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METODBESKRIVNING 

Processutvärderingen har besått av flera datainsamlingsmetoder. Ramboll har genomfört 
dokumentstudier, enkätundersökning, intervjuer och fokusgrupper. Enkätundersökningen har 
skickats ut till anställda och chefer som arbetar i ett pastorat som har påbörjat eller genomfört 
en indelningsändring i de tre stiften. Fallstudierna har genomförts i form av intervjuer med 
biskop och strukturhandläggare på stiftet samt en fokusgrupp med medarbetare och en med 
kyrkoherden, församlingsherdar och förtroendevalda. Hur enkätundersökningen samt 
fallstudierna har genomförts beskrivs mer i detalj i avsnitten nedan. 

1.1 Enkätundersökningen 

Framtagandet av enkätfrågorna har skett i dialog med de tre stiften och Kyrkokansliet och utgår 
från Rambolls ramverk för analys av implementering. Enkätfrågorna utgår således från 
parametrarna information till medarbetare, tydlighet med syfte och mål, medarbetares 
delaktighet, hjälp att tolka och förstå, aktivt ledarskap samt stöd från stiftet. I enkäten har vi 
även frågat om hur indelningsändringen har påverkat medarbetare. I bilaga 2 redogörs för 
frågorna i sin helhet. 
 
Enkätens utformning 

I enkäten har frågor om enheternas medarbetare och lokala lednings uppfattningar om 
implementering ställts. Syftet med enkätundersökningen har varit att skapa en bredare och 
förhoppningsvis representativ förståelse för personalens upplevelse i pastoraten som har påbörjat 
eller genomfört en indelningsändring.  
 
Svarsfrekvens 

Enkäten har skickats ut till 998 personer och av dem har 476 stycken besvarat enkäten, vilket 
motsvarar 48 procent av alla tillfrågade. 7 procent har fyllt i några svar men inte slutfört 
enkäten, dessa svar har inte tagits med i analysen av enkätundersökningen. Fördelat mellan 
stiften skiljer sig svarsfrekvensen åt. I Härnösands stift har 336 personer fått enkäten, 173 av 
dem har slutfört den vilket innebär en svarsfrekvens på 51 procent. Vidare har 400 personer i 
Luleå stift fått enkäten. Av dem har 176 personer besvarat den vilket motsvarar 44 procent. 
Slutligen har 262 personer i Uppsala stift fått enkäten. 127 av dem har slutfört den, detta 
motsvarar 48 procent. 
 
Vid en fördjupning av vilka pastorat som personal arbetar i och som har svarat på enkäten 
framkommer vissa skillnader. I Härnösands stift är det personal inom 8 pastorat som har fått 
enkäten. Av respondenterna representerar flest Kramfors pastorat och minst representerar Fors 
och Ragunda pastorat. I Luleå stift är det personal inom 8 pastorat som har fått enkäten. Av 
respondenterna representerar flest Skellefteå pastorat och minst representerar Kalix pastorat. I 
Uppsala stift är det personal inom 7 pastorat som har fått enkäten. Av respondenterna 
representerar flest Roslagens Östra pastorat och minst representerar Dellenbygdens pastorat. 
Detta är inte särskilt förvånande eftersom det är färre personer inom de mindre pastoraten, dock 
vet vi inte hur stort bortfall det är i varje pastorat eftersom den parametern inte har studerats i 
enkätundersökningen. 
 
Svarsfrekvensen för de tre stiften är inte särskilt hög. Ramboll har skickat ut flera påminnelser 
för att höja svarsfrekvensen med svagt positivt resultat. Det visade sig också att några 
mejladresser som tillhandahållits av stiften var fel vilket resulterade i att enkäten skickades ut på 
nytt. En låg svarsfrekvens talar mot att dra några generella slutsatser utifrån den men samtidigt 
vet vi att etablerade undersökningar från till exempel SCB har i dag en svarsfrekvens på mellan 
50 och 60 procent. Ur ett traditionellt statistiskt perspektiv är en svarsfrekvens på 50–60 procent 
svag. Samtidigt har vi inga ambitioner om att enkätundersökningens resultat behöver vara 
statistiskt säkerställd då vi har en mer kvalitativ ansats i hela processutvärderingen. En 
förhållandevis låg svarsfrekvens tillsammans med ett varierande resultat har det blivit desto 
viktigare med fallstudierna.  
 



 
 

 
 
 

 

Kommentar om många vet ej-svar i enkäten 

I enkätundersökningen har det funnits ett vet ej-alternativ på många frågor, vilket är standard i 
enkätundersökningar. Generellt sett är det många vet ej-svar, ungefär 30 procent av 
respondenterna har svarat vet ej genomgående. Det höga bortfallet av aktiva svar gör att vi 
bedömer att det krävs en mindre bortfallsanalys av detta för att få djupare förståelse för varför 
det ser ut så här. En förklaring till detta kan vara att det är flera som började efter att 
förändringen var genomförd, detta är dock inget vi kan kontrollera för utan är bara spekulativt. 
En annan förklaring kan vara att respondenterna inte förstått frågan. En tredje förklaring kan 
vara att de helt enkelt inte vet. I bortfallsanalysen har vi fördjupat oss i hur fördelningen mellan 
vet ej-svaren har sett ut. 
 
