyrkans ritual skulle motsvara 

dess ställning som en politisk maktfaktor (Wilson-Dickson, 1996).  

 

Under reformationen på 1500-talet klev Sverige ur den romersk-katolska kyrkan. 

Successivt minskade påvens inflytande över den Svenska kyrkan. Det var Martin 

Luther tillsammans med de kontinentala reformanterna som kom att förändra den 

svenska andliga grunden (Ekström, 1999). Bibeln översattes till svenska, kyrkans 

liturgi skedde på svenska, ordensväsendet förbjöds (kloster stängdes), Guds 

villkorslösa kärlek framhölls, det började skrivas svenska psalmer etc. (Svenska 

kyrkan, 2015a; Tobin red. 2001). Luther såg att gudstjänstsången kunde bli ett 

verksamt medel för att förmedla bibeln och tron till folket (Tobin red. 2001). Ett starkt 

band uppstod mellan den svenska nationalkyrkan, staten och kungamakten (Ekström, 

1999).   

 

Otrodoxin, en kristen strömning på 1600-talet, kom att påverka kyrkomusiken. 

Musikaliskt influerades kristendomen av Italien. Nya musikaliska uttryckssätt fick sitt 

fäste såsom flerstämmig körmusik i motett- och kantatform, solosång med 

ackompanjemang (arior, konserter) och instrumentalmusik (framförd på orgel eller 

med blås- och stråkinstrument). Sverige influerades mest av tyska musiker som 

bosatte sig i Sverige (Tobin red. 2001). År 1686 formades en kyrkolag som 
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organiserade kyrkolivet i hela landet (Svenska kyrkan, 2015a). Det ställdes högre krav 

på klockarens roll, som numera var tvungen att undervisa och leda i sång om inte en 

kantor var anställd (Tobin red. 2001).  

 

Först på 1800-talet kunde kompositörerna jobba vid sidan av staten/kyrkan med 

offentliga konserter. Detta medförde att den profana musiken flyttade in i kyrkan. 

Kyrklig disciplin var ett tomt begrepp under denna tid. Det enda som betydde något 

var att musikprogrammet var fint (Wilson-Dickson, 1996). På 1860-talet genomfördes 

en bodelning mellan kyrkliga och kommunala förehavanden. Skolan kom fortsatt att 

tillhöra kyrkan, medan sjuk- och fattigvård tillföll kommunens område (Svenska 

kyrkan, 2015a). Musiken på 1800-talet präglades av väckelserörelsens framfart i 

Nordamerika och England. Den gemensamma sången med livligare tempo och melodi 

var något helt annat än den traditionella koralsången. I Sverige företräddes 

väckelserörelsen av diktare, evangelister och sångare såsom Carl Olof Rosenius, Lina 

Sandell och Nils Frykman (Tobin red. 2001).  

 

Landets klockare, kyrkosångare och organister vände sig till den svenska kungen för 

att få igenom en reformering av tjänsterna i början på seklet. År 1908 beslutades att 

det skulle anställas kantorer istället för klockare i församlingarna. En organist skulle 

även anställas om kyrkan hade en orgel. Det var numera kantorns roll att leda 

kyrkosången, undervisa och sköta andra uppgifter som tidigare förelåg klockaren 

(ibid.).  

 

Musikindustrin gjorde en explosionsartad utveckling på 1900-talet med ökad 

tillgänglighet och tillgång till musik (Bromander, 2002). Till skillnad från 1800-talet 

var inställningen till musik annorlunda. Nu skapades många musikverk som hade en 

andlig grund, men som inte erkändes av kyrkan (Wilson-Dickson, 1996). Under 1900-

talet blev det mindre vanligt att människor gick till kyrkan. Nattvardsseden var 

omtvistad. Svenska kyrkans modell svarade inte för förväntningarna bland folket, och 

väckelserörelsens utveckling bevisade detta (Ekström, 1999). Under efterkrigstiden 

blev det svenska folkhemmet den dominerande kraften att bygga landet och välfärden 

på. Motivationen kom längre inte från de kyrkliga institutionernas idéer (Bromander, 

2002). År 1951 infördes en religionsfrihetslag där vem som helst kunde gå ur kyrkan 
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utan att gå med i ett annat trossamfund (SFS 1951:680). I musikväg inträffade en stor 

förändring år 1986 då det släpptes en ny, uppdaterad psalmbok med 700 sånger 

(Tobin red. 2001). 

