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Förord
I den här rapporten redovisas ett projekt som undersökt arbetsmiljön inom fyra kristna
samfund (Svenska kyrkan, Svenska missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet samt
Pingströrelsen) i fyra län i Mellansverige (Sörmlands län, Västmanlands län, Värmlands
län samt Örebro län). Upprinnelse till projektet var olika signaler – avhandlingar,
rapporter, tidningsartiklar – som starkt indikerade att det fanns ett
förbättringsutrymme vad avsåg arbetsmiljön inom kristna samfund.
Det forskningsprojekt som redovisas i rapporten utgår från arbets‐ och miljömedicinska
kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Fyra av projektets medarbetare arbetar
där medan två medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för pedagogik, didaktik
och utbildningsstudier, Uppsala universitet respektive Kompetenscentrum för hälsa,
Västmanlands läns landsting/Institutionen för folkhälso‐ och vårdvetenskap, Uppsala
universitet.
Rapporten fokuserar på empiri hämtad från tre källor: 1) Registerdata från SCB, 2)
Enkätundersökning samt 3) intervjuer av samfundsanställda och personer med
erfarenhet av samfundsarbete. På basis av den erhållna empirin och tidigare relevant
forskning, föreslås vad de kristna samfunden bör fokusera arbetsmiljöarbetet på för att
förebygga problem som, förutom att de bidrar till försämrad upplevd arbetsmiljö, även
kan leda till långtidssjukskrivningar.
Projektmedarbetarna vill tacka alla som på olika sätt bidragit till den här rapporten,
personer vi inhämtat synpunkter från, som besvarat arbetsmiljöenkäten, som vi
intervjuat eller som visat intresse av projektet och hört av sig. Ett varmt tack går
naturligtvis till AFA Försäkring som finansierat hela projektet. Vi vill också tacka Michael
Nilsson och Susanne Gullberg Brännström, SCB Örebro för hjälp med
registerinformation samt Sten Dankvardt, Arbets‐ och miljömedicinska kliniken, USÖ,
för kloka synpunkter under projektets gång. Ett stort tack också till Marita Nyström och
Christina Söderqvist, läkarsekreterare vid Arbets‐ och miljömedicinska kliniken, för
hjälp att färdigställa rapporten
Örebro i mars 2013
Lars‐Erik Warg
Göte Mölleby
Ann‐Sophie Hansson
Per Vihlborg
Per Hansson
Ing‐Liss Bryngelsson

2

Sammanfattning
Rapporten redovisar material från empiriska undersökningar med fokus på
arbetsmiljön inom fyra kristna samfund, Svenska kyrkan, Svenska missionskyrkan,
Svenska baptistsamfundet och Pingströrelsen. Samfunden låg i Sörmlands län,
Västmanlands län, Värmlands län samt Örebro län (DUST‐länen). I FAS I jämfördes de
samfundsanställda i DUST‐länen med en grupp ur den arbetande befolkningen i samma
län med avseende på långtidssjukskrivningar. De samfundsanställda uppvisade inte
högre eller annorlunda siffror rörande långtidssjukskrivningar, än den arbetande
befolkningen under perioden 2001 – 2009. I FAS II distribuerades en arbetsmiljöenkät
till samtliga samfundsanställda inom DUST‐länen, totalt 3 436 anställda (svarsfrekvens
61 %). De samfundsanställda uppvisade i jämförelser med en referensgrupp (2 010
personer i de nordiska länderna), överlag inte någon annorlunda eller speciellt dålig
arbetsmiljö. När vi analyserade de samfundsanställda inbördes om deras värderingar
skilde sig från församlingens erhöll vi dock skillnader. Stora värderingsskillnader
signalerade en sämre upplevd arbetsmiljö och även fler långtidssjukskrivningar. För
dem som angav värderingsskillnader noteras överrisker (oddskvoter) för flera av
frågorna i intervallet 4,12 – 5,19 vilket inom arbetsmiljöforskningen anses som mycket
höga överrisker. I FAS III intervjuades samfundsanställda samt personer med kunskap
om samfundsarbete. Bilden som tecknades var att ledarfunktionen var viktig för en
fungerande bra arbetsmiljö. Intervjupersonerna önskade en snabb handläggning av
arbetsmiljöproblem, man var dock inte alltid övertygad om att samfunden hade
kunskap/verktyg att identifiera problem eller att åtgärda dessa. I rapporten
rekommenderas att samfunden följer Arbetsmiljölagen och det systematiska
arbetsmiljöarbete som finns för att hjälpa arbetsplatser att själva övervaka, identifiera
och åtgärda arbetsmiljöproblem. Mer forskning om betydelsen av värderingsskillnader
och arbetsmiljö efterlyses.

2

Innehåll
FÖRORD .................................................................................................................................................................
SAMMANFATTNING ...........................................................................................................................................
1 INLEDNING ......................................................................................................................................................7
1.1 BAKGRUND ..................................................................................................................................................................7
1.2 SYFTE............................................................................................................................................................................8
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR ..................................................................................................................................................9
1.4 PROJEKTORGANISATION ......................................................................................................................................... 10
1.5 DESIGN/METOD ....................................................................................................................................................... 10
1.6 DATABEARBETNING/ANALYSER ........................................................................................................................... 12
1.7 RAPPORTENS UPPLÄGGNING ................................................................................................................................. 13
2 DE FYRA SAMFUNDEN I FOKUS............................................................................................................. 13
2.1. SVENSKA KYRKAN ................................................................................................................................................... 13
2.1.1 Organisation ................................................................................................................................................ 14
2.1.2 Anställda ....................................................................................................................................................... 14
2.1.3 Medlemsutveckling................................................................................................................................... 14
2.1.4 Strukturomvandling................................................................................................................................. 14
2.2 FRIKYRKOSAMFUNDEN ........................................................................................................................................... 14
2.2.1 Svenska Baptistsamfundet .................................................................................................................... 15
2.2.1.1 Organisation ....................................................................................................................................... 15
2.2.1.2 Församlings‐ och medlemsutveckling ..................................................................................... 16
2.2.1.3 Anställda............................................................................................................................................... 16
2.2.2 Svenska Missionskyrkan ........................................................................................................................ 16
2.2.2.1 Organisation ....................................................................................................................................... 16
2.2.2.2 Församlings‐ och medlemsutveckling ..................................................................................... 16
2.2.2.3 Anställda............................................................................................................................................... 17
2.2.3 Pingströrelsen............................................................................................................................................. 17
2.2.3.1 Organisation ....................................................................................................................................... 17
2.2.3.2 Församlings‐ och medlemsutveckling ..................................................................................... 17
2.2.3.3 Anställda............................................................................................................................................... 17
2.3 SAMMANFATTNING ................................................................................................................................................. 18
2.4 LIBERAL ‐ KONSERVATIV ........................................................................................................................................ 18
2.4.1 Kyrkosamfund på en liberal ‐ konservativ skala .......................................................................... 18
2.4.2 Skillnader även inom samfunden ....................................................................................................... 20
3 ARBETSMILJÖLAGEN OCH TILLSYNEN AV KYRKANS ARBETSMILJÖ....................................... 22
3.1 ARBETSMILJÖLAGENS ÄNDAMÅL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE ....................................................................... 22
3.1.1 Allmänna skyldigheter ............................................................................................................................ 22
3.1.2 Arbetsgivarens ansvar............................................................................................................................. 22
3.2 GENOMGÅNG AV YRKESINSPEKTIONENS (YI) INSPEKTIONSMEDDELANDEN ................................................ 23
3.2.1 Problem identifierade enligt yrkesinspektörerna ....................................................................... 23
4 EMPIRISKA UNDERSÖKNINGAR ........................................................................................................... 25
4.1 FAS I: REGISTERDATA FRÅN SCB........................................................................................................................ 25
4.1.1 Bakgrund....................................................................................................................................................... 25
4.1.2 Resultat.......................................................................................................................................................... 26
4.2 FAS II: ARBETSMILJÖENKÄT TILL SAMFUNDSANSTÄLLDA .............................................................................. 27
4.2.1 Bakgrund och psykometriska egenskaper hos QPS Nordic ..................................................... 27
4.2.2 Resultat av arbetsmiljöenkäten........................................................................................................... 29
4.2.2.1 Demografiska uppgifter ................................................................................................................. 30
4.2.2.2 Arbetskrav........................................................................................................................................... 31
4.2.2.3 Rollförväntan...................................................................................................................................... 33
4.2.2.4 Kontroll i arbetet .............................................................................................................................. 34

5

4.2.2.5 Förutsägbarhet i arbetet................................................................................................................ 35
4.2.2.6 Skicklighet i arbetet......................................................................................................................... 36
4.2.2.7 Social interaktion.............................................................................................................................. 37
4.2.2.8 Ledarskap ............................................................................................................................................ 38
4.2.2.9 Medarbetarsamtal............................................................................................................................ 39
4.2.2.10 Organisationskultur/företagskultur...................................................................................... 49
4.2.2.11 Hot och våld...................................................................................................................................... 44
4.2.2.12 Diverse andra frågor om upplevelse av arbetsmiljön .................................................... 45
4.2.3 HÄLSA II: Diagnos ..................................................................................................................................... 49
4.2.3.1 Skillnader i värderingar mellan individ och församling................................................... 50
4.3 FAS III: INTERVJUER MED SAMFUNDSANSTÄLLDA SAMT EXTERNA RELEVANTA PERSONER ..................... 54
4.3.1 TEMA 1: Kyrkan som arbetsplats ....................................................................................................... 55
4.3.2 TEMA 2: Erfarenheter av konflikter i församlingsarbetet........................................................ 57
4.3.3 TEMA 3: Hur bör man lösa konflikter i församlingsarbetet? .................................................. 59
5 ATT ARBETA I KRISTNA SAMFUND: MOT EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ.................................... 59
5.1 VAD VISAR PROJEKTETS EMPIRI?.......................................................................................................................... 60
5.2 Föreslagna åtgärder ..................................................................................................................................... 63
REFERENSER ................................................................................................................................................... 65
BILAGA 1 (ARBETSMILJÖENKÄT MED FÖLJEBREV).......................................................................... 71

6

1 Inledning
1.1 Bakgrund
En majoritet av invånarna i Sverige tillhör något religiöst samfund, de flesta ett kristet
samfund. Så tillhör ca 70 % av invånarna, ca 6,6 miljoner någon kyrka i den Lutherska
kyrkofamiljen (Svenska kyrkan är störst med ca 6,5 miljoner medlemmar). Frikyrkorna
har tillsammans ca 250 000 medlemmar, Romersk‐katolska kyrkan ca 100 000, och de
Ortodoxa kyrkorna ca 120 000 medlemmar. Dessa kyrkor svarar för riter och
livstydning vid livets övergångsskeden för en stor andel av landets befolkning: födelse
(dop), vuxenblivande (konfirmation), äktenskap (vigsel), död (begravning). I personliga
eller nationella kriser menar många att kyrkorna skall svara för krishantering och stöd
för drabbade. Man kan t.o.m tala om att kyrkorna är en del av den nordiska
välfärdsmodellen (Helander, 2005). Även om det är en minoritet som deltar i
regelbundet gudstjänstliv, finns det trots sekulariseringen en stark värdegemenskap
omkring kyrkorna (Gustafsson, 2000) och de flesta ser sitt medlemskap ”som uttryck för
en kristen eller kristet färgad identifikation” (Sandback, 2000 s. 69). Kyrkornas närhet
till människorna och deras diakonala verksamhet framstår för många som en viktig del
av välfärden (Bäckström, 2005).
I den här rapporten redovisas ett forskningsprojekt med fokus på arbetsmiljön inom
fyra kristna samfund i Mellansverige. Den handlar alltså om människor som arbetar och
verkar bland församlingar i det Sverige som beskrivs ovan.
Arbetsmiljöverket publicerade 2007 en rapport som handlade om tillsyn av Svenska
kyrkans arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2007). I den konstateras att Svenska kyrkan har
stora problem med arbetsmiljön. Det saknas systematiskt arbetsmiljöarbete i många
församlingar liksom åtgärder mot stress och för hög arbetsbelastning. När det gäller
organisationsstrukturen menar man att den medför flera otydligheter:
•
•
•
•

Otydligt ledarskap och ansvarsfördelning
Ett stort antal förtroendevalda
Bristande kunskaper i arbetsmiljö och arbetsledning, arbetsrätt, styrning, ledning
Små organisatoriska enheter, som bl.a. bidrar till svårigheter att upprätthålla
kompetens, att begränsa utrymmet för personaladministrativa åtgärder samt
försvårar ett effektivt lokalt skyddsarbete.

