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UPPSALA STIFT 

Denna bilaga innehåller beskrivning av indelningsändringarnas implementering i Uppsala stift 
utifrån genomförd enkätundersökning, fallstudie i ett nybildat pastorat och kompletterande 
intervjuer med ansvariga på stiftet. Fallstudien har bestått av en fokusgrupp med medarbetare (i 
bilagan syftar medarbetare på avlönade anställda och inte volontärer) och en fokusgrupp med 
den lokala ledningen och förtroendevalda. Bilagan är disponerad efter resultat från 
enkätundersökningen och fallstudierna för ett studerat pastorat. 
 

1.1 Resultat från enkätundersökningen i Uppsala stift 
 
Medarbetare har fått information om hur arbetet med indelningsändringarna fortlöpt 
En stor andel av medarbetarna i Uppsala stift har fått information om hur arbetet med 
indelningsändringarna fortlöpt. De flesta medarbetare uppger att de har fått information på 
interna möten och/eller via deras närmaste chef/kyrkoherde. Många har även fått information via 
informationsbrev. Få medarbetare har uppgett att de inte har fått någon information alls. I 
figuren nedan illustreras medarbetarnas upplevelse av hur de har fått informationen.  

Figur 1. Hur har du huvudsakligen fått information om hur arbetet med indelningsförändringen fortlöpt? 
(det är möjligt att ange flera alternativ) 

 
I varierande utsträckning har syftet och målet med indelningsändringarna varit tydligt  
Medarbetares uppfattningar skiljer sig ganska mycket från varandra. Majoriteten anser att syfte 
och mål har varit relativt tydligt. Det är några som inte alls anser det vara tydligt och några som 
anser att det är mycket tydligt. I figuren nedan illustreras om medarbetarnas anser att syftet och 
målet med indelningsändringarna har varit. 

Figur 2. I vilken utsträckning anser du att det är tydligt vad syftet och målet med indelningsförändringen 
var? 

 
Nöjdheten för delaktigheten i genomförandet av indelningsändringarna varierar mellan 
medarbetare 
Medarbetare är i olika utsträckning nöjd med hur de varit delaktiga i genomförandet av 
indelningsändringarna. En relativt stor andel (36 procent) vet inte om de är nöjda med sin 
delaktighet. Medan 32 procent säger att de är nöjda, och 33 procent säger att de inte är nöjda. 
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En möjlig förklaring till att så många svarar att de inte vet, är att de inte heller varit involverade. 
Av dem som säger att de inte är nöjda med hur de varit involverade, är flest missnöjda med att 
deras åsikter inte tagits tillvara på i processen eller att de inte blivit tillfrågade att delta.    

Figur 3. Är du nöjd med hur du var/hittills är delaktig i genomförandet av indelningsförändringen? 

 
Medarbetarna har i varierande utsträckning fått stöd i att tolka och förstå innebörden 
av indelningsändringarna 
Merparten av medarbetarna anser att de har fått stöd i att tolka och förstå innebörden av 
indelningsändringarna. Nästan en tredjedel uppger att de inte har fått stöd. En tredjedel vet inte 
om de har fått stöd. I figuren nedan visas medarbetarnas upplevelse av om de fått stöd att tolka 
och förstå innebörden.  

Figur 4. Har du fått/fick du stöd i att tolka och förstå innebörden av indelningsförändringen? 

 

Figur 1 Medarbetare som upplever att de fått stöd i att tolka och förstå indelningsändringen, visat i andel 

Medarbetarnas behov av praktiskt stöd från den lokala ledningen varierar 
En tredjedel av medarbetarna anser att de inte har fått praktiskt stöd i genomförandet från den 
lokala ledningen. Men det är även många som upplever att de har fått praktiskt stöd från 
ledningen. Många har dessutom inte haft behov av stöd. I figuren nedan illustreras den lokala 
ledningens praktiska stöd till medarbetare.  

Figur 5. Har du fått praktiskt stöd från din lokala ledning i att genomföra de förändringen som har 
påverkat dig i din yrkesroll? (exempelvis har det funnits en aktiv chef/kyrkoherde på plats som har 
stöttat dig i förändringen) 

 
Medarbetare har i varierad utsträckning kännedom om stiftets stöd 
Många medarbetare vet inte om stiftet har stöttat enheten under indelningsändringarna. Utöver 
det uppger medarbetare i relativt stor utsträckning att stiftet har stöttat. I figuren nedan visas 
medarbetarnas upplevelse om stiftet har stöttat enheten under indelningsändringarna. 
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Figur 6. Har stiftet i något avseende stöttat din församling under indelningsförändringen? (medarbetare) 

 
Enligt ledningen har stiftet stöttat enheterna under indelningsändringarna  
Majoriteten av ledningen upplever att de fått stöd från stiftet. Ungefär en sjättedel vet inte 
medan en väldigt liten del av ledningen anser att de inte fått något stöd från stiftet. I figuren 
nedan visas ledningens upplevelse av om de fått stöd från stiftet eller inte.  