 

Svenska kyrkans skiljande från staten år 2000 ses som det största skiftet i Svenska 

kyrkans historia sedan reformationen (Bromander, 2002). 

 

Svenska kyrkans musikliv kom inte till av en slump, utan bottnar i ett flertusenårigt 

synsätt. Tre gammaltestamentliga dimensioner återspeglas i kyrkans musikliv idag: 

den konstnärliga grundsynen, betydelsen av att ge musiken ordnade livsvillkor och 

det arv från synagogans och templets gudstjänster som bildar bakgrund för dagens 

liturgi och kyrkomusik (Tobin red. 2001).  
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Bilaga 2: Svenska kyrkan idag 
 

Svenska kyrkan är ett trossamfund enligt svensk lag (SFS 1998:1591). Kyrkan 

bekänner sig som ett evangelisk-lutherskt trossamfund (Svenska kyrkan, 2015b). 

Enligt Ekström (1999) beskriver ordet evangelisk den bibliska bakgrunden, och 

luthersk kyrkans reformatoriska arv. Kyrkoordningen är sedan 1999 det 

grundläggande dokument som styr det inomkyrkliga regelsystemet (Svenska kyrkan, 

2015b). Tidigare styrdes Svenska kyrkan av en kyrkolag och andra lagar stiftade av 

riksdagen (Ekström, 1999). Cirka 22 000 människor är anställda i Svenska kyrkan 

idag (Svenska kyrkan, 2013a). Svenska kyrkans huvudsakliga intäkter kommer från 

den kyrkoavgift som medlemmarna betalar. År 2012 uppgick den till 78% av kyrkans 

totala intäkter. Övriga intäkter är utdelning från prästlönetillgångar, erhållna bidrag 

och gåvor, övriga verksamhetsintäkter etc. (Svenska kyrkan, 2013b). Nedan 

presenteras Svenska kyrkans olika organisationsnivåer.  

Församling 
	  
Svenska kyrkans församlingar är dess primära enheter. En församling är den lokala 

delen i Svenska kyrkan. Församlingens huvuduppgift är att fira gudstjänst, bedriva 

undervisning och att utöva mission och diakoni. Syftet är att människor ska komma 

(och leva) i tro på Gud. Församlingens alla uppgifter är stöd för, och en konsekvens 

av, församlingens huvuduppgift. Församlingarna är indelade i territoriella områden, 

pastorala områden. Det finns undantagsförsamlingar som är icke-territoriella. I ett 

pastorat kan flera församlingar verka. Då kallas det för en kyrklig samfällighet. 

Församlingen ingår i ett regionalt stift, men har ett eget församlingsstyre. 

Näringsverksamhet får bedrivas om den är naturligt anknuten till församlingens 

grundläggande uppgift.  För varje församling finns det en församlingsinstruktion. 

Instruktionen anger hur församlingen ska lyckas med att utföra huvuduppgiften 

(Svenska kyrkan, 2015b). Församlingarna finansieras till största del av den lokala 

kyrkoavgiften. Vissa församlingar får även ett utjämningsbidrag från den nationella 

nivån, som ansvarar för det nationella utjämningssystemet (Svenska kyrkan, 2013b). I 

Sverige finns det idag 1364 församlingar (Svenska kyrkan, 2015e).  
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Kyrkofullmäktige är det högst beslutande organet i en församling. Ingår församlingen 

i ett pastorat är kyrkofullmäktige pastoratets högst beslutande organ. 

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden eller i ärenden av större vikt, såsom: 

• godkännande av församlingsinstruktionen 

• mål och riktlinjer för verksamheten 

• budget, kyrkoavgift etc. 

• val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsrådet och valnämnden 

• fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning 

    etc. 

 

Kyrkofullmäktigeledamöter väljs av de röstberättigade i församlingen. Antalet 

ledamöter i fullmäktige beror på hur många röstberättigade det finns i respektive 

församling. Ledamöter väljs vart fjärde år (Svenska kyrkan, 2015b). Kyrkoherden har 

rätt att delta och anteckna vissa saker till protokollet, men får inte delta i beslut 

(Ekström, 1999). 