Likaså framgick av en rapport från SACO (Saco, 2009) att långtidssjukskrivningar var
vanligare inom Svenska kyrkan än inom flertalet andra områden. Då den fysiska
arbetsmiljön inom kyrkan inte ansetts sämre än på annat håll (Wikholm, 2006), har man
antagit att merparten av dessa sjukskrivningar haft koppling till den psykosociala
arbetsmiljön.
Vidare, i en krönika i Dalarnas Tidningar 2008‐05‐22 formulerade/sammanfattade Jens
Runnberg i en krönika kyrkans problem på följande sätt: ”Sjukskrivning som en följd av
sociala problem, läs relationsproblem med arbetskollegerna, är vanligare i Svenska kyrkan
än på andra arbetsplatser. Det finns en kultur av att sopa meningsmotsättningar under
mattan, eftersom professionella redskap saknas, vilket gör att den godhetskultur som visas
upp utåt kraschar mot arbetsplatsens inre bild.”
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Arbetsmiljöverkets och SACO:s rapporter utgör endast några i raden av avhandlingar,
rapporter, debattartiklar och signaler från fältet, som indikerar att arbetsmiljön inom
kyrkor/religiösa samfund inte är den bästa (se t.ex. Alvarsson och Jonsson, 2004;
Belfrage, 2009; Bruhn, Lind och Svensson, 2005; Hanberger, 2005; Hansson, 2001;
Hansson, 2008; Öljarstrand, 2011; Svensson, 2008). Det är möjligt att arbetsmiljön nu är
något bättre än för ett antal år sedan men får man tro dessa rapporter och signaler så
återstår det ännu åtskilligt att göra.
Projektet utgick från Arbets‐ och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset
Örebro. Där har man där genom åren, såväl inom det kliniska arbete som i kontakter och
utbildningsinsatser samt även i privata sammanhang, kommit i kontakt med
arbetsmiljön inom kristna samfund. Intrycken av dessa miljöer skilde sig inte nämnvärt
från dem som redovisas i de rapporter som nämnts ovan. Det är möjligt att det som
Hansson (1999) skrev i sin rapport om Kyrkans som arbetsplats, på ett bra sätt
sammanfattar mycket av det som utgör kärnan i en stor del av samfundens problem:
”Det finns risk för djupgående konflikter som inte går att hantera därför att de pågått
länge. Den andliga dimensionen blir ofta till ett hinder för konfliktlösning då Gud ses som
problemlösaren därför att han är både uppdragsgivare och ledare sopar man problemen
under mattan och väljer ett konfliktundvikande beteende. Denna strävan efter harmoni
kan i många fall relateras till historia och tradition men också till teologisk syn och
värdegrund.” Saknas dessutom professionella redskap att handskas med dessa problem
kan svårigheter uppstå.
I titeln på den här aktuella rapporten har vi citerat vad som finns återgivet i en del
tidigare gjorda arbeten. Det var också vad flera samfundsanställda sa till oss när vi
pratade med dem inför projektets början. Man kan förmoda att det inte sällan kan vara
svårt att bedriva arbetsmiljöarbete inom arbetsställen/‐platser som definierar sig
annorlunda än merparten av andra arbetsmiljöer. Det fanns även de vi kom i kontakt
med som menade att den arbetsmiljölagstiftning som vi har i Sverige inte riktigt är
tillämplig vad gäller arbete inom religiösa samfund. Vad som i så fall skulle vara
accepterade styrdokument har varit lite otydligt men man har ibland hänvisat till bibeln
och menat att i den ges vägledning även i dessa frågor.
Projektgruppen var såväl då projektet planerades som under själva projektets gång, i
kontakt med forskare, myndighetspersoner, anställda vid och medlemmar inom
religiösa samfund. Praktiskt taget i samtliga av dessa kontakter blev vi uppmuntrade att
genomföra ett regionbaserat projekt rörande arbetsmiljön inom Svenska kyrkan men
också inom några andra samfund (de s.k. frikyrkorna). Att ha känt stöd av anställda ute i
församlingarna har naturligtvis känns uppmuntrande när vi genomfört olika faser i
projektet.

1.2 Syfte
Det är således mot bakgrund av det ovanstående som man bör sätta in den här aktuella
rapporten. Den tog sin utgångspunkt i situationer där människor är anställda och
arbetar inom något av de fyra kristna samfunden Svenska Kyrkan, Svenska
missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet samt Pingströrelsen.
Syftet med projektet var att undersöka sjukfrånvaro/ohälsa och tänkbara orsaker till
denna inom kristna samfund, sätt att hantera arbetsmiljöproblem på samt om möjligt
8

formulera åtgärdsförslag för att förbättra arbetsmiljön/minska långtidssjukfrånvaron
för de olika grupper som arbetar inom de aktuella kristna samfunden.
Projektet genomfördes som en totalundersökning inom DUST‐länen (Sörmland,
Västmanland, Värmland samt Örebro län,).

1.3 Frågeställningar
De frågeställningar som projektet formulerat tog sin utgångspunkt dels i tidigare
publicerade rapporter rörande sjukskrivningar och ohälsa inom Svenska kyrkan, och
dels i egna och andras tankar och erfarenheter rörande specifika arbetsmiljöfaktorer
inom religiösa samfund. När det gäller det sistnämnda kan man tänka sig att tolkningen
av de religiösa grunddokumenten i bibeln kan spela viss roll. Det finns också en slags
”godhetsaspekt”, dvs. i den kristna värdegrunden ligger implicit en kultur som innebär
att vara god, som i tidigare studier lyfts fram som en bidragande orsak till ohälsan bland
anställda varför den bör beaktas även i denna studie. Av särskilt intresse var därför
frågan om förmågan att handskas med de problem som beskrivits i tidigare studier, då vi
menade att detta var en förutsättning för att identifiera förslag till åtgärder. Mera
specifikt var det följande fyra frågeställningar som projektet avsåg att försöka besvara:
1) Återspeglar officiella registerdata om sjukskrivningar de som erhålls från
självrapporterad sjukfrånvaro?
2) Finns skillnader i sjukskrivningsmönster/ohälsa mellan Svenska kyrkan och
andra religiösa samfund (frikyrkor)?
3) Har missionen att "vara god" samt kyrkornas "kommunikationsstil" betydelse för
ohälsa och sjukskrivningar/sjukfrånvaro inom de religiösa samfunden?
4) Vilka samband kan urskiljas mellan förmåga/oförmåga att handskas med
arbetsmiljöproblem ur en liberal/konservativ gradient?
Vi menade att dessa frågeställningar låg helt i linje med vad som kunde vara av intresse
när man diskuterar arbetsmiljön i kristna samfund. De två första frågeställningarna
fokuserade på en mer ingående deskription/kartering av läget inom kyrkorna vad gäller
långtidssjukskrivningar. Det var viktigt att kunna kontrollera huruvida resultat erhållna
vid självadministrerande enkäter kunde valideras via officiell statistik. Visade det sig att
man i stort sett erhöll samma antal långtidssjukskrivningar i båda fallen, så utgjorde
detta resultat en stabilare bas för fortsatta studier. Skulle man å andra sidan finna att
den officiella statistiken avvek åt något håll, uppåt eller nedåt, så skulle det komma att
ställa en del frågor om säkerheten i enkätstudier (alternativt hur den officiella
statistiken samlas in). Vår uppfattning var att vilket utfall det än skulle bli, så skulle det
addera ny kunskap inom området.
Frågeställningarna tre och fyra var intressanta ur ett teoretiskt perspektiv men har
samtidigt nära koppling till ett praktiskt arbetsmiljöarbete. Det fanns vissa studier som
tydde på att de kristna samfundens mission/krav på att ”vara god” samt deras många
gånger problematiska kommunikationsstil, bidrog till såväl otillfredsställande
arbetsmiljö som ohälsa (Hansson, 2008). Det skulle ju kunna vara så att vissa typer av
arbetsmiljöproblem inom de kristna samfunden, t.ex. de som har att göra med sexuella
trakasserier, mobbning eller dåligt ledarskap, inte i tillräcklig utsträckning tillåtits att
komma upp på en dagordning för att diskuteras ordentligt. Missionen eller kraven av
vara god i alla lägen kanske undertrycker både viljan att göra en anmälan men också
9

styrkan i att vidta kraftfulla åtgärder. I förlängningen kan man hamna i situationer där
arbetstagare kanske mer eller mindre tvingas in i en långtidssjukskrivning som den
mest bekväma lösningen för någon part eller möjligen för alla inblandade.
Den frågeställning som oss veterligen inte hade belysts i tidigare studier, var i vilken
omfattning en liberal/konservativ gradient har betydelse för hur man handskas med
arbetsmiljöfrågor. Man skulle kunna tänka sig att samfund med en mer liberal syn i sin
teologiska tolkning, är mera fria i hur de ser på och handskas med problem som uppstår
på arbetsplatsen. Ett antagande vi hade var att de angriper problemen på ett mera
”profant” sätt jämfört med konservativa samfund. Dessa sistnämnda kanske i högre grad
utgår från ett bibelinspirerat synsätt i sin definition av problem och hur det sedan ska
hanteras (för god exposé över detta, se Strom och Wilson, 2009).
Ett fördjupat studium av sambanden mellan sjukfrånvaro/ohälsa och kulturbetingade
faktorer som godhetsaspekten eller kommunikationsmönster samt ett samfunds
teologiska profil bör, som vi såg det, vara av stort intresse för hanteringen av
arbetsmiljöproblemen inom dessa organisationer. Vår avsikt var därför att söka få dessa
frågeställningar besvarade genom såväl en enkätstudie som ett antal intervjuer med
förtroendevalda och med anställda inom de olika samfunden.

1.4 Projektorganisation
Organisationen av projektet har involverat samtliga medarbetare i såväl planering,
genomförande och analys som i diskussioner om rapportens innehåll och uppläggning.
Hela projektgruppen har vid fyra tillfällen haft heldags projektmöten, där större
planering skett och mer övergripande beslut tagits. Till detta kan nämnas
telefonmöte/e‐post samt konferensen The Third Conference on Church Leadership and
Organisational Change (2011) i Järvenpää, Finland, där hela projektgruppen deltog och
där även vissa projektdiskussioner genomfördes.
Vi knöt ingen referensgrupp till projektet då vi menade att det inom projektgruppen
fanns såväl kompetens som erfarenhet för att genomföra projektet. För att få synpunkter
och influenser utifrån, genomförde vi istället strategiska intervjuer samt pratade med ett
antal personer som arbetar vid olika församlingar eller hade erfarenhet av sådant
arbete. Vi tror att vi med detta arbetssätt och med denna projektorganisation gagnat
projektet på bästa sätt.

1.5 Design/metod
Kunskap har genererats genom datainsamling i tre olika faser samt genom
litteraturstudier. Den insamlade empiriska datamängden har bestått av registerdata,
enkätsvar samt intervjuer. Ansatsen har således varit att i möjligaste mån tillgodogöra
sig kunskap som kan utvinnas genom existerande databaser, kvantitativa data samt
genom mer kvalitativa indata.
De fyra kristna samfunden som projektet fokuserade på var Svenska Kyrkan, Svenska
Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet samt Pingströrelsen. I ett tidigt skede
beslutades att undersökningen endast skulle omfatta kristna trossamfund inom DUST‐
länen. Den geografiska fokuseringen betingades av att dessa län utgör
upptagningsområdet för Arbets‐ och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset
i Örebro. Beträffande icke‐kristna trossamfund bedömde vi att antalet anställda var
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mycket litet inom området och uteslöt därför dessa. Likaledes valde vi att utesluta två
stora kyrkofamiljer, nämligen den Romersk‐katolska och de Ortodoxa kyrkorna. Detta
gjordes främst eftersom dessa har relativt liten spridning inom DUST‐länen samt mycket
få anställda. Att Svenska kyrkan såsom dominerande trossamfund skulle inkluderas
ansåg vi självklart. Ur 1800‐talsväckelsen valde vi det äldsta samfundet, Svenska
baptistsamfundet samt en senare avknoppning av detta, Pingströrelsen. Vidare valde vi
det största av frikyrkosamfunden, sett till antalet församlingar, nämligen Svenska
missionskyrkan. De samfund som ingått i projektet har flera församlingar som ligger
inom alla DUST‐länen, dvs. Sörmlands län, Västmanlands län, Värmlands län samt
Örebro län. Inom projektet har vi ingen anledning att a priori tro att församlingarna
inom DUST‐länen skulle vara unika och därigenom inte tillåta en generalisering av
arbetsmiljöproblem till övriga församlingar i Sverige, möjligen undantaget storstäderna.
Ur design‐ och metodsynvinkel kan projektet sägas ha bestått av tre olika faser.
I FAS I beställdes uppgifter från databaser som SCB förfogar över. Man har kunnat läsa
om arbetsmiljön inom Svenska kyrkan, att man där ligger högt vad gäller
långtidssjukskrivningar (SACO, 2009). Data har ofta varit baserade på resultaten från
självadministrerade enkäter, dvs. självskattningar. I det här projektet ville vi undersöka
om detta var ett resultat man även fick om man gjorde jämförelser baserade på den
officiella statistik beträffande långtidssjukskrivningar som SCB förfogar över.
Från SCB beställdes således data rörande långtidssjukskrivna bland en s.k. Kyrkogrupp
(i fortsättningen skrivs gruppen med inledande versal). Kyrkogruppen utgjorde totalt
antal sysselsatta inom Svenska kyrkan, Svenska missionskyrkan, Svenska
baptistsamfundet samt Pingstförsamlingen i DUST‐länen. Denna grupp jämfördes med
en Kontrollgrupp (i fortsättningen skrivs gruppen med inledande versal). Denna sista
grupp bestod av anställda personer i befolkningen i DUST‐länen (åldersvägt för att
motsvara Kyrkogruppen). Materialet sekretessgranskades av SCB på så sätt att celler
med färre än fem observationer sattes till noll. Andel långtidssjuka i Kyrkogruppen
definierades som ” summan av alla bruttodagar enligt ersättningsslagen, sjukpenning,
rehabiliteringspenning, arbetsskadesjukpenning, sjuk med aktivitetsstöd, sjuk och
aktivitetsersättning som skall överstiga 76 dagar”. För att det tillsammans med
sjuklöneperioden skulle uppgå till 90 dagar eller mer, inkluderades antagandet att alla
hade lika lång sjuklöneperiod (idag 14 dagar). Andelen långtidssjuka i Kontrollgruppen
avsåg de med mer än 89 dagars sjukfrånvaro om åldersfördelningen varit den samma
som i Kyrkogruppen.
FAS II innebar att vi utvecklade en enkät (byggd på QPS Nordic 34+ (Dallner, Lindström,
Elo et al., 2000)) med fokus på arbetsmiljön inom de fyra aktuella samfunden.
Merparten av frågorna var av ”multiple choice‐typ”. Den färdiga enkäten som
distribuerades till de samfundsanställda, bestod av totalt 89 frågor (se Bilaga 1).
Administrationen av enkäterna till Frikyrkorna (i fortsättningen skrivs denna grupp
med inledande versal) sköttes från Arbets‐ och miljömedicinska kliniken,
Universitetssjukhuset Örebro, medan distributionen av enkäter till anställda inom
Svenska kyrkan ombesörjdes av SCB. Aktuella adresser till anställda inom Frikyrkorna
kunde fås av respektive samfund centralt. Svenska kyrkan däremot kunde inte ge en
sådan adressuppgift för sina anställda, varför SCB engagerades för att de via sina
databaser skulle kunna plocka fram namn och adresser. Samtliga besvarade enkäter
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skickades åter till Arbets‐ och miljömedicinska kliniken, där rådata lästes in för att passa
statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Såväl de
kvantitativa (mest av deskriptiv typ) som de kvalitativa analyserna genomfördes vid
klinken.
I FAS II jämfördes inkomna svar från Kyrkogruppen med en Referensgrupp (i
fortsättningen skrivs Referensgruppen med inledande versal). Referensdata som
presenteras i användarmanualen för QPS Nordic, grundas på svarsresultat från 2 010
respondenter från olika nordiska länder som arbetar inom olika branscher.
Referensdata presenteras som procentfördelningar för varje QPS Nordic‐fråga.
I FAS III var fokus på ett antal fördjupande telefonintervjuer med anställda inom de fyra
samfunden. Intervjuerna var fördjupningar i det att de personer som intervjuades, var
ett urval av personer som besvarat arbetsmiljöenkäten och som samtidigt givit sitt
samtycke till att vi fick kontakta dem. Intervjuerna utfördes av tre av projektgruppens
medlemmar. Dessa antecknade huvuddragen i svaren samtidigt som intervjuerna
genomfördes. Förutom dessa fördjupande samtal, kunde projektmedarbetare via
telefonsamtal/e‐post med ca 150 personer anställda inom samfunden i DUST‐länen få
ytterligare synpunkter på olika aspekter på arbetsmiljön. Slutligen intervjuades även ett
mindre antal, ca 10 personer, som hade anknytning till samfunden i egenskap av t.ex.
före detta samfundsanställd, församlingsaktiv, styrelsemedlem eller i rollen som
kyrkopolitiker/företagshälsovårdsanställd.
Efter att projektet beviljats medel från AFA Försäkring, sändes en etikprövningsansökan
till Regionala Etiska prövningsnämnden i Uppsala för granskning och godkännande av
projektet. Besked lämnades att ansökan godkänts, Dnr 2010/309.