Figur 7. Har stiftet i något avseende stöttat din församling under indelningsförändringen? (ledning) 

 
Ledningen är i stor utsträckning nöjd med stödet de fått från stiftet under indelningsändringarna. 
I figuren nedan visas hur nöjd ledningen är över stödet från stiftet.  

Figur 8. I vilken utsträckning är du nöjd med stödet från stiftet under indelningsförändringen? (ledning) 
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1.2 Fallstudien 
 
Biskopen i Uppsala stift såg behov av att slå samman enheter  
Under 2014 presenterade biskopen i Uppsala stift en målbild för hur den kommande indelningen 
bör utvecklas. Det föranleddes av att Biskopen hade haft upprepade kontakter med enheterna i 
stiftet och kom till fram att flera enheterna inte var långsiktigt hållbara. Samma år fattade 
stiftsstyrelsen beslut om en prioritetsordning för hur arbetet med indelningsändringarna skulle 
ske. I den ingick bland annat enheterna i det studerade pastoratet. Indelningsutredningen om att 
bilda ett pastorat med dessa enheter och pastorat påbörjades därefter.  
 
Det var i första hand ekonomiska skäl som motiverade indelningsändringen enligt medarbetare 
och ledning. Men de enskilda enheterna hade också specifika utmaningar som påverkade deras 
pastorala, demokratiska och organisatoriska bärkraft som motiverade en indelningsändring.  
 

Figur 9. Beskrivning av processen för fallstudien 

  



 
 

 
 
 

 

Uppsala stift var huvudansvarig för indelningsutredningen och gav olika typer av stöd  
Uppsala stift ansvarade för att genomföra indelningsutredningen. Utredningen påbörjades under 
sommaren 2014. Under utredningens inledande året bildades en referensgrupp med kyrkoherdar, 
fullmäktigeordförande och kyrkorådsordförande från samtliga enheter samt representanter från 
stiftet. Referensgruppen utvecklade bland annat en målbild för förändringsarbetet. 
Förtroendevalda och anställda involverades i utredningsarbetet. Förtroendevalda och 
kyrkoherdarna samlades enskilt för att diskutera utredningen, processen framåt vid en 
indelningsändring, samt diskuterades även utmaningar och hot. Under utredningen fick även en 
del medarbetare möjlighet att diskutera och arbeta kring lokala värden i enheterna och 
enheternas olikheter.  
 
Under utredningen stöttade Uppsala stift de berörda enheterna på olika sätt. Bland annat 
anlitades en konsult som processledningsresurs i syfte att stödja kyrkoherdarna i 
förändringsarbetet. Tillsammans med anställda och förtroendevalda genomförde konsulten 
workshops i syfte att diskutera utmaningar och möjligheter i det nya pastoratet. Syftet med 
diskussionerna var att synliggöra enheternas särart för att bättre kunna ta till vara på dem vid 
indelningsändringen. Arbetet resulterade i en broschyr. Resultatet från dessa var en broschyr 
med medskick som riktade sig till de indelningsdelegerade. Stiftet arrangerade ett 
utbildningsdygn för kyrkoherdarna och kyrkorådsordförandena. En kyrkoherde från ett nybildat 
pastorat delade också med sig av sina erfarenheter under den här perioden.   
 
Förslaget godkändes efter visst motstånd från en av enheterna 
Utredningen föreslog att de undersökta enheterna skulle bilda ett nytt pastorat. Ett av 
enheternas kyrkoråd var inte helt eniga med utredningen men remissen godkändes till slut och 
stiftsstyrelsen beslutade om att bilda ett nytt pastorat. Indelningsändringen trädde i kraft januari 
2017.  
 
Under omställningsarbetet hade det nya pastoratet en del vakanser 
Medarbetare efterfrågade externt stöd för att hantera administrationen i samband med 
indelningsändringen. Det fördes diskussioner om att ta in externt konsultstöd men det bedömdes 
tillslut vara för kostsamt och de förtroendevalda sa nej. Medarbetarna fick i stället stöttning av en 
tidigare kyrkoherde.  
 
Ingen av de tidigare kyrkoherdarna i enheterna hade som avsikt att fortsatte arbeta kvar i det 
nya pastoratet, eftersom de slutade eller gick i pension i under utredningen. Under 
omställningsperioden fanns det under en tid ingen ordinarie kyrkoherde kvar. Den nya 
kyrkoherden för pastoratet tillträdde under 2017 när det nya pastoratet hade bildats. Den nya 
kyrkoherden initierade ett visionsarbete när den tillträde. Kyrkoherden såg behov av att samlas 
kring en gemensam vision om det nya pastoratet och vilken kyrka de ville vara. Förtroendevalda 
deltog också i visionsarbetet. Det fanns en ambition om att den nya kyrkoherden skulle besöka 
alla arbetslagen i enheterna under pastoratets första tid. En del besök genomfördes men inte 
alla.   
 