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Styrelsen har i gemensamt ansvar med 

kyrkoherden till uppgift att få den grundläggande uppgiften verkställd. Andra 

uppgifter kyrkorådet har är att bereda ärenden till kyrkofullmäktige, ha hand om den  

ekonomiska förvaltningen, verkställa kyrkofullmäktiges beslut etc. Kyrkorådet (och 

även antalet ledamöter) väljs av fullmäktige. I kyrkorådet är kyrkoherden ledamot. 

Mandatperioden är även här fyra år (Svenska kyrkan, 2015b). 

 

I en församling finns även ett församlingsråd, som har till uppgift att verkställa 

kyrkorådets beslut och att fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen. 

Kyrkofullmäktige utser ledamöter till församlingsrådet. Även antalet ledamöter 

fastställer kyrkofullmäktige. Mandatperioden får inte överstiga fyra år, och beslutas av 

kyrkofullmäktige (ibid.). 

 

Kyrkoherden är den som leder församlingsverksamheten. Till kyrkoherdens uppgift 

hör att verkställa församlingens grundläggande uppgift, fullgöra kyrkoordningens 

uppgifter och ha ansvar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära (ibid.). 
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Fig. 1 Modell över församlingens beslutande struktur (Svenska kyrkan, 2013a)	  

 

Stift 
 

Stiften är Svenska kyrkans regionala enhet som styr över pastoraten. Strukturen är 

episkopal (kyrkan leds av biskoparna), vilket tar sig i uttryck att en biskop sitter i 

ledningen i varje stift. Alla stift täcker såsom församlingarna hela Sverige, och de 

församlingar som ligger inom stiftets territorium ingår däri. Varje stift får namn efter 

det biskopssäte som gäller för motsvarande stift. Stiftet delas in i kontrakt, där en 

kontraktsprost ansvarar för x församlingar inom stiftet (Svenska kyrkan, 2015b). 

Kontraktsprostarna har till uppgift att biträda biskopen med ledning och tillsyn, och 

även göra visitationer i församlingarna (Ekström, 1999). Stiften har till uppgift att 

främja och ha tillsyn över församlingslivet, och även vissa förvaltningsuppdrag. Alla 

stift har en biskop som styr, men i Uppsala finns både en ärkebiskop och en vanlig 

biskop. Ledningen inom stiften ser snarlika ut som i församlingarna. Det finns 

stiftsfullmäktige, en stiftsstyrelse och särskilda nämnder (med uppgift att verkställa 

uppgifter som i annat fall görs av stiftsstyrelsen) (Svenska kyrkan, 2015b). 

Stiftsfullmäktige är det högst beslutande organet. Tidigare utsåg kungen biskopen i 

varje stift (Ekström, 1999). Idag utses biskopen genom ett val inom stiftet. 

Ärkebiskopen utses genom val inom alla stift (Svenska kyrkan, 2015b). Domkapitlet 

är ytterligare en beslutsinstans inom stiften. Dess uppgift är att fastställa 
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församlingsinstruktioner och ha tillsyn över verksamheten i stiftens församlingar 

(Svenska kyrkan, 2015d). Stiften finansieras till största del av den regionala 

kyrkoavgiften och bidrag från utjämningssystemet (Svenska kyrkan, 2013b). I Sverige 

finns det idag 13 stift (Svenska kyrkan, 2015e).  

	  
Fig. 2 Modell över stiftets beslutande struktur (Svenska kyrkans, 2013a) 

 

Nationell nivå 
	  
Den nationella nivån inom Svenska kyrkan representeras av olika organ som står till 

dess förfogande. Till den nationella nivåns uppgifter hör att ta ansvar för inomkyrklig 

normgivning, överprövning av beslut, gemensam information, utbildning, 

internationell diakoni och mission. Den nationella nivån ska även vara kyrkans röst 

utåt i Sverige och internationellt. Kyrkomötet är det högst beslutande organet. Det är 

dem som beslutar om kyrkoordningen. Kyrkomötet får emellertid inte besluta i 

enskilda frågor som rör stifts- eller församlingsområden. Kyrkomötet består av 251 

valda ledamöter och ansvarar för: 