1.6 Databearbetning/analyser
Eftersom indata i detta projekt praktiskt taget uteslutande varit av ”totalundersöknings‐
typ”, har inga statistiska bearbetningar gjorts som bygger på hypotestestning. I detta
projekt har vi tillfrågat samtliga anställda inom fyra kristna samfund i DUST‐regionen.
Det är således en totalundersökning i just den regionen, men det är ingen total
undersökning i hela populationen dvs. hela Sverige. Vi menar dock att en regional
totalundersökning av den typ som gjorts, ger en god bild av hur det är att arbeta inom
kristna samfund. Det är lite svårt att se om en geografisk spridning skulle tillföra
deskriptionen av samfundsarbete något. Vi inkluderade inte de riktigt stora städerna
men i den mån de har speciella problem, så är de ju begränsade till just storstäderna och
förtjänar då troligtvis en egen studie. Vi är dock medvetna om att man skulle kunna
motivera statistiska signifikanstester om man betraktade vår totalundersökning som ett
sampel som skulle vara annorlunda om man gjorde en ny totalundersökning efter en tid.
En logistisk regression gjordes dock där effektvariablerna var frågorna från QPS 34+.
Dessa frågor där svaren låg på en 5‐gradig skala, dikotomiserades så att de två positiva
svaren fick värdet 0 och de två negativa svaren fick värdet 1. Det mittersta värdet togs
inte med i analysen. Oberoende variabel var frågan ”Jag upplever att min församling har
mer liberala/konservativa värderingar än jag själv har” som klassindelades enligt
följande: Svar angivna med ett kryss (x) på en 137 mm lång linje; 0‐46 mm från
ändpunkten ”instämmer inte alls” = (Position 1); 47‐92 mm från samma ändpunkt =
(Position 2); 93‐137 mm från ändpunkten = (Position 3).
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1.7 Rapportens uppläggning
Vi valde att göra rapporten fylligare med bakgrundskunskap än vad som kanske varit
nödvändigt. Det finns ett antal kapitel med fokus på sådant vi menar är viktiga
förutsättningar när det gäller att formulera åtgärder. Syftet med detta upplägg har varit
att när man läser åtgärdsförslagen, så ska det vara möjligt att gå tillbaka i rapporten och
via de olika kapitlen samt den empiri som redovisas, förstå vad som ligger till grund för
dessa.
Efter en (1) Inledning med bakgrund, syfte, frågeställningar, organisation, design/metod
etc. följer ett kapitel kallat (2) De fyra samfunden i fokus där en kortfattad beskrivning
ges av de samfund som studerades i detta projekt samt görs även ett försök att om
möjligt beskriva/inordna samfunden i en liberal – konservativ skala.
I ett kapitel kallat (3) Arbetsmiljölagen och tillsynen av kyrkans arbetsmiljö, redovisas i
utdrag sådant som i lagen anger en god arbetsmiljö. Lagen anvisar aven arbetsgivarens
ansvar vad gäller att tillhandahålla en god arbetsmiljö. Här refereras även till tidigare
relevant forskning inom kyrka och samfund.
Den empiri som projektet hämtat in från FAS I, FAS II och FAS III och som utgör
tyngdpunkt vad gäller vilka slutsatser man kan dra om arbetsmiljön inom de fyra
samfunden redovisas i kapitlet (4) Empiriska undersökningar. I detta kapitel presenteras
empirin i såväl tabeller som i figurer.
I slutkapitlet, (5) Åtgärdsförslag, görs ett försök att samla tidigare resultat, erfarenhet
samt den av projektet erhållna empirin, till ett antal åtgärdsförslag som vi menar skulle
förbättra arbetsmiljön och förebygga problem bland dem som arbetar inom de fyra olika
samfundens församlingar.

2 De fyra samfunden i fokus
2.1 Svenska kyrkan
Den svenska kyrkan formades i allt väsentligt vad avser organisation och
församlingsindelning redan under medeltiden. Vid reformationen under 1500‐talet
bibehölls den episkopala strukturen med stift under ledning av biskopar. Under lång tid
var enighet i religionen ett statligt intresse och lagstiftningen förbjöd annan
religionsutövning än inom den lutherska kyrkan fram till mitten av 1800‐talet. 1 Fram till
år 2000 var Svenska kyrkan tydligt knuten till staten. Riksdag och regering beslutade (i
vissa fall tillsammans med kyrkomötet) om kyrkliga förhållanden. Biskop och
domkapitel var statliga myndigheter och prästerna statliga befattningshavare.
Församlingarna var kommuner med beskattningsrätt. År 2000 ändrades relationen till
staten och Svenska kyrkan fick en från staten friare ställning. Församlingarna är inte
längre kommuner, men tar ut kyrkoavgiften via skattsedeln och kyrkan beslutar själv
om sina egna angelägenheter (Ekström, 2003). Dock har riksdagen beslutat om en lag
som reglerar såväl yttre som inre förhållanden i kyrkan (SFS 1998:1591) .
1 Katolska församlingar för främmande medborgare tilläts genom det s k Toleransediktet år 1781 och

mosaiska församlingar 1782. Det blev tillåtet för svenska medborgare att lämna den svenska kyrkan och
inträda i annat kristet samfund genom dissenterlagarna 1860 och 1873. Full religionsfrihet infördes från
1952
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2.1.1 Organisation
Den minsta enheten i Svenska kyrkan är församlingen. Församlingens uppgift är att ”fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission” (Kyrkoordning, 1999
2 kap. 1§). Det är således i församlingen som kyrkans möte med människor sker i
gudstjänster, själavård, dop, vigslar och begravningar, konfirmandundervisning, barn‐
och ungdomsarbete, kör‐ och musikverksamhet och mycket annat. En eller flera
församlingar kan utgöra ett pastorat, som är kyrkoherdens tjänstgöringsområde.
Verksamheten leds av en kyrkoherde, som är chef över övriga anställda i pastoratet.
Församlingens styrelse är kyrkorådet vars medlemmar väljs (direkt eller indirekt) i
kyrkovalet. Många av de förtroendevalda är partipolitiskt aktiva. Oklarhet när det gäller
kyrkoherdens respektive kyrkorådets kompetensområden har ansetts utgöra en orsak
till konflikter inom församlingarna (Bruhn, Lindh, & Svensson, 2005; Hansson, 2006).
Stiftet är biskopens tjänstgöringsområde och har ansvar för att stödja församlingarna
och att utöva tillsyn över präster, diakoner och församlingar. Tillsyn genomförs bl. a.
genom att församlingarna utarbetar församlingsinstruktioner, vilka är bindande
dokument för församlingen (Hansson, 2004). Till sin hjälp i tillsynen har biskopen
kontraktsprostar. Högsta beslutade organ är kyrkomötet vilket sammanträder årligen.

2.1.2 Anställda
Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare: sammanlagt finns cirka 25 000 anställda inkl.
säsongsanställda på kyrkogårdar. De största grupperna är: kyrkvaktmästare och
kyrkogårdsarbetare (ca 5 500), församlingsassistenter, ungdomsledare, barntimme‐
ledare mm (5 200), präster (3 300), kanslister, assistenter (2 100) kyrkomusiker (2
000), diakoner (1 400), lokalvårdare och församlingshemsvärdar (1 300) jurister,
kanslichefer (700) (Ekström, 2004). Under senare år har antalet anställda minskat
något. I samband med relationsändringen överfördes prästerna från statliga
befattningar till att bli anställda av respektive pastorat eller samfällighet så som kyrkans
övriga personal. Prästerna var i stor utsträckning motståndare härtill och föreslog andra
lösningar. Kollektivavtal är tecknat genom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

2.1.3 Medlemsutveckling
Kyrkans medlemstal har successivt sjunkit under senare decennier från ca 95 % av
befolkningen 1972 till ca 70 % 2010 ("Kyrkan i siffror," 2012) med en tydlig ökning av
utträdesfrekvensen efter relationsändringen till staten. Det minskade antalet
medlemmar innebär svagare finanser för kyrkan och är en av drivkrafterna bakom den
pågående strukturomvandlingen i kyrkan med kraftigt minskande antal församlingar
(SKU 2011:2, 2011).

2.1.4 Strukturomvandling
Sedan år 2000 pågår en omfattande strukturomvandling i Svenska kyrkan, vilken
kommer att fortgå ytterligare några år. Under tiden 2000‐2010 har antalet församlingar
minskat från 2 517 till 1 472, en minskning med mer än 40 % (SKU 2011:2) . I de flesta
fall har strukturomvandlingen lett till personalminskning endast i smärre utsträckning.
Den pågående strukturomvandlingen innebär dock ett tydligt orosmoment för de
anställda.

2.2 Frikyrkosamfunden
I undersökningen ingår tre frikyrkosamfund; Svenska Baptistsamfundet, Svenska
Missionskyrkan (tidigare Missionsförbundet) och Pingströrelsen. Dessa har sin
bakgrund i den nyevangeliska väckelsen under 1800‐talet och fick förutsättningar att
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växa genom samhällsförändringarna: industrialisering och urbanisering samt Svenska
kyrkans oförmåga att anpassa organisation och verksamhetsformer till en ny tid (Bexell,
2003; Bäckström, 1999; Walan, 1969).
Efter flera års utredande har Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och
Svenska Missionskyrkan gått samman 2012. Alla församlingar i de tidigare samfunden
har ansetts vara medlemmar i det nya samfundet kallat Gemensam framtid. Samfundet
är därmed Sveriges näst största kyrkosamfund efter Svenska kyrkan.
Samgåendet, som förberetts under flera år kan ses som en betydande manifestation av
enighet. I det nya samfundet finns dock kvarstående teologiska skillnader, vilka tidigare
i huvudsak fanns mellan samfunden:
Några av dessa är
•
•
•

dopet (barndop eller troende‐/vuxendop).
församlingens roll i relation till samfundet (d.v.s. kongregationalistisk eller
episkopal struktur).
samarbete/ relationer till andra kyrkor – t.ex. Svenska kyrkan eller
pingströrelsen.