Processen upplevs av enheterna som kort 
Medarbetare som intervjuats beskriver att de kunde se att det fanns behov av en förändring, och 
de kunde se en del positiva fördelar med att slås ihop. Även representanter från ledningsgruppen 
delar den uppfattningen. Medarbetare och representanter från ledningsgruppen ställer sig 
antingen neutrala eller positiva till att initiativet till indelningsändringen kommit från stiftet. Med 
vissa medarbetare påtalar att det inte funnits ett tydligt motiv från stiftet om varför just dessa 
enheter skulle gå ihop och bilda ett pastorat.  
 
En del personer inom enheterna hade synpunkter på tidplanen för processen och menade att 
indelningsändringen borde tagit längre tid, men också skett vid en annan tidpunkt. En del 
enheter tyckte att tidpunkten för utredningen och processen kring indelningsändringen inte var 
den rätta. Framför allt för att den sammanföll dåligt med till exempel nya krav och regler på 
administration, såsom GDPR, K3 m.m. 



 
 

 
 
 

 

 
Medarbetare har varit medvetna om att en förändring ska ske och fått information om det, men 
däremot indikerar intervjuerna med att det varit mindre tydligt hur förändringen ska genomföras 
och vad slutresultatet ska bli. Medarbetare upplever att de fick information om förändringen och 
att det funnits transparens i processen, tex redovisning av protokoll från möten.  
 
Medarbetare i pastoratet hade önskat mer stöd under framför allt omställningsarbetet, och att 
implementera förändringen i sin egna arbetsroll. Men de önskar även mer stöd kring de 
administrativa uppgifterna. Medarbetare hade behov av att få diskutera rutiner och nya 
arbetssätt i det nya pastoratet i större omfattning än de fick. Utifrån deras perspektiv har de inte 
känt att det varit en tydlig plan för hur och när saker ska genomföras i samband med att det nya 
pastoratet bildades.   
 
Upplevelsen av stiftets stöd varierar 
Upplevelsen av stiftets stöd skiljer sig mellan medarbetare och representanter från 
ledningsgrupp. Medarbetare har inte märkt av stiftet speciellt mycket under utredningen eller vid 
ikraftträdandet av det nya pastoratet. Givet att beslutet om indelningsutredningen kom från 
stiftsstyrelsen hade medarbetarna förväntat sig mer stöd från stiftet i förändringsarbetet. 
Exempelvis hade medarbetare önskat att få liknande stöd att svetsa samman medarbetare som 
ledningsgruppen fick.  
 
Representanter från ledningsgruppen är överlag nöjda med stiftet från stiftet. Stiftet beskrivs ha 
varit aktiva till driva i gång processen och bidragit med relevant kunskap. Men däremot saknade 
både medarbetare och ledningsgrupper saknade en tydlig förändringsledare under processen. Det 
var särskilt viktigt under perioden i övergångsperioden när de gamla kyrkoherdarna slutade och 
den nya kyrkoherden för pastoratet skulle börja. Utifrån medarbetarnas beskrivningar framgår 
att de saknade ett processtöd. De har på egen hand fått reda ut och tolka sina roller. 
 
Medarbetare upplever att nya arbetssätt och rutiner ännu inte satt sig i pastoratet 
De nya rutinerna och arbetssätten i det nya pastoratet är inte helt tydliga enligt medarbetare. 
Från enkätsvar och fokusgrupper med medarbetare framgår att flera upplever att den nya 
organisationer inte har satt sig än. Det är ännu inte helt klart vad som ska vara 
församlingsgemensamma uppgifter eller inom vilka områden enheterna ska samverka kring. 
Frågan om vad som ska vara upp till respektive församling och pastoratet har varit en 
återkommande fråga under hela förändringsarbetet, men som utifrån intervjuerna ännu inte 
verkar vara löst. Medarbetare upplever att det finns potential i att samverka i det nya pastoratet, 
men att nyttan ännu inte har realiserats.  
 
Både positiva och negativa effekter nämns i intervjuerna. Bland annat beskrivs administrationen 
vara en utmaning i det nya pastoratet och uppfattas ha ökat. En del medarbetare har fått fler 
kollegor till följd av det nya pastoratet, men vissa har också fått färre. Till sist beskrivs 
diakoniarbetet påverkats positivt av indelningsändringen enligt intervjuade. Det har enligt dem 
blivit mer logiskt att diakonin blir tydligare när den riktar sig till en och samma kommun, det har 
blivit lättare att hjälpa människor nu än tidigare.  
 
 
 
 
 
Information om X pastorat 
Antal enheter/pastorat i det nya pastoratet: 4 
Initiering av utredning: 2015 
Beslut om indelningsändring: 201X  
Ikraftträdande av indelningsändring: 2017   
Typ av pastorat; glesbygd, flera enheter i s 
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