• kyrkans tro, bekännelse och lära 

• kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar 

• tillhörigheten till Svenska kyrkan 

• kyrkans vigningstjänst 

• den kyrkliga organisationen 
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• de regler som församlingar och stift ska följa 

    (Svenska kyrkan, 2015b) 

 

På den nationella nivån finns det även andra beslutande organ. Kyrkostyrelsen bereder 

och verkställer kyrkomötets beslut. Biskopsmötet är till för biskopar att samråda om 

stiftsledning och ämbetsansvar. Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar prövar 

frågor om biskopars behörighet. Svenska kyrkans valprövningsnämnd prövar 

överklaganden av val inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkans överklagandenämnd 

överprövar beslut inom Svenska kyrkan (ibid.). Den nationella nivån består av 

Kyrkokansliet i Uppsala och Svenska kyrkan i utlandet (Svenska kyrkan, 2015e). Den 

nationella nivån finansieras främst av resultat från finansförvaltningen, bidrag från 

utjämningssystemet och statliga bidrag (Svenska kyrkan, 2013b). Ingen figur 

presenteras här eftersom kyrkomusikverksamheten inte representeras på denna nivå i 

samma utsträckning.  
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Bilaga 3: Kyrkomusiker idag 
 

Idag är Svenska kyrkan Sveriges största konsertarrangör och den största arbetsgivaren 

för frilansmusiker. Det finns ungefär 2300 anställda kyrkomusiker i Svenska kyrkan 

över hela landet (Svenska kyrkan, 2015h). Det är en ökning på 300 anställningar 

sedan år 1999 (Bromander, 2002). Antal anställningar behöver likväl inte motsvara en 

ökad arbetsmängd inom Svenska kyrkan, då heltidstjänster kan splittras upp i 

deltidstjänster. Cirka 3000 kyrkorglar används regelbundet i Svenska kyrkan till 

gudstjänster och konserter (Svenska kyrkan, 2015h). 

 

I Svenska kyrkans tradition har kyrkomusiker haft breda former av arbetsuppgifter. 

Som kyrkomusiker idag är man inte bara en musiker. I anställningen ingår en roll som 

pedagog, ledare, animatör, inspiratör, coach, administratör, ekonom, psykolog och 

teolog (Tobin red. 2001). Kyrkomusikern är en kyrkans konstnär och musiker. Som 

musiker krävs det övningstid, tid för fortbildning, sökande av ny repertoar, 

samarbeten med andra musiker, musikkonsumtion (konserter, inspelningar, läsa 

facklitteratur) etc. Det konstnärliga uttrycket är underbyggt av ett musikaliskt 

hantverk. I den pedagogiska biten omfattas undervisning i sång och orgelspel. Som 

ledare, animatör, inspiratör och coach ska kyrkomusikern leda, stödja och uppmuntra 

elever och körmedlemmar. Vidare måste kyrkomusikern ha en slags teologisk 

förankring. Många av de texter som finns i körsånger eller andra stycken måste kunna 

förklaras för barn och vuxna. Som administratör och ekonom ansvarar kyrkomusikern 

för att vara strategisk och kunnig. Kyrkomusikern måste göra avvägningar som ger 

mest valuta för pengarna (stora/små konserter, proffs/amatörmusiker, hyra/köpa 

utrustning, inträde/kollekt, annons/affisch etc.). För att leda ett frivilligarbete, 

exempelvis en kyrkokör, krävs en god psykologisk inblick. Kyrkomusikern måste 

ställa lagom höga krav för att deltagarna ska bli inspirerade. Som kyrkomusiker kan 

det vara svårt att svara upp till alla dessa yrkeskrav (ibid.). 

Utbildning 
 

Kyrkomusikerns yrkeskunnande består av ett musikaliskt hantverk som ska utveckla 

och stärka församlingssången (Tobin red. 2001). Idag finns två typer av 
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yrkesutbildningar som är behörighetsgrundande för anställning som kyrkomusiker i 

Svenska kyrkan. Dels kan man läsa en kyrkomusikalisk fackutbildning på en 

folkhögskola. I denna utbildning ingår en pastoralteologisk utbildning om 20 veckor. 