Bildandet av ett gemensamt samfund kan på sikt antas leda till förändringstryck och till
strukturomvandling med samgående mellan lokala församlingar och rationalisering av
lokalinnehav. Samfundet skall senast 2014 anta ett nytt namn.
Med hänsyn till att församlingar och personal från Svenska Baptistsamfundet och
Svenska Missionskyrkan utgör huvuddelen i Gemensam Framtid (Metodistkyrkan är
mycket liten), kan här föreliggande undersöknings resultat på goda grunder anses gälla
även för Gemensam Framtid.

2.2.1 Svenska Baptistsamfundet
Baptistsamfundet 2 är det äldsta av de övriga i undersökningen ingående samfunden. Det
första baptistiska dopet ägde rum före religionsfrihetslagstiftningen år 1848. Det
karaktäristiska för samfundet är att man menar att dopet skall ske vid vuxen ålder, på
egen trosbekännelse. Små barn erbjuds i stället barnvälsignelse. Numera beskriver
samfundet sig på följande vis: ”Baptismens kärna är och har alltid varit tro, frihet och
gemenskap som en sammanhållen enhet” ("Svenska baptistsamfundet. Om oss," 2012).
Samfundet växte snabbt, trots att religionsfrihet ännu inte fanns, och på 1890‐talet fanns
mer än 550 församlingar (Walan, 1969). Genom splittring (Fribaptisterna på 1870‐talet,
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm utesluten 1913 och utträde av Örebro
missionsförening 1936) minskade antalet församlingar och medlemmar (Eriksson,
2008).

2.2.1.1 Organisation
I Stockholm finns central organisation med missionsstyrelse och missionsföreståndare.
De lokala församlingarna anställer själva sin personal. Medlemskap i samfundet beviljas
baptistförsamling. Samfundet betecknas i stadgarna § 1 som ”en sammanslutning av
2

Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan har genomfört ett
samgående under 2012 under namnet Gemensam framtid.
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församlingar” och är därmed att betrakta som ett kongregationalistiskt samfund
("Svenska baptistsamfundet. Om oss," 2012) med självbestämmande för de enskilda
församlingarna. Högsta beslutade organ är Allmänna konferensen, vilken sammanträder
årligen.

2.2.1.2 Församlings och medlemsutveckling
Under 1800‐talet växte samfundet starkt och hade ca 40 000 medlemmar på 1890‐talet
68 000 år 1935 samt efter splittringen 1936 ca 40000 på 1940‐talet (Eriksson, 2008;
Walan, 1969). Därefter har antalet församlingar och medlemmar minskat och år 2010
fanns det drygt 200 församlingar med styvt 17 000 medlemmar ("Svenska
baptistsamfundet. Om oss," 2012). Dock betjänar 3 samfundet betydligt flera,
sammanlagt ca 28 000 personer. Under tiden 2006‐2010 har antalet betjänade i stort
stått stilla ("SST," 2010).

2.2.1.3 Anställda
Inom samfundet finns sammanlagt 186 anställda 4. Dessa utgörs av pastorer (110),
ungdomsarbetare (21) samt övriga, t ex värdar/värdinnor (55). Till detta kommer ett
20‐tal medarbetare å samfundets centrala kansli. Centralt kollektivavtal är tecknat med
Arbetsgivaralliansen och samfundet rekommenderar församlingarna att ansluta sig till
Arbetsgivaralliansen.

2.2.2 Svenska Missionskyrkan
Svenska missionskyrkan (tidigare Missionsförbundet) har sitt ursprung i 1800‐talets
evangeliska väckelse och dess kritik av statskyrkan. Kravet på omvändelse och på
nattvardens utdelande endast till de troende samt den teologiska tolkningen av Jesus
död och försoningen, ledde till splittring inom den evangeliska väckelsen. Så bildades
Missionsförbundet 1878 genom en sprängning av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och
fick (till skillnad från Fosterlandsstiftelsen som förblev en inomkyrklig rörelse) en
frikyrklig karaktär. Drivande i utvecklingen var PP Waldenström, lektor i Gävle och
riksdagsledamot (Bexell, 2003; Walan, 1969).

2.2.2.1 Organisation
Svenska Missionskyrkans högsta beslutade organ är kyrkokonferensen, vilken
sammanträder årligen. Kyrkostyrelsen planerar och leder kyrkans arbete tillsammans
med missionsföreståndaren. Kyrkan är vidare indelad i sju distrikt med
distriktsföreståndare. Varje församling är oberoende och beslutar själv när det gäller
egna angelägenheter (kongregationalism) (Gunner, 2008). Samtidigt lever
församlingarna ”i samhörighet med Svenska Missionskyrkans andra församlingar och
delar de gemensamma uppgifterna” ("Konstitution för Svenska Missionskyrkan," 2000).

2.2.2.2 Församlings och medlemsutveckling
Antalet församlingar växte snabbt: 1881 fanns 106 församlingar och nio år senare 644
församlingar med ca 67 000 medlemmar. Vid sekelskiftet 1880/1900 fanns mer än 900
församlingar med 76 000 medlemmar (Walan, 1969). År 2011 fanns ca 60 000
medlemmar i 659 församlingar (Svenska Missionskyrkans Årsberättelse 2011, 2012) 5.
3

Betjänad: Medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller
församling.
4 Muntlig uppgift från samfundets expedition.
5 Svenska Missionskyrkans Årsberättelse 2011 (2012). Stockholm, Svenska Missionskyrkan
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Samfundet betjänade 2010 ungefär 110 000 personer. Under tiden 2006‐2010 minskade
antalet betjänade med ca 11 % ("SST," 2010). Missionskyrkan är trots detta Sveriges
näst största kyrkosamfund sett till antalet församlingar.

2.2.2.3 Anställda
Inom Svenska Missionskyrkan fanns 2011 sammanlagt 461 pastorer i församlingstjänst,
53 diakoner samt 140 ungdomsledare. Till detta kommer annan personal pastorer
diakoner och ungdomsledare 650 alltsammans ca 1000. Kollektivavtal är tecknat genom
Arbetsgivaralliansen.

2.2.3 Pingströrelsen
Genom Baptistsamfundets uteslutning av sjunde Baptistförsamlingen i Stockholm (med
Lewi Pethrus som predikant), kom pingströrelsen som självständig rörelse att bildas.
Pethrus förestod pingströrelsens ledande församling, Filadelfiaförsamlingen i
Stockholm, 1910‐1958. Karaktäristiskt för pingstförsamlingarna var deras betonande av
Andedopet och tungomålstalandet. Uteslutningen skedde på grund av oenighet om vem
som kunde ta emot nattvarden: Pethrus hävdade att varje vuxendöpt fick göra det
medan man från baptisthåll menade att nattvarden endast skulle vara öppen för
medlemmar (Brohed, 2005).

2.2.3.1 Organisation
Inom pingströrelsen fanns tidigt en kraftig organisationskritik. Varje församling skulle
vara helt självständig och ha sin egen absoluta frihet. Därför fick ingen övergripande
organisation finnas som inskränkte denna frihet. Denna organisationskritik har gjort att
gemensamma åtaganden inom pingströrelsen ofta kritiserats från olika håll (Brohed,
2005). Under många år har pingstförsamlingar dock samarbetat om utbildning, mission
och socialt arbete. År 2001 bildades Riksföreningen Pingst‐ fria församlingar i
samverkan som ett samverkansorgan för de fria församlingarna. År 2004 etablerades
Trossamfundet Pingst som ett registrerat trossamfund. Detta ger församlingarna
möjlighet att ta upp medlemsavgift (kyrkoavgift) via skatteverket och ger ett skydd för
pastorernas tystnadsplikt. I princip strider detta dock mot den tidigare starka
betoningen av den enskilda församlingens frihet (Wahlström, 2012). Ca 80 % av alla
församlingarna är med i Riksföreningen Pingst och ca 45 % i trossamfundet
(dubbelanslutning möjlig) ("Pingst," 2012).

2.2.3.2 Församlings och medlemsutveckling
Pingströrelsen växte snabbt och 1920 fanns 125 församlingar med nästan 15 000
medlemmar. Flest medlemmar hade pingstförsamlingarna år 1985 då det fanns 530
församlingar med mer än 110 000 medlemmar. År 2011 fanns 467 församlingar med
mer än 82 000 medlemmar (en minskning från 1985 med ca 18 %). Samfundet
betjänade 2010 ungefär 113 000 personer. Under tiden 2006‐2010 minskade antalet
betjänade med ca 7 % ("SST," 2010).

2.2.3.3 Anställda
Pingströrelsen räknar i hög grad med frivilliga medarbetare. Så är mer än 20 % av de
316 församlingsföreståndarna ideellt arbetande. Det finns sammanlagt 248 anställda
församlingsföreståndare (varav 23 kvinnor). Övriga anställda i församlingsarbete är
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2.3 Sammanfattning
Som framgått ovan har de i undersökningen ingående samfunden stora likheter. Alla är
väl företrädda i hela landet med församlingar med anställda präster/pastorer.
Frikyrkosamfunden är – med viss variation – kongregationalistiska, d v s den enskilda
församlingens frihet betonas. Svenska kyrkan är episkopal med tydligt självstyre för
församlingarna inom givna ramar. Svenska Missionskyrkan har såväl en
kongregationalistisk som episkopal struktur med både missionsföreståndare och
distriktsföreståndare och frihet för församlingarna.
Sammanfattningsvis kan konstateras att de i undersökningen ingående kyrkorna skiljer
sig när det gäller frågan om en sammanbindande struktur för samfundet. Alla betraktar
församlingen som den grundläggande enheten och församlingarna (motsvarande) är
arbetsgivare för de anställda. Alla samfunden har således tydliga drag av
kongregationalism. Samtidigt finns sammanbindande strukturer med biskopar
respektive missionsföreståndare – en episkopal struktur. I Figur 1 nedan är samfunden
tentativt inplacerade på en skala episkopal – kongregationalistisk.

Kongregationalistisk
Pingströrelsen

Episkopal
Svenska
Baptistsam‐
fundet

Svenska
Missions‐
kyrkan

Svenska
kyrkan

Figur 1. De studerade samfunden på en episkopal – kongregationalistisk skala

2.4 Liberal  konservativ
I den fjärde frågeställningen i avsnitt 1.3, ställs frågan om huruvida en liberal ‐
konservativ gradient kan ha betydelse för hur man handskas med arbetsmiljöfrågor.
Hypotetiskt antas att samfund med en mer liberal syn i sin teologiska tolkning är mer
fria i hur de ser på och hur de handskas med problem som uppstår på arbetsplatsen. De
kan antas angripa problemen på ett mer ”profant” sätt jämfört med konservativa
samfund som i högre grad utgår från ett bibelinspirerat synsätt i definition av problem
och hur dessa skall hanteras.

2.4.1 Kyrkosamfund på en liberal  konservativ skala
Framförallt i studier av amerikanska samfund är det vanligt att sortera dessa efter en
skala på linjen liberal – konservativ (Storm & Wilson, 2009). Stark och Glock (1968)
arbetar med en skala omfattande liberala, moderata och konservativa protestanter.
Smith (1990) påpekar att ”Numerous scholars have developed schemes to classify
individual denominations along the Fundamentalist ‐ Liberal continuum” (ibid. s 227)
och hävdar att en kategorisering på linjen liberal ‐ konservativ visat sig vara mycket
6
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användbar. Andra klassificeringar har tidigare använts: historiska och teologiska
likheter, skillnader i styrning och ledning samt skalan sekt – kyrka. Trots de stora
skillnader som finns mellan, och inom samfunden (jfr. Roof & McKinney, 1987;
Schindeler & Hoffman, 1968; Steensland et al., 2000), menar Smith att det går att placera
dem på en skala från liberala till fundamentalistiska (konservativa). De
fundamentalistiska kyrkorna tror i högre grad än andra på Bibelns ofelbarhet, personlig
omvändelse (pånyttfödelse), Kristi återkomst samt på traditionella dogmer som
jungfrufödelsen, änglar och djävlar (jfr.Iannaccone, 1994). Enligt Smith är det svårare att
definiera liberala samfund. Gemensamt för dessa torde dock vara en betoning av ansvar
för naturen och för denna världen (i motsats till den kommande), acceptans av social
förändring och forskning, en liberal syn på Bibeln och en symbolisk uppfattning av
berättelser om under, samt att de inte förväntar sig Kristi snara återkomst (Smith,
1990). Anderson (1969) hävdar att konservativa protestanter har en högre grad av
samhörighet (”communality”) än liberala, som har en tendens att assimileras i det
omgivande samhället (jfr.Roozen, 2009). Vid en litteratursökning om skillnader i rollen
som arbetsgivare mellan liberala och konservativa samfund har inga rapporter kunnat
hittas.
För svenska förhållanden är de amerikanska kategoriseringarna mindre användbara. I
Sverige finns inte den stora mångfald av samfund som i USA och fundamentalistiska och
konservativa grupper är inte alls utbredda på samma sätt. Halvardsson (1991)
argumenterar dock för att en skala liberal – konservativ kan anläggas på svenska
samfund och menar att de äldre samfunden kan betecknas som liberala och de (något)
yngre för konservativa. ”Det behöver inte betyda (och betyder inte heller) att de
representerar någon extrem form av liberalism resp. konservatism i religiös‐kulturell
mening” (ibid. s 101). Ett liberalt samfund har ett brett kontaktnät i närsamhället,
medvetandegör globala rättvisefrågor och ödesfrågor och är ekumeniskt inriktade (jfr
Anderson 1969 och Smith 1990). Halvardsson (1991) menar att den liberala profil, som
träder fram i undersökningen Frikyrkosverige (Frikyrkosverige, 1979) ligger nära det
mönster som framträder i amerikanska kyrkor i den liberala gruppen. Enligt
Halvardsson är det de äldre samfunden (Metodistkyrkan i Sverige, Svenska
Baptistsamfundet samt Svenska Missionsförbundet (numera Missionskyrkan), som kan
betecknas som liberala medan Pingströrelsen, Örebromissionen och Helgelseförbundet
betecknas som konservativa 7. Hagevi (2002) har använt distinktionen moderata och
konservativa frikyrkor. Som konservativa frikyrkor räknades Pingströrelsen, Nybygget,
Alliansmissionen, Trosrörelsen eller Adventisterna. Som moderata kyrkor räknades
övriga t ex Svenska Missionsförbundet, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Svenska
Baptistsamfundet och Frälsningsarmén. Svenska kyrkan och Romersk‐katolska kyrkan
räknades som egna kategorier. I Hagevis undersökning i ett allmänt befolkningsurval
framkom att samtliga med frikyrklig orientering hade högre grad av religiös aktivitet
och i större utsträckning hade en bokstavstroende bibelsyn än övriga. När det gäller
bibelsynen fanns en tydlig skillnad mellan de moderata och konservativa frikyrkorna:
andelen bokstavstroende var väsentlig högre (51 %) i de konservativa än i de moderata
(32 %). Inom Svenska kyrkan var andelen bokstavstroende avsevärt lägre (6 %) (ibid. s
67).
7