Sammanlagt finns det 9 av 15 frågor med ett vet ej-alternativ och det är 442 medarbetare som 
har besvarat enkäten. 8 respondenter har svarat vet ej på 8 av 9 frågor. 9 respondenter har 
svarat vet ej på 7 av 9 frågor. 9 respondenter har svarat vet ej på 6 av 9 frågor. 16 respondenter 
har svarat vet ej på 6 av 9 frågor. 137 respondenter har svarat vet ej på 0 av 9 frågor. Detta 
innebär att det inte är samma 30 procent som har svarat vet ej utan svaren är spridda över 
populationen. 
 
En ytterligare fråga är ifall vet ej-svaren är fokuserade på en särskild yrkeskategori. Siffrorna 0–
9 illustrerar hur många inom varje yrkeskategori som har svarat vet ej. I kolumnen längst till 
vänster ses yrkeskategorierna i övriga kolumner anger hur många vet ej svar som har angetts 
(maximalt 9 vet-ej svar). I respektive ruta går det sedan att läsa av hur många svar vet ej svar 
respektive yrkeskategori har angivit, till exempel har 13 Komministrar svarat vet ej på två frågor. 
I tabellen är det ingen yrkeskategori som sticker ut nämnvärt. Organisterna och lokalvårdarna 
har några fler personer som har svarat vet ej på 5 frågor. Detta innebär att det inte är samma 
yrkeskategori som har svarat vet ej utan svaren är spridda mellan kategorierna. 

Tabell 1. Fördelning mellan antal vet ej-svar och olika yrkeskategorier (procent) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Övrigt 33 22 19 9 10 2 2 1 1 0 

Organist 50 0 13 25 0 13 0 0 0 0 

Lokalvårdare 29 0 43 14 0 14 0 0 0 0 

Kyrkvaktmästare 28 16 28 12 7 1 1 4 2 0 

Komminister 44 22 13 7 3 6 4 0 0 0 

Kantor 15 33 24 12 6 6 0 0 3 0 

Kamrer 50 28 0 6 6 6 0 6 0 0 

Förvaltningsassistent 28 20 16 12 12 4 4 4 0 0 

Församlingspedagog 35 16 19 12 9 2 0 2 5 0 

Församlingshemsvärd/ 
husmor 

17 8 17 33 25 0 0 0 0 0 

Församlingsdiakon 19 19 30 3 19 3 3 3 3 0 

Fritids-/ 
ungdomsledare 

20 20 25 5 10 5 5 5 5 0 

 
Genom enkäten har Ramboll samlat in en bred bild av hur processen har upplevts och alla som 
har berörts av en indelningsändring har fått möjligheten att lämna synpunkter. För att fördjupa 
vår förståelse för enheternas upplevelser om indelningsändringen har vi också genomfört 
fallstudier med en kvalitativ ansats. Genomförandet för dessa beskrivs i avsnittet nedan.  
 

Genomförande av fallstudie 

Ramboll har sammantaget genomfört fem fallstudier, två stycken i Härnösands stift, två stycken i 
Luleå stift samt en fallstudie i Uppsala stift. I avsnittet nedan beskrivs dels urvalet av pastoraten 
och resonemang kring hur detta kan påverka processutvärderingens resultat och dels 
genomförandet av fallstudierna i de tre stiften. 
 



 
 

 
 
 

 

Fallstudierna har bestått av två fokusgrupper per pastorat, en med ett urval av medarbetare (i 
rapporten syftar medarbetare på avlönade anställda och inte volontärer) och en med chefer och 
förtroendevalda. I Uppsala stift genomfördes bara en fallstudie eftersom den andra föll bort på 
grund av svårigheter tidsmässigt för pastoratet att delta. Pastoraten har valts av stiften och ska 
vara representativa för hur processen har gått till och för vilka typ av förutsättningar som 
pastoratet verkar i. Stiften har valt att inte studera pastorat i städerna eftersom de pastoraten 
skiljer sig åt organisatoriskt och därmed inte blir processen jämförbar med andra pastorat.  
 

Fokusgrupper har genomförts med ledning (förtroendevalda, kyrkoherde och församlingsherdar) 
och representanter för personalgruppen. Urvalet av ledning och medarbetare har inte varit helt 
geografiskt representativt, det har saknats några representanter från vissa enheter inom 
pastoratet, detta beror på att datumen inte har passat för de personerna. Sammanlagt har 47 
personer deltagit i fallstudierna. I figuren nedan beskrivs hur många personer Ramboll har träffat 
i respektive kategori. Utöver intervjuer och fokusgrupper har vi även genomfört dokumentstudier 
av till exempel utredningarna mm. 

Tabell 1. Översikt över antal intervjupersoner i fokusgrupperna 

 Pastorat Förtroendevalda Ledningsgrupp Medarbetare 

Härnösands stift Fallstudie 1 3 3 7 

 Fallstudie 2 1 4 5 

Luleå stift Fallstudie 1 3 2 4 

 Fallstudie 2 2 2 3 

Uppsala stift Fallstudie 1 1 3 4 

 

Urval av personer har respektive pastorat ansvarat för. Det är inte alla enheter inom det 
nybildade pastoratet som har varit representerade i fokusgrupperna. 
 
Kompletterande intervjuer har genomförts med strukturhandläggarna i alla stiften och med 
biskoparna i Härnösands och Luleå stift i syfte att få stiftens perspektiv på processen och hur 
indelningsändringen har implementerats.  
 
 
 
 
 