Kyrkomusikerutbildningen är på två år, och sammanlagd utbildningstid motsvarar 

alltså två och ett halvt år. Kyrkomusikern kan även utbilda sig på en högskola eller 

musikhögskola. Dessa skolor erbjuder en konstnärlig högskoleexamen omfattande 120 

högskolepoäng. Musikern kan även läsa en konstnärlig kandidatexamen (med 

inriktning kyrkomusik) på 180 högskolepoäng eller en konstnärlig masterexamen 

omfattande 300 högskolepoäng. Efter att ha studerat kyrkomusik krävs här att en går 

den pastoralteologiska utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut 

motsvarande 20 veckor. Utbildningen ges år 2015/2016 bara i Lund och Uppsala 

(Svenska kyrkan, 2015i). 

 

Vidare krävs att kyrkomusikern har genomfört åtta veckors praktik i en församling. 

Dessutom ska kyrkomusikern delta i "Mötesplats mellan stift och student" som pågår 

åtta till tio dagar. Båda dessa moment genomförs i ett av Svenska kyrkans stift. Har 

kyrkomusikern gått folkhögskola ska dessa moment vara avklarade innan examen. 

Har kyrkomusikern gått musikhögskola eller högskola ska dessa moment klaras av 

innan den pastoralteologiska utbildningen (ibid.). 

 

Den 2,5 års långa utbildningen motsvarar en kantorsexamen, och den treåriga 

högskoleutbildningen (eller längre) motsvarar en organistexamen (Svenska kyrkan, 

2015g). Generellt sett motsvarar en organistexamen en kyrkomusikerutbildning på 

högskolenivå (Tobin red. 2001). Utbildningen hette tidigare organistutbilning men 

kallas idag för konstnärlig kandidatutbildning (ibid. ; Kmh, 2015).  

 

Ämnen som ingår i den tvååriga folkhögskoleutbildningen är liturgiskt orgelspel, 

solistiskt orgelspel, ensembleledning med körsång, sång, pianospel, gehörsskolning 

och satslära med arrangering, liturgisk sång och dirigering, undervisningsmetodik, 

musiklära, liturgik, troslära och kyrkokunskap, musik och samhälle, pedagogik och 

psykologi, orgelkunskap, gitarrspel, administration, praktik och samverkansutbildning 

etc. (Tobin red. 2001). 
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Ämnen som ingår i den fleråriga högskoleutbildningen motsvarar ungefär desamma. I 

denna utbildning ingår även ett självständigt arbete inom fördjupningsområdet på 15 

högskolepoäng. Detta arbete kan vara en konsert eller motsvarande konstnärligt arbete 

som även innehåller en skriftlig del (Kungliga Musikhögskolan, 2015). 

 

Kyrkomusikerutbildningen startade år 1959 på Stora Sköndal som en följd av brist på 

kyrkomusiker i hela landet (Stora Sköndal, 2015). Idag lider Svenska kyrkan 

fortfarande av en brist på kyrkomusiker (SR, 2005; SR, 2006; Carlander et al. 2010; 

Görsch, 2009; Svenska kyrkan, 2015f). De flesta kyrkomusiker i Svenska kyrkan 

befinner sig idag i en klassisk musiktradition, även om de flesta uppskattar annan 

musik (Bromander, 2002).  

Anställning 
 

Anställning av kyrkomusiker regleras av två system förutom arbetsrätten. Dessa är 

kyrkoordningen och kollektivavtal (Tobin red. 2001). Enligt kyrkoordningen (34 kap. 

1 §, 3 st.) ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor i 

varje församling. Den som tillhör Svenska kyrkan eller en kyrka eller ett samfund 

som Svenska kyrkan genom Kyrkomötet ingått en överenskommelse om särskild 

ekumenisk samverkan med är behörig att bli anställd av Svenska kyrkan (34 kap. 7 §). 

Den kyrkomusiker som avlagt organistexamen eller motsvarande examen är behörig 

att anställas som organist. Den kyrkomusiker som avlagt kantorsexamen eller 

motsvarande examen eller som är behörig att anställas som organist, är behörig att 

anställas som kantor (34 kap. 15 §) (Svenska kyrkan, 2015b). 

 

Det nuvarande kollektivavtalet består av flera delar. Dels finns en överenskommelse 

om utrymme för löneökningar. Det finns även allmänna bestämmelser som reglerar 

förhållandet arbetstagare-arbetsgivare och som gäller för alla anställda (Tobin red. 