Helgelseförbundet bildade tillsammans med Fribaptistsamfundet Helgelseförundet/Fribaptistsamfundet
år 1994. År 1997 gick de samman med Örebromissionen i Nybygget – kristen samverkan, sedan 2002
kallat Evangeliska Frikyrkan.
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I här föreliggande undersökning ingår, förutom Svenska kyrkan 8 även Svenska
Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet 9 samt Pingströrelsen. Om Halvardssons och
Hagevis argumentation fortfarande håller skulle Pingströrelsen betecknas som religiöst
konservativ och övriga samfund som moderata eller liberala (jfr Brohed, 2005). För en
intressant utveckling av skillnader mellan liberala och konservativa religioner, se Storm
och Wilson, 2009.

2.4.2 Skillnader även inom samfunden
Emellertid är distinktionen liberal‐konservativ mellan samfund inte den enda
distinktion som kan göras. Det är väl känt att betydande skillnader i teologiska
uppfattningar också finns inom samfunden. Dessa finns såväl inom enskilda
kyrkosamfund (Bruner, 2009; Hoge, Perry, & Klever, 1978) som inom enskilda
församlingar (Becker, 1999; P. Hansson, 2001).
För den norska kyrkan rapporterar Hallandvik och Romedal (2002) att nästan 20 % av
prästerna i Agder stift anger att det finns stor oenighet i teologiska spörsmål och Matre
redovisar att konflikter i norska frikyrkor kan gälla teologiska frågor eller tolkas
teologiskt (Matre, 2010).
I Svenska kyrkan uppstod starka interna motsättningar i frågan om öppnandet av
prästämbetet för kvinnor (Brohed, 2005; Sandahl, 1993). Vad gäller frikyrkorna kan
sägas att en motsättning byggdes in i Svenska Missionsförbundet redan från början
genom att man accepterade såväl troendedop (vuxendop) som barndop (Bexell, 2003) –
en motstridighet, som fortfarande finns. Vidare praktiseras ibland omdop av redan
döpta (På väg mot djupare enhet, 2000). Vad gäller Baptistsamfundet skedde flera
sprängningar under sent 1800‐tal (Walan, 1969) och på 1930‐talet splittrades
samfundet genom att Örebromissionen bildades (Perhamn, 2008).
Pingströrelsen
har
uppstått
som
egen
församlingsgemenskap
genom
Filadelfiaförsamlingens i Stockholm uteslutning ur Baptistsamfundet 1913. Senare års
teologiska debatt har rört frågan om pingströrelsen skall vara ett samfund samt om dess
ledarskap (apostoliskt – demokratiskt) (Alvarsson, 2008).
I ett stort antal trossamfund över hela världen har senare års diskussioner om
ställningstagande vad avser samkönad samlevnad varit svåra att hantera och orsakat
splittring inom samfund och i enskilda församlingar. Allt från ett totalt accepterande av
samkönad samlevnad till ett kraftigt avståndstagande finns inom de flesta kyrkor.
(Enstedt, 2011; Hampson, 2006; Sachs, 2009).
Bäckström har i flera arbeten undersökt svenskkyrkliga prästers och prästkandidaters
inställning utifrån en s.k. L‐struktur (Bäckström, 1983, 1992, 1994). Frågeställningarna
innehåller såväl frågor omkring bibeluppfattning, inställning till samhället i stort och till
vigningen. Resultaten visar att vertikalt inriktade präster är biblicistiskt, andligt och
dogmatiskt orienterade och förefaller närma sig en konservativ syn. De horisontellt
orienterade (icke‐biblicistiska, samhälleligt och mänskligt‐existentiellt orienterade) kan
8

Svenska kyrkan torde på goda grunder kunna betecknas som en av de teologiskt mest liberala kyrkorna
(jfr t ex Svenska kyrkans ställningstagande till frågan om samkönade äktenskap).
9
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan har gått samman
under 2012.
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sägas ha stora likheter med det som ovan karaktäriserats som en liberal uppfattning. En
av Bäckströms undersökningar gäller Strängnäs stift (omfattande Södermanland och
Närke), vilket gör denna särskilt intressant i här föreliggande studie (Bäckström, 1992).
I början av 1990‐talet var enligt denna undersökning ca 35 % av prästerna i stiftet
vertikalt orienterade och ca 28 % horisontellt orienterade. 10 Resterande 37 % är både
vertikalt och horisontellt orienterade. I en senare undersökning i Härnösands stift
(Bäckström, 1994) var resultatet 43 % vertikalt, 36 % horisontellt och 21 % både
vertikalt och horisontellt orienterade. I en undersökning i Växjö stift nåddes liknande
resultat (Hansson, 1996). Undersökningarna visar således att det inom prästkåren i
Svenska kyrkan finns betydande skillnader i grundläggande teologiska uppfattningar.
Även om undersökningarna gjordes för 15‐20 år sedan kan man på goda grunder anta
att liknande skillnader består, även om fördelningen inom prästkåren kan vara något
förändrad. Tidigare forskning visar således att det inom Svenska kyrkan och frikyrkor
såväl historiskt som i nutid finns betydande åsiktsskillnader i teologiska frågor. På goda
grunder kan antas att sådana skillnader finns inom alla samfund.
Sammanfattningsvis kan således sägas att de i undersökningen ingående trossamfunden
kan inordnas på en skala liberal – konservativ, även om skillnaderna inte är så stora som
mellan amerikanska samfund. Vidare har konstaterats att det även finns skillnader av
teologisk och värderingsmässig art inom samfunden. Svenska kyrkan antas vara något
mer liberal än övriga samfund och pingstförsamlingar något mer konservativa.
I här föreliggande rapport avsåg vi ursprungligen att undersöka i vilken mån (om
någon), samfundens teologiska inställning (liberal eller konservativ) har ett samband
med arbetsmiljö och hälsa. Härvid antogs att pingstförsamlingar var konservativa och
övriga samfund liberala. Vi kom dock rätt snart till insikt om att det skulle vara svårt att
på ett tillfredsställande sätt besvara en frågeställning som den ovan. Detta beror främst
på att spridningen vad avser liberal – konservativ placering är tämligen liten mellan
samfunden samt att det kan finnas en icke obetydlig spridning inom samfunden. Till
detta kan läggas att antalet anställda/besvarade enkäter var något lägre än vad som
varit önskvärt för en bra jämförelse. Detta tillsammans innebar att vi inte såg oss kunna
fullfölja frågeställningen som den ursprungligen var tänkt.
I anslutning till diskussionen ovan, utvecklade vi istället ett försök att kunna mäta de
skillnader som finns inom samfunden och om dessa kan vara av sådan art att de
påverkar arbetsmiljö och hälsa. Därför har vi undersökt i vilken utsträckning deltagarna
i undersökningen anser att deras församling har mer liberala alternativt konservativa
värderingar än de själva. Det är således den eventuella skillnaden i uppfattningar, oaktat
om de är liberala eller konservativa, och dess eventuella påverkan på arbetsmiljö och
hälsa som står i fokus.

10

Siffrorna avser bibelsyn, vilken enligt Bäckström motsvarar skalan horisontell‐vertikal orientering.
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3 Arbetsmiljölagen och tillsynen av kyrkans arbetsmiljö
3.1 Arbetsmiljölagens ändamål och tillämpningsområde
Av och till har Svenska kyrkan varit föremål för tillsyn från Arbetsmiljöverket, i varje fall
sedan början av 2000‐talet. För var och en som har att ansvara för eller övervaka en viss
arbetsmiljö, finns Arbetsmiljölagen (AML), som antogs av riksdagen 1977 (1977:1160)
och där senaste lydelse är från 2011. Denna lag är inte underställd andra lagar utan
gäller ”… varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning”.
Lagens ändamål sägs vara att förebygga ohälsa och olycksfall samt att även i övrigt
uppnå en god arbetsmiljö (AML: 1§). Här är lagen tydlig, det handlar således inte bara
om att olycksfall och ohälsa ska förebyggas, den tar även sikte på arbetets innehåll.
Arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll,
arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling (AML, 2011).
Arbetsmiljölagen omfattar allt arbete, således även det som anställda inom olika kristna
samfund utför. Det har i en del förhandskontakter vi haft med kyrkoanställd personal
samt i en del dokument, kunna framskymta åsikten att kyrko‐/församlingsarbetet är så
speciellt att det inte riktigt går att tillämpa arbetsmiljölagen här. Vi har låtit denna åsikt
utgöra en byggsten i rapporttiteln. Arbetsmiljölagen är dock glasklar på den här
punkten: Lagen omfattar allt arbete således även det som utförs av kyrko‐
/församlingsanställd.

3.1.1 Allmänna skyldigheter
I ett av AML:s kapitel, behandlas ansvarsfördelning och omfattning av detta ansvar för
olika parter inom arbetslivet. Ansvaret läggs på vissa rollinnehavare eller
ansvarssubjekt, t.ex. ordföranden i kyrkorådet. Delegering kan dock ske där det klargörs
vem som i olika avseenden bär ansvaret för att arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser
följs. Bland sådana rollinnehavare kan man t.ex. nämna arbetsgivare och leverantörer. I
detta sammanhang ligger fokus på det ansvar för arbetsmiljön som arbetsgivaren har.
Vill man veta mera om just ansvarsfrågan, hänvisas till AML, kapitel 3.

3.1.2 Arbetsgivarens ansvar
Beträffande ansvarsfrågan är AML mycket klar: Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger
på arbetsgivaren. Som sådan ska man vidta alla de åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Om det inte är
möjligt att helt undanröja en risk, så ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska den.
I AML finns en paragraf som utvecklar arbetsgivarens skyldighet att systematiskt
planera, leda och kontrollera verksamheten. Detta innebär bl.a. att arbetsgivaren är
skyldig att kartlägga risker och utreda ohälsa och olycksfall samt vidta de åtgärder som
kartläggningen ger anledning till.
I nästan samtliga rapporter om arbetsmiljön i Svenska kyrkan som vi tagit del av, nämns
eller antyds att kyrkans organisationsstruktur medför otydligt ledarskap och
ansvarsfördelning samt bristande kunskaper i arbetsmiljö och arbetsledning samt
arbetsrätt. I många fall gäller detta även de s.k. Frikyrkorna. Detta leder bl.a. till att det
inte sällan uppstår brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet som AML föreskriver. I
Arbetsmiljöverkets rapport, ”Tillsyn av Svenska kyrkans arbetsmiljö (Rapport 2007:3)
som omnämndes inledningsvis, pekar man på dessa brister lite närmare. Det är bl.a.
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brister i rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet som leder till att regelbundna
skyddsronder inte görs. Detta leder till att man inte får naturliga tillfällen att fånga upp
arbetsmiljöproblem, till att åtgärda eller följa upp dessa åtgärder eller handlingsplaner.
Medarbetarsamtal som ofta finns och fungerar räcker inte för att lyfta alla aktuella
arbetsmiljöfrågor.
I Arbetsmiljöverkets rapport pekar man även på att det inbyggt i Svenska kyrkans
organisation, finns en otydlighet om var arbetsgivaransvaret ligger. Noteras bör att
kyrkomötet beslutat om ändring i Kyrkoordningen för att minska denna oklarhet:
kyrkoherden har getts ökade befogenheter och är chef för all personal i pastoratet från
2010.
Detta är naturligtvis inte tillfredsställande, speciellt om man parar det med bristande
kunskaper om arbetsmiljöfrågor som man i rapporten menar finns hos arbetsledande
personal och förtroendevalda. Arbetsgivaren ska regelbundet göra riskbedömningar för
de olika arbetsuppgifter som finns inom verksamheten. Enligt Arbetsmiljöverkets
rapport görs sådana riskbedömningar inte regelbundet. Speciellt viktigt är det att de
görs i samband med förändringar i verksamheten och organisationen och hur sådana
påverkar arbetsbelastning och arbetsinnehåll, information, samarbetsformer etc.
I rapporten menar man att grunden till problem man kan ha, oftast finns i en otydlig
organisation och en otydlig uppgiftsfördelning. De förelägganden som Arbetsmiljöverket
har gjort vad avser Svenska kyrkan visar att det till övervägande del handlar om den
psykosociala arbetsmiljön. I Yrkesinspektionens rapportering tar man också upp att
Svenska kyrkans verksamhetsmål ofta är otydliga. Verksamheten som bedrivs inom
församlingarna är mångfacetterad, många olika kompetensområden finns
representerade och de anställda arbetar ofta utifrån egna mål baserade på en personlig
övertygelse och ett personligt engagemang vilket komplicerar arbetsledningen
ytterligare. I rapporten som bygger på över 600 inspektioner, skrevs ett 20‐tal
förelägganden och Arbetsmiljöverket sammanfattar sina slutsatser med följande: ”Det är
så olika. Där det fungerar bra är det mycket bra. Där det fungerar dåligt är det mycket
dåligt (Rapport 2007:3) ”.

3.2 Genomgång av yrkesinspektionens (YI) inspektionsmeddelanden
I detta avsnitt refereras huvudresultaten vid en genomgång av 201 inskickade
inspektionsmeddelanden som Hansson (1999) gjort med fokus på psykosociala
förhållanden inom Svenska kyrkan. Det är underförstått att av den noggranna
genomgång som Hansson gjorde, kan här endast en ringa del återges. Yrkesinspektionen
var tidigare första instans för tillsyn av arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Tillsynen
skedde främst genom inspektioner på arbetsplatserna. Yrkesinspektionens var indelat i
olika distrikt som upphörde som självståndiga myndigheter då man 2001 gick samman
med Arbetarskyddsstyrelsen och bildade Arbetsmiljöverket. I det här kapitlet har vi valt
att referera till yrkesinspektionen (YI) som myndigheten kallades då Hanssons arbete
gjordes och publicerades (1999).

3.2.1 Problem identifierade enligt yrkesinspektörerna
De problem som identifierades i Hanssons genomgång, överensstämmer väl med andra
liknande genomgångar (t.ex. Arbetsmiljöverket, 2007; Bruhn, Lind och Svensson, 2005).
Det gäller problem som sammantaget ger bilden av arbetsplatser där det lätt kan
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genereras ett mindre bra psykosocialt arbetsklimat men också arbetsplatser där man
inte är så väl rustade att ta tag i problem som man kanske ändå identifierar.
Hansson pekade på följande problem som yrkesinspektörer i olika distrikt identifierade:
•
•
•
•
•
•
•

Samarbetsproblem
Kommunikationssvårigheter
Oklar organisation
Miljöfrågor är lågprioriterade och inte integrerade i linjeorganisationen
Kunskaper om arbetsmiljöfrågor är bristfälliga
Dåligt ledarskap (varför man har förordat chefsutveckling vid flera inspektioner)
Utbrändhet och stress liksom att personalen har svårt att sätta gränser mellan
arbets‐ och fritidsengagemang.

Att dessa problem/punkter verkar återkomma när man beskrev Svenska kyrkans
arbetsmiljöarbete, har varit starkt bidragande orsak till det här aktuella projektet. Att
det verkar finnas inslag i Svenska kyrkans organisation som försvårar ett effektivt och
bra arbetsmiljöarbete är kanske speciellt bekymmersamt. När det gäller
arbetsgivaransvaret, pekade yrkesinspektionen i flera rapporter på att den s.k. dubbla
ansvarslinjen (föreningen av folkligt förankrad självstyrelse och prästerlig
ämbetsförvaltning) inte sällan leder till oklarheter om vem som egentligen har ansvaret
för arbetsmiljön. Detta ansvar är dock efter 2010 mera klart definierat inom
kyrkoherdens tjänst .
På de kyrkliga arbetsplatserna förekommer inte sällan ensamarbete. För att
medarbetarna ska känna sig trygga, menade YI att det var viktigt att ha rutiner för denna
typ av arbete. Hembesök innebär ofta fysisk isolering och besök i olika arbetslokaler kan
medföra risk för hot och våldssituationer. Till detta kan läggas att
sekretessbestämmelser kan göra det svårt att få hjälp vid behov, ingen vet var man
befinner sig. I YI:s rapportering tog man också upp att kyrkans verksamhetsmål inte
alltid var tydliga, vilket bl.a. kunde medföra kränkande särbehandling. Man skulle önska
att det i större utsträckning fanns rutiner som kontrollerade hur förväntningar på
arbetsledarskap överensstämmer mellan präst och kyrkoråd. När man pekar på Svenska
kyrkans otydliga ledning är det vanligt att det är just den dubbla ansvarslinjen som
framhålls. I YI:s rapporter nämnde man att det inom kyrkan tycks fanns en attityd av att
”här har vi inga konflikter”. Arbetsmiljöarbetet i stort tycktes vara mer avhängigt
arbetsledningens och de förtroendevaldas attityder till frågor som hörde ihop med
detta, än till klara, effektiva och formaliserade rutiner.
Beträffande psykosociala arbetsplatsförhållanden, framgick av YI:s rapporter (Hansson,
1999) bl.a. följande: 1) Arbetstidens förläggning påverkade ofta på ett negativt sätt
prästernas (och andra medarbetares) möjlighet till återhämtning, 2) Flera av de
arbetsledande prästerna saknade möjlighet att genomföra de arbetsledande uppgifterna
på ett tillfredsställande sätt på grund av otillräckliga befogenheter, 3) Andra problem
som togs upp i rapporterna och som gällde den psykiska och sociala arbetsmiljön, var
bristen på kommunikation på arbetsplatsen mellan anställda och arbetsledning.
Framför allt pekade YI:s rapporter gällande psykosociala förhållanden på konflikter och
samarbetssvårigheter mellan kyrkoherde och kyrkorådsledamöter, oklarheter i
arbetsgivaransvar, dåligt ledarskap och allvarliga kommunikationsproblem.
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YI menade dock att det var viktigt att framhålla att det fanns mycket goda intentioner
inom Svenska kyrkan avseende arbetsmiljön. Man hade under senare år ansträngt sig
för att organisera ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi avslutar detta avsnitt om Svenska kyrkans arbetsmiljö utifrån inspektioner och
rapporter som kan relateras till YI. För mera inträngande information/beskrivningar av
Svenska kyrkan som organisation och arbetsplats (även om vissa delar förändrats en
smula efter att Svenska kyrkan fick en friare ställning från staten år 2000), se Bruhn et
al. , 2005; Hansson, 1999; Hansson, 2001; Stålhammar, 1996.

4 Empiriska undersökningar

I detta kapitel redovisas den empiri som projektet samlat in från SCB:s databaser, från
en distribuerad enkät till samfundsanställda i DUST‐länen samt från intervjuer med
personer relaterade till eller med erfarenhet av samfunden.

4.1 FAS I: Registerdata från SCB
4.1.1 Bakgrund
I praktiskt taget samtliga rapporter om arbetsmiljön inom kristna samfund, relateras
hälsa, upplevelse av arbetsförhållandena och långtidssjukskrivningar, till data erhållna
från självadministrerade frågeformulär/enkäter (t.ex. SACO, 2009). I den mån dessa
rapporter/studier redovisar jämförelsedata med någon Referensgrupp, så kan dessa
Referensgrupper variera men inte sällan rör det sig om en eller högst några
jämförelsegrupper baserade på yrken. Detta kan skapa problem då det ingalunda är
enkelt att på förhand säga vilken enskild yrkesgrupp som utgör en bra referens till
samfundsanställda.
I den här aktuella projektfasen, FAS I, ville vi undersöka vad SCB:s registerdata LISA
(Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings‐ och Arbetsmarknadsstudier)
visade vad avser långtidssjukskrivningar bland anställda inom kristna samfund.
Långtidssjukskrivningar kostar samhället stora belopp (enligt SCB 11:s beräkningar
gjorda utifrån en sjukpenninggrundande medelinkomst 2011, blev det under ett år för
varje man, 258 785 kr och för varje kvinna 249 660 kr). Långtidssjukskrivningarna
påverkar också verksamheten i organisationer där de sjukskrivna arbetar samt medför
inte sällan problem för individer att fullt ut återgå till arbetet. Vi önskade om man så vill,
validera självadministrerade data mot registerdata. Som jämförelsegrupp ville vi ha ett
åldersvägt urval ur den arbetande befolkningen i DUST‐regionen. Vi postulerade att man
kanske inte får så stora (om alls några) skillnader mellan gruppen samfundsanställda,
Kyrkogruppen, och Kontrollgruppen, bestående av personer ur den arbetande
befolkningen. Tanken var att om man endast gör jämförelser med enskilda
yrkesgrupper, beror resultatet så mycket på vilken/vilka jämförelsegrupper man haft.
Dessutom fanns det ett värde i att göra en jämförelse med den arbetande befolkningen i
stort. En sådan jämförelse hade enligt vår kännedom inte heller gjorts tidigare.

11

SCB/Genomsnittlig grund‐ och månadslön samt kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor, yrke
(SSYK), kön och utbildningsnivå (SUN). År 2005‐2011
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4.1.2 Resultat
För mer detaljerad metodbeskrivning vad avser denna FAS I, var god se avsnitt ”1.5
Design/metod”.
I Figur 2 nedan visas en grafisk sammanställning över de data rörande
långtidssjukskrivna samfundsanställda som vi erhöll från SCB. Det är kanske främst tre
saker som visas med stor tydlighet: 1) Det är knappast någon skillnad i (procentandel)
långtidssjukskrivningar mellan kvinnliga präster och en kontrollgrupp av kvinnor.
Detsamma gäller även männen (och är det någon skillnad så är manliga präster mindre
långtidssjukskrivna än kontrollgruppen av män), 2) Kvinnor uppvisar större andel
långtidssjukskrivningar än vad män gör, samt 3) De procentuella nivåerna ligger relativt
stabila på ungefär samma nivåer under mätperioden (2001 – 2009).

Figur 2. Långtidssjukskrivningsdata åren 2001–2009 för samfundsanställda (SvK, SMK,
SBK samt PR) i DUST‐länen samt även för referensgruppen (totalt antal sysselsatta i
befolkningen i DUST‐länen, åldersvägt) hämtat från SCB:s databas LISA.
Försäkringskassan publicerade under 2011 en rapport (Socialförsäkringsrapport
2011:17) som fokuserade på nystartade sjukskrivningar och skillnader i
sjukskrivningsdiagnoser (år 2009) mellan olika yrken. I den rapporten, som vår studie
inte kan spegla rakt av då vi inte kunde få tillgång till nystartningsdata av SCB, kunde
man notera följande som har bäring till vårt kyrkoprojekt: Psykiatriska diagnoser
förekom bland de vanligaste diagnoserna. Här var det präster, psykologer,
socialsekreterare och behandlingsassistenter som startade allra flest sjukskrivningar
per 1 000 anställda med dessa diagnoser.
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I Tabell 1 redovisas antal sjukskrivningstillfällen vid tre tidpunkter (2001, 2005 samt
2009) baserade på data från det aktuella projektet. För vart och ett av de tre årtalen kan
man se antal sjukskrivningstillfällen för Kyrkogruppen och Kontrollgruppen.
Tabell 1. Antal sjukskrivningstillfällen för Kontrollgruppen samt för anställda vid
de fyra samfunden i DUSTlänen som är i fokus i det aktuella projektet.

Totalt antal personer
Antal sjukskrivningsfall
Procent

Kyrkogruppen
2001
2005
2009
3 578
3 878
3 519
867
894
641
24
23
18

Kontrollgrupp
2001
2005
2009
479 409 470 685 471 588
117 241 121 855 83 706
24
26
18

I Tabell 1 framgår att procentsatserna avseende antal sjukskrivningstillfällen inte skiljer
sig mellan Kyrkogruppen och Kontrollgruppen. Vid tredje mättillfället, 2009, kan man
notera en nedgång på ca 6 procent i båda grupperna. Detta kan möjligen förklaras med
att under den här tiden, specifikt den 1 juli 2008, införde regeringen nya
sjukskrivningsregler.
Sammanfattningsvis, resultat som erhållits i en del studier och som indikerat att
anställda inom Svenska kyrkan/kristna samfund har legat högt vad gäller
långtidssjukskrivningar, fick inte riktigt stöd i vår registerstudie (FAS I). Vid en
jämförelse med en åldersvägd Referensgrupp av den arbetande befolkningen i DUST‐
länen, fann man egentligen inga skillnader. Tidigare erhållna skillnader kan möjligen
förklaras av att man använt enskilda yrkesgrupper som referenser (t.ex. civilingenjörer i
SACO‐rapporten, 2009). Så vitt vi vet är det här första gången man använt totalen av den
arbetande befolkningen som referens. Vår slutsats baserat på en registerstudie rörande
de fyra samfunden i DUST‐länen, är att samfundsanställda inte är mer
långtidssjukskrivna än den arbetande befolkningen i stort.