2001). Lönen är individuell och framtagen efter överenskommelse. Ordinarie arbetstid 

utgörs av i snitt 38,25 timmar per vecka. Av den tiden kan upp till 70 % schemaläggas 

av arbetsgivaren. Resten av tiden utgör förtroendearbetstid. Domkapitlet beslutar om 

församlingen i fråga ska ha en organist eller kantor (ibid.). 
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Enligt kyrkoordningen (34 kap. 1 § 4 st.) anställer Svenska kyrkan den personal som i 

övrigt behövs för verksamheten (Svenska kyrkan, 2015b). Vissa kyrkor anställer 

exempelvis en musikpedagog (Kyrkans Akademikerförbund, 2015). 

Arbetsmiljö 
 

För kyrkomusiker finns det ett flertal stressfaktorer. Kyrkomusiker jobbar vanligtvis 

på udda tider (kvällar och helger), står i offentlighetens ljus (blir påpassad och 

granskad), har högt ställda musikaliska ambitioner och avkrävs en hög social 

kompetens. Alla dessa faktorer kan påverka kyrkomusikern och leda till en kronisk, 

negativ stressreaktion med utbrändhet eller depression som följd (Tobin red. 2001). 

 

Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket (2007) finns det idag arbetsmiljöproblem 

inom Svenska kyrkan. Organisationsstrukturen är otydlig och faktorer som påvisar 

detta kan vara otydligt ledarskap och otydlig ansvarsfördelning, ett stort antal 

förtroendevalda, bristande kunskaper i arbetsmiljö (även arbetsledning, arbetsrätt, 

styrning och ledning), små organisatoriska enheter etc. (AV, 2007). Saco (2009) 

presenterade en rapport som visade att anställda inom Svenska kyrkan är 

långtidssjukskrivna på grund av utmattning, depression eller stress i högre 

utsträckning än anställda inom staten och andra områden. Kyrkan anses av många 

vara en dålig arbetsgivare (SVT, 2014; Bondesson, 2008; Sköld och Delin, 2014; 

Elfström, 2014). 

Övrigt 
	  
Musikgudstjänsten är den gudstjänstform som är mest populär inom Svenska kyrkan. 

År 1995 besökte dubbelt så många en musikgudstjänst i förhållande till en 

huvudgudstjänst (Bromander, 2002).  
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Bilaga 4: Intervjufrågor till kyrkomusiker i en 
församlingssammanslagning 
 

• Hur gammal är du? 
 

• Hur länge har du arbetat i denna församling? 
 

• Vad har du för utbildning och vad är du anställd som? 
 

• När fick du veta om församlingssammanslagningen?  
 

• Hur har din roll i organisationen sett ut under förändringsprocessen? 
 

• Hur har din tjänst förändrats sedan församlingssammanslagningen? 
 

• Hur har din roll i organisationen förändrats sedan sammanslagningen? 
 

• Hur har budgeteringen förändrats? 
 

• Beskriv hur arbetsmiljön har förändrats på jobbet? 
 

• Har du kunnat påverka kyrkomusikerverksamheten i förändringsprocessen, och i så fall 
hur? 

 
• Berätta om den nya verksamhetsindelningsmodellen.  

 
• Beskriv hur den nya verksamhetsindelningsmodellen har fungerat för din redovisning. 

 
• Hur har modellen förändrat din arbetsfördelning? 

 
• Beskriv hur resurstilldelningen har förändrats sedan sammanslagningen. Har du fått ett 

större eller mindre resursutbud?  
 

• Finns det möjlighet till innovativa lösningar inom sammanslagningen? 
 

• Vilka lösningar? 
 

• Uppmanas du att vara innovativ, eller handlar allting om anpassning? 
 

• Hur har församlingssammanslagningen gynnat eller missgynnat 
kyrkomusikverksamheten? 

 
• Hur skulle kyrkomusikverksamheten kunna användas för att lyfta upp er församling idag? 

 
• Finns det någon annan typ av organisationsförändring som påverkat ditt yrke på senare 

tid, och i så fall vad? 
 

• Övriga tankar? 
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Bilaga 5: Intervjufrågor till kyrkoherdar i en församlingssammanslagning 
 

• Hur gammal är du? 
 