4.2 FAS II: Arbetsmiljöenkät till samfundsanställda
4.2.1 Bakgrund och psykometriska egenskaper hos QPS Nordic
Inom projektet fanns redan från början en avsikt att till samfundsanställda in DUST‐
länen, distribuera en enkät med fokus på arbetsmiljö och hälsa. Inom projektet
utvecklade/anpassade vi en enkät för att passa såväl vårt syfte som vår målgrupp. Som
inspirationskällor hade vi the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)
(Nübling, et al., 2006), the General Nordic Questionnaire (QPSNordic) (Dallner,
Lindström, et al., 2000) samt de psykosociala checklistorna i Systematiskt
Arbetsmiljöarbete ‐ SAM i företag och vården (Karlsson & Oliv, 2000). Vår avsikt var att
presentera en enkät som inte upplevdes för omfattande men som ändå tog upp de
områden i den psykosociala arbetsmiljön som är relevanta för dem som arbetar inom
religiösa samfund.
I slutändan valde vi QPS Nordic 34+. Det är en lite förkortad variant (37 frågor) av hela
QPS Nordic (123 frågor), som i omfång bättre passade vårt syfte och vårt behov. Till
detta formulär adderade vi ett antal frågor från det stora formuläret samt några frågor
som ytterligare skulle belysa arbetsmiljön specifikt inom samfunden. Det frågeformulär
(i texten används ibland begreppet enkät, i denna rapport betraktas frågeformulär och
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enkät som utbytbara) som i slutänden distribuerades till samtliga anställda i de aktuella
samfunden i DUST‐länen, kom att bestå av 89 frågor (se Bilaga 1).
QPS Nordic är ett allmänt frågeformulär för att mäta psykologiska och sociala faktorer i
arbetslivet. Formuläret omfattar såväl arbets‐ och organisationsegenskaper som
individuella arbetsrelaterade åsikter. Följande områden finns med klassificerade efter
begreppsnivå:
•

Arbetsnivå
Arbetskrav
Kontroll i arbetet
Rollförväntningar
Förutsägbarhet i arbetet

•

Social och organisationsnivå
Social integration
Ledarskap
Kommunikation
Organisationskultur och klimat
Grupparbete

•

Individnivå
Engagemang
Skicklighet i arbetet
Preferens för utmaningar
Förutsägbarhet
Arbetsmotiv
Arbetets centralitet (hur viktigt arbetet är)
Interaktion mellan arbete och privatliv

Det finns en väl belagd dokumentation om hur QPS Nordic utvecklades genom bl.a.
datainsamling från flera organisationer i varje nordiskt land. Detta gjordes för att
validera frågeformuläret. Den inre homogeniteten hos skalorna och antal frågor
(Cronbachs alfa, n= 2 010) ligger mellan 0.61 – 0.87 vilket får anses indikera
tillfredsställande reliabilitet (för mer noggrann beskrivning av QPS Nordics
psykometriska egenskaper, se Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen,
Knardahl och Ørhede, 2000).
En av frågorna som lades till i QPS Nordic 34+, konstruerades av projektmedarbetarna
för att fånga viktiga värderingsaspekter. Det fanns, som ovan nämnts i litteraturen,
signaler på att t.ex. skillnader när det gäller teologiska värderingar kunde orsaka djupa
och svårlösta konflikter i en församling. Exempel på sådana teologiska värderingar
skulle kunna vara synen på kvinnliga präster och samkönade äktenskap. Ursprungligen
hade vi önskat få svar på om den anställdes värderingar (teologiska, sociala etc.) var i
överensstämmelse med församlingens eller om de var för liberala alternativt
konservativa för församlingen. Denna fokus upplevdes efter intern diskussion som lite
för privat och skulle troligtvis leda till att många inte besvarade frågan, vi skulle således
kunna få ett betydande s.k. internt bortfall. Vi formulerade istället följande fråga: ”Jag
upplever att min församling har mer liberala/konservativa värderingar än vad jag själv
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har” (fråga 36 i den utskickade enkäten). Genom denna formulering fick vi förmodligen
fler att svara på frågan men vi fick inga upplysningar om i vilken riktning en skillnad i
värdering låg. I vår enkät får vi veta informanternas uppfattningar om eventuella
skillnader, oaktat om församlingen håller mer liberala alternativt konservativa
värderingar än den anställde. Svarsskalan avseende denna fråga utgjordes av en linje
(137 mm) där man uppmanades att sätta ett kryss på linjen där man tyckte att ens svar
passade bäst. Linjen löpte från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt” på frågan som
ställdes. Det kom att visa sig att denna fråga var kopplad till hur man svarade på en
mängd frågor rörande den egna arbetsmiljön (se Resultat nedan).
Enkäten distribuerades under mars 2011 med post till samtliga anställda personer inom
DUST‐länen som vi fått uppgift om från samfunden centralt (Svenska Missionskyrkan,
Svenska baptistsamfundet samt Pingströrelsen – i det följande kallade Frikyrkorna) eller
via databaser som SCB förfogar över (Svenska kyrkan). Totalt var det 3 436 personer
som enkäten var adresserad till. Svenska kyrkan centralt uppgav att de inte förfogade
över något anställningsregister som visade på vilka som var anställda i de enskilda
församlingarna. Vi vände oss då till SCB som via sina anställningsregister kunde plocka
ut adresser till samtliga inom Svenska kyrkan som var aktuella att ingå i projektet (se
Bilaga 1 för innehållet i utskicket, enkät och följebrev).
Genom ett misstag från SCB medföljde inget följebrev i utskicket till anställda inom
Svenska kyrkan. Detta föranledde telefon och/eller mejlkontakter med ca 150 personer
som frågade om vilka som låg bakom studien, syftet med undersökningen och vad den
skulle användas till. Detta var helt motiverade frågor som följebrevet skulle ha besvarat.
Från projektets synvinkel blev dessa icke inplanerade kontakter dock en källa till ibland
fördjupad kunskap om arbetsvillkoren inom Svenska kyrkan.
4.2.2 Resultat av arbetsmiljöenkäten
I Tabell 2 visas hur stor andel utskickade enkäter som besvarades. Av totalt utskickade
enkäter, besvarades 61 %. Tabellen visar även att det var en betydande majoritet av
enkäter som distribuerades till anställda inom Svenska kyrkan. Detta speglar
förhållandet att Frikyrkorna har få anställda men många som arbetar på frivillig bas.
Tabell 2. Utskicks och svarsfrekvens av Arbetsmiljöenkät till anställda inom
Svenska kyrkan(SvK), Svenska missionskyrkan (SMK), Svenska baptistsamfundet
(SBF) och Pingströrelsen (PR) i DUSTlänen.
Utskick

Svar

Svarsprocent

264

149

56

Svenska kyrkan

3 172

1 935

61

Totalt

3 436

2 084

61

Frikyrkorna

Antal svarande som vi fick in från Svenska kyrkan var egentligen 65 personer fler (totalt
2000; svarsprocent = 63). Vi plockade emellertid bort dessa i vår analys då dessa 65
personer inte hade besvarat enkäten, endast returnerat den.
Även om det skulle ha varit bra om svarsprocenten varit något högre, avviker den inte
på något dramatiskt sätt från vad man brukar erhålla i liknade större undersökningar
om hälsa/arbetsmiljö. Man kan så t.ex. notera att svarsfrekvenserna för Nationella
folkhälsoenkäten under åren 2004 – 2009 låg mellan 52,1 % ‐ 60,8 % (Statens
folkhälsoinstitut, 2011).
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En bortfallsanalys på strukturell nivå (material från SCB) indikerade att det var något
fler kvinnor än män som besvarat enkäten (65 % respektive 58,5 %) och färre yngre än
30 år som svarat (20 – 29 år, 28, 5 %) medan de över 50 år som besvarat enkäten låg på
en svarsfrekvens motsvarande 67 %. I bortfallsanalysen gjord av SCB kunde man vidare
notera att det var i de högre inkomstklasserna som svarsfrekvenserna låg på ca 60 %
jämfört med 30‐50 % i de lägre inkomstklasserna. Ett liknande svarsmönster som detta
brukar man finna i större enkätundersökningar.
Av Tabell 3 framgår fördelningen över yrkeskategorier inom samfunden, som besvarade
den utskickade arbetsmiljöenkäten. Inom Frikyrkorna finns det ett antal celler med 0
som indikerar att inga svar erhölls. Förklaringen är att Frikyrkorna inte har kyrkoherdar
och mycket sällan har anställda musiker (skötes ofta via turordning inom församlingen).
Tabell 3. Svarsfrekvens av Arbetsmiljöenkät över yrkeskategori vad avser
anställda inom SvK, SMK, SBF och PR i DUSTlänen.

Kyrkoherde
Komminister/
pastor
Diakon
Musiker
Kyrkogårds‐
arbetare
Övriga

Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal
%
Antal
%
0
0,0
0
0,0

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal
%
Antal
%
59
8,7
28
2,4

Total
Antal
87

%
4,4

54
0
0

73,0
0,0
0,0

25
7
6

35,2
9,9
8,5

92
13
50

13,5
1,9
7,3

105
90
115

9,1
7,8
9,9

276
110
171

13,9
5,5
8,6

3
17

4,1
23,0

0
33

0,0
46,5

277
190

40,7
27,9

166
652

14,4
56,4

446
892

22,5
45,0

4.2.2.1 Demografiska uppgifter
I Tabell 4 kan man utläsa hur de som besvarade enkäten fördelade sig på län, samfund
samt kön. Fördelningen vad avser län var tämligen jämn, flest i Värmland (29,7 %) och
minst i Västmanland (21,8 %). Bland samfunden var det flest besvarade enkäter från
Svenska kyrkan (92,6 %) som också är det största samfundet i antal anställda.
Tabell 4. Besvarade enkäter över län, samfund och kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal %
Vilket län arbetar du i?
Sörmland
Västmanland
Värmland
Örebro

17
11
14
27

24,6
15,9
20,3
39,1

14
7
22
26

20,3
10,1
31,9
37,7

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal % Antal %
163
148
219
176

23,1
21,0
31,0
24,9

286
275
342
273

24,3
23,4
29,1
23,2

Total
Antal
480
441
602
504

%
23,7
21,8
29,7
24,9

Vilket samfund tillhör du?
Svenska kyrkan
1 1,3
2 2,8 723 99,3 1 191 99,7 1 930
92,6
Svenska missionskyrkan 27 36,0
34 47,2
2 0,3
3 0,3
66
3,2
Svenska baptist‐
12 16,0
9 12,5
1 0,1
0 0,0
23
1,1
förbundet
Pingströrelsen
35 46,7
27 37,5
2 0,3
0 0,0
65
3,1
Medelåldern ( ) hos dem som besvarat enkäten var 51,5 år ((medianen) md = 53 år). De
hade i medeltal ( ) 18,8 år i nuvarande yrke (md = 13 år) samt hade i medeltal ( )

arbetat 11,7 år på nuvarande arbetsplats (median = 9 år). De svarande arbetade i
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medeltal ( ) 37 timmar per vecka (md = 40 timmar). Svaren visade också att 23,8 %
uppgav att de hade en arbetsledande ställning (76,2 % uppgav således icke
arbetsledande ställning). Man kunde också notera att medan 93,3 % uppgav att de visste
vem som var deras närmaste chef och att 0,3 % inte visste det, var det 6,4 % som
menande att de inte hade någon chef. Här hänvisade man inte sällan till att det var Gud
som var deras chef, om man alls ville tala om chefsbegreppet i detta sammanhang. Något
mer enhetligt alternativt begrepp till chef kunde vi inte få.
4.2.2.2 Arbetskrav
I Tabell 5 redovisas svarsfördelningarna för ett antal frågor som fokuserade på
Arbetskrav. Referensdata som presenteras i användarmanualen grundas på
svarsresultat från 2 010 respondenter från olika nordiska länder som använt QPS Nordic
34+ och som arbetar inom olika branscher (se kapitel 1.5).
Tabell 5. Svarsfördelning vad avser frågor om Arbetskrav över samfund och kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Total
Antal

Är din arbetsmängd så ojämnt
fördelad att arbetet hopar sig?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

5
15
29
25
1

6,7
20,0
38,7
33,3
1,3

2 2,9
10 14,3
38 54,3
18 25,7
2 2,9

62 8,7
128 17,9
319 44,7
166 23,2
39 5,5

104 8,8
185 15,6
522 44,1
320 27,0
53 4,5

174 8,5
339 16,5
913 44,5
531 25,9
96 4,7

6
13
39
32
9

Har du för mycket att göra?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

4
15
33
22
1

5,3
20,0
44,0
29,3
1,3

1 1,4
14 19,7
36 50,7
14 19,7
6 8,5

55 7,7
152 21,3
330 46,2
138 19,3
40 5,6

73 6,2
221 18,6
580 48,9
235 19,8
76 6,4

135 6,6
403 19,6
983 47,8
411 20,0
124 6,0

4
13
43
26
15

Är dina arbetsuppgifter för
svåra för dig?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

30
33
11
1
0

40,0
44,0
14,7
1,3
0,0

23 32,4
38 53,5
10 14,1
0 0,0
0 0,0

360 50,6
274 38,5
73 10,3
4 0,6
1 0,1

635 53,8 1 053
425 36,0 774
109 9,2 204
8 0,7
13
3 0,3
4

Utför du arbetsuppgifter som
du skulle behöva mera
utbildning för?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