• Hur länge har du arbetat i denna församling? 
 

• Vad har du för utbildning och vad är du anställd som idag? 
 

• Beskriv hur din roll sett ut i förändringsprocessen.  
 

• Hur har din tjänst förändrats sedan församlingssammanslagningen? 
 

• Hur har kyrkomusikerns roll enligt dig förändrats sedan sammanslagningen? 
 

• Hur har deras budgetering förändrats? 
 

• Beskriv hur arbetsmiljön har förändrats på jobbet efter sammanslagningen? 
 

• Har du kunnat påverka kyrkomusikerverksamheten i förändringsprocessen, och i så fall 
hur? 

 
• Vad konkret har förändrats sedan sammanslagningen? Jag tänker på arbetstid, besökare, 

öppettider, antal anställningar etc.  
 

• Hur mycket och vad för typ av inflytande har du över kyrkomusikerverksamheten idag? 
 

• Berätta om den nya verksamhetsindelningsmodellen. 
 

• Beskriv hur den nya verksamhetsindelningsmodellen har fungerat för 
internredovisningen. 

 
• Hur har modellen förändrat kyrkomusikernas arbetsfördelning tror du? 

 
• Beskriv hur resurstilldelningen har förändrats för kyrkomusikverksamheten sedan 

sammanslagningen. Har utbudet förändrats på något sätt? 
 

• Finns det möjlighet för kyrkomusikerna att hitta innovativa lösningar i 
sammanslagningen? 

 
• Vad skulle det kunna vara? 

 
• Uppmanas de att vara innovativa eller handlar allting mest om att de ska anpassa sig? 

 
• Hur har församlingssammanslagningen gynnat eller missgynnat 

kyrkomusikverksamheten? 
 

• Hur skulle kyrkomusikverksamheten kunna användas för att lyfta upp er församlingen 
idag? 

 
• Finns det någon annan typ av organisationsförändring som påverkat kyrkomusikernas 

yrke på senare tid, och i så fall vad? 
 

• Övriga tankar? 
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Bilaga 6: Intervjufrågor till sakkunniga personer 
	  

• Hur gammal är du? 
 

• Hur länge har du arbetat inom Svenska kyrkan? 
 

• Vad har du arbetat med tidigare inom Svenska kyrkan? 
 

• Vad har du för utbildning och vad är du anställd som idag? 
 

• Beskriv vad du har för relation till församlingssammanslagningar. 
 

• Hur tror du en kyrkomusikerns roll förändras efter en sammanslagning? 
 

• Hur tror du budgetering och arbetsmiljö förändras? 
 

• Vad konkret i övrigt tror du förändras i en sammanslagning? Jag tänker på arbetstid, 
besökare, öppettider, antal anställningar etc.  

 
• Finns det möjlighet för kyrkomusikerna att hitta innovativa lösningar i sammanslagningar 

tror du? 
 

• Tror du att kyrkomusikerna uppmanas att vara innovativa eller handlar allting mest om att 
de ska anpassa sig? 

 
• Beskriv hur du tror resurstilldelningen har förändrats för kyrkomusikverksamheten sedan 

sammanslagningen. Har utbudet förändrats på något sätt? 
 

• Berätta om den nya verksamhetsindelningsmodellen. 
 

• Beskriv hur den nya verksamhetsindelningsmodellen har fungerat för internredovisningen 
för dig. 

 
• Hur har modellen förändrat kyrkomusikernas arbetsfördelning tror du? 

 
• Finns det någon annan lösning på det här tror du? 

 
• Hur har församlingssammanslagningen gynnat eller missgynnat 

kyrkomusikverksamheten tror du? 
 

• Hur skulle kyrkomusikverksamheten kunna användas för att lyfta upp en församling 
idag? 

 
• Finns det någon annan typ av organisationsförändring som påverkat kyrkomusikernas 

yrke på senare tid, och i så fall vad? 
 

• Antal anställningar för kyrkomusiker har ökat i landet de senaste femton åren samtidigt 
som totala anställningar inom Svenska kyrkan minskat. Vad tror du det beror på? 

 
• Hur tror du kyrkomusikverksamheten påverkas i organisationsförändringar inom Svenska 

kyrkan? 
 

• Övriga tankar? 