10
31
30
4
0

13,3
41,3
40,0
5,3
0,0

16 22,5
21 29,6
28 39,4
4 5,6
2 2,8

210 29,4
216 30,2
250 35,0
34 4,8
5 0,7

353 29,9
366 31,0
406 34,4
48 4,1
6 0,5

%

Referens‐
grupp
%

51,4
37,8
10,0
0,6
0,2

37
45
18
1
0

593 28,9
637 31,1
717 35,0
90 4,4
13 0,6

21
29
41
10
1

fortsättning
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Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Är dina kunskaper och
Färdigheter till nytta i
ditt arbete?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

0
0
1
30
44

0,0
0,0
1,3
40,0
58,7

0 0,0
0 0,0
7 9,9
22 31,0
42 59,2

Innebär ditt arbete positiva
utmaningar?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

1
0
12
42
20

1,3
0,0
16,0
56,0
26,7

1 1,4
1 1,4
14 19,7
38 53,5
17 23,9

Total

Referens‐
grupp
%

Antal

%

10 1,4
10 1,4
53 7,4
301 42,2
340 47,6

9 0,8
19
10 0,8
20
80 6,7 141
391 33,0 749
696 58,7 1 127

0,9
1,0
6,9
36,4
54,8

4
4
12
39
42

19 2,7
55 7,7
209 29,3
318 44,6
112 15,7

23 1,9
65 5,5
304 25,7
549 46,4
243 20,5

44 2,1
121 5,9
542 26,4
949 46,2
397 19,3

5
8
26
44
20

Som framgår av Tabell 5 var det 30,6 % som ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid”
upplevde att arbetsmängden var så ojämnt fördelat att den hopade sig. Motsvarande
procentsats för svarsalternativen ”mycket sällan eller aldrig/ganska sällan” var 25 %.
Tabellen visar även att det inte förelåg några större skillnader i svarsmönster mellan
män och kvinnor inom Svenska kyrkan. Däremot svarade män och kvinnor lite olika
inom de tre Frikyrkosamfunden. Något fler män än kvinnor upplevde arbetsmängden
ojämnt fördelad så att arbetet hopade sig (34,6 % respektive 28,6 %). Fler kvinnor än
män uppgav att arbetsmängdens ojämna fördelning ibland kunde leda till att arbetet
hopade sig (54,3 % respektive 38,7 %). Det erhållna svarsmönstret speglar nog tämligen
väl uppfattningen att arbetsgifterna inom samfunden till betydande del kan vara ojämnt
fördelade över veckan såväl som över året.
Beträffande frågan ”Har du för mycket att göra?” var svaren normalfördelade över
svarsalternativen, således samlade alternativet ”ibland” flest svar, 47,8 %. Det var inga
större skillnader mellan könen. Man kan dock notera att männen inom Frikyrkorna
rapporterade högst procentsatser för svarsalternativen ”ganska ofta/mycket ofta eller
alltid”, 30,6 %.
De flesta som besvarat frågan, 89,2 %, menade att arbetsuppgifterna ”mycket sällan eller
aldrig/ganska sällan” upplevdes som för svåra. I linje med detta tyckte man inte heller
att man utförde arbetsuppgifter som man skulle behöva mer utbildning för, 60 % angav
svarsalternativ som indikerade detta. Inga större skillnader förelåg mellan Svenska
kyrkan och Frikyrkorna. Man tyckte också att de egna kunskaperna och färdigheterna
var till nytta i arbetet, 91,2 % svarade med alternativen ”ganska ofta/mycket ofta eller
alltid”.
På frågan ”Innebär ditt arbete positiva utmaningar?” angav 65,5 % svarsalternativen
”ganska ofta/mycket ofta eller alltid”. Inga betydande könsskillnader kunde noteras.
Man kunde dock se att det var fler inom Frikyrkorna (än inom Svenska kyrkan), såväl
män som kvinnor, som i större utsträckning upplevde positiva utmaningar. Vid
jämförelse av svarsbilden mellan Kyrkogruppen och Referensgruppen, så kunde man
notera att Kyrkogruppen överlag indikerade en lite bättre arbetsmiljö vad avser
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arbetskrav. Skillnaderna var inte stora men gick de i någon riktning så var det till
Kyrkogruppens fördel.
Sammanfattningsvis, när det gäller Arbetskrav pekade svarsmönstren i enkätsvaren på
att arbetsmängden kunde upplevas ojämnt fördelat så att arbetet kunde hopa sig, att
man ibland hade för mycket att göra men att arbetsuppgifterna sällan upplevdes för
svåra och att arbetet kunde innebära positiva utmaningar. Kyrkogruppen låg ungefär i
nivå med eller något bättre till jämfört med Referensgruppen.
4.2.2.3 Rollförväntan
I enkäten ingick tre frågor som handlade om rollförväntan. På frågan ”Finns det klart
definierade mål för ditt arbete?” indikerar svaren att man till övervägande del (63,5 %)
tycker att så är fallet ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid”. Bland Frikyrkorna svarade
fler med alternativet ”ibland” jämfört med Svenska kyrkan (49,9 % respektive 39,3 %)
medan det var fler bland Svenska kyrkan som uppgav svarsalternativet ”mycket ofta
eller alltid”, 51.4 % mot 29,2 % bland Frikyrkorna. Bland Frikyrkorna var det också fler
kvinnor än män som uppgav alternativet ”mycket sällan eller aldrig/ganska sällan”, 24,3
% respektive 14,9 %.
Tabell 6. Svarsfördelning vad avser frågor om Rollförväntan över samfund och
kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal %
Finns det klart definierade mål för
ditt arbete?
Mycket sällan eller aldrig
4 5,4
4 5,7
Ganska sällan
7 9,5
13 18,6
Ibland
20 27,0
16 22,9
Ganska ofta
33 44,6
26 37,1
Mycket ofta eller alltid
10 13,5
11 15,7

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Antal

37
84
141
283
166

88
247
409
779
519

5,2
11,8
19,8
39,8
23,3

43
142
230
431
331

3,7
12,1
19,5
36,6
28,1

Total
%

Referens‐
grupp
%

4,3
12,1
20,0
38,1
25,4

3
7
13
38
40

Vet du precis vad som krävs av
dig i arbetet?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

1
10
8
41
15

1,3
13,3
10,7
54,7
20,0

0
7
15
35
13

0,0
10,0
21,4
50,0
18,6

18 2,5
32 4,5
66 9,3
327 45,9
269 37,8

21 1,8
60 5,1
138 11,7
491 41,7
468 39,7

40 2,0
110 5,4
227 11,1
898 43,9
770 37,7

1
4
10
42
44

Ställs det oförenliga krav på dig
från två eller flera personer?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

16
32
17
8
2

21,3
42,7
22,7
10,7
2,7

22 31,4
28 40,0
16 22,9
3 4,3
1 1,4

243 34,3
210 29,6
178 25,1
56 7,9
22 3,1

430 36,6
333 28,3
279 23,7
99 8,4
35 3,0

712 34,9
608 29,8
491 24,1
169 8,3
60 2,9

29
33
28
9
3

En relaterad fråga som de samfundsanställda hade att ta ställning till löd ”Vet du precis
vad som krävs av dig i arbetet?”. Här var det 81,6 % som angivit något av
svarsalternativen ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid”. Tabell 6 visar även att män
(tvärs över samtliga samfund) i något högre utsträckning än kvinnor uppgav att de
visste vad som krävdes i arbetet.
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En tredje fråga som ställdes om rollförväntan löd ”Ställs det oförenliga krav på dig från
två eller flera personer?”. Sett till alla fyra samfunden var det 11,2 % som svarade med
alternativen ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid”. En könsskillnad som kunde noteras
var att det var fler bland Frikyrkornas män än kvinnor som indikerade att de upplevde
oförenliga krav från två eller flera personer (13,4 % respektive 5,7 %). Detta mönster
fick man inte vad gäller Svenska kyrkan, här var det lika många män som kvinnor som
upplevde dessa oförenliga krav (11 % respektive 11,4 %).
Jämför man Kyrkogruppens svar med Referensgruppens vad gäller Rollförväntan, så
visade de på likartade svarsmönster. Det var dock fler inom Kyrkogruppen än i
Referensgruppen som upplevde att de ”mycket sällan/aldrig eller ganska sällan” hade
klart definierade mål för arbetet
Sammanfattningsvis verkade det som att den rollförväntan som man hade vad beträffar
arbetet, i stort överensstämde med hur man upplevde arbetet. Fler män än kvinnor
bland Frikyrkorna uppgav att de kunde känna oförenliga krav i arbetet. Arbetets mål var
mindre klar definierat för Kyrkogruppen jämfört med Referensgruppen.
4.2.2.4 Kontroll i arbetet
I praktiskt taget alla större enkäter om arbetsmiljön, ingår ett antal frågor om hur man
uppfattar sig kunna påverka sitt arbete och sina arbetsuppgifter. QPS Nordic 34+ var
inget undantag i det fallet, fyra frågor handlade om just påverkansmöjligheter. I Tabell
74 nedan kan man se hur de samfundsanställda besvara dessa frågor.
Tabell 7. Svarsfördelning vad avser frågor om Kontroll i arbetet över samfund och
kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Total
Antal

%

Referens‐
grupp
%

Kan du påverka mängden
arbete du har?
Mycket sällan eller
aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

1
1,4
3
4,1
18 24,3
42 56,8
10 13,5

3
4,2
9 12,7
24 33,8
32 45,1
3
4,2

49
6,9
112 15,7
251 35,2
240 33,7
61
8,6

131
224
384
364
80

11,1
18,9
32,5
30,8
6,8

184
9,0
352 17,2
678 33,1
683 33,3
154
7,5

25
29
27
16
4

Kan du själv bestämma din
arbetstakt?
Mycket sällan eller
aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

0
0,0
1
1,3
14 18,7
46 61,3
14 18,7

1
1,4
3
4,2
16 22,5
38 53,5
13 18,3

13
1,8
50
7,0
173 24,3
350 49,1
127 17,8

37
135
295
524
192

3,1
11,4
24,9
44,3
16,2

52
2,5
190
9,3
502 24,5
962 46,9
346 16,9

15
22
25
29
12

fortsättning
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Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Total
Antal

%

Referens‐
grupp
%

Kan du själv bestämma när du
skall ta paus?
Mycket sällan eller
aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

0
0,0
0
0,0
7
9,3
32 42,7
36 48,0

0
0,0
2
2,8
10 14,1
27 38,0
32 45,1

18
2,5
19
2,7
102 14,4
328 46,2
243 34,2

42
3,6
71
6,0
254 21,5
468 39,6
347 29,4

60
2,9
96
4,7
373 18,2
859 41,9
660 32,2

25
15
18
24
20

Kan du påverka beslut som är
viktiga för ditt arbete?
Mycket sällan eller
aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

1
1,3
1
1,3
3
4,0
48 64,0
22 29,3

2
2,8
4
5,6
11 15,5
36 50,7
18 25,4

32
4,5
62
8,7
204 28,6
281 39,4
134 18,8

48
143
377
462
153

84
4,1
210 10,2
596 29,0
835 40,7
327 15,9

11
19
40
24
7

4,1
12,1
31,9
39,1
12,9

Det går i Tabell 7 utläsa att 26,2 % uppgav att de ”aldrig/mycket sällan/ganska sällan”
kunde påverka mängden arbete som de hade. Bland Frikyrkorna angav 16,9 % av
kvinnorna något av dessa alternativ jämfört med 5,5 % av männen. Överlag uppgav de
samfundsanställda att de själva kunde bestämma sin arbetstakt, 11,8 % angav att de
”mycket sällan eller aldrig/ganska sällan” kunde bestämma arbetstakten. Samma
svarsmönster erhölls vad beträffar frågorna ”Kan du själv bestämma när du skall ta
paus?” samt ”Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?”. Frikyrkornas
anställda angav i större utsträckning än Svenska kyrkans anställda, att de ofta eller alltid
kunde påverka beslut, som var viktiga för arbetet. 93,3% av Frikyrkornas män och
76,1% av kvinnorna angav dessa svarsalternativ jämfört med Svenska kyrkans män
58,2% och 52,0% av kvinnorna. Män i både Frikyrkorna och Svenska kyrkan upplevde
således i större utsträckning än samfundens kvinnor att de kunde påverka beslut viktiga
för deras arbete.
När det gäller Kontroll i arbetet visar Tabell 7 tydligt att Kyrkogruppen uppgav sig ha
större kontroll i arbetet än Referensgruppen. Detta gällde samtliga fyra frågor som ingår
i detta område.
Sammanfattningsvis, enligt de svar som de samfundsanställda gav, verkade inte
bristande kontroll i arbetet/liten påverkan vara något egentligt problem. Den bild som
svaren gav indikerade starkt att det rådde stor frihet att själv besluta om arbetsmängd
och arbetstakt. Detta gällde även jämfört med Referensgrupp. Bilden var tämligen
likartad över samfund. Dock kunde man notera att det fanns en skillnad mellan män och
kvinnor, de senare uppgav något mindre grad av kontroll/påverkan i dessa frågor.
4.2.2.5 Förutsägbarhet i arbetet
I QPS Nordic 34+ finns det två frågor som behandlar i vilken mån det finns
förutsägbarhet i arbetet: ”Vet du en månad i förväg vilken typ av arbetsuppgifter du
kommer att ha?” samt ”Går det rykten om förändringar på arbetsplatsen?”.
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Tabell 8. Svarsfördelning vad avser frågor om Förutsägbarhet i arbetet över
samfund och kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Total
Antal

%

Referens‐
grupp
%

Vet du en månad i förväg vilken
typ av arbetsuppgifter du
kommer att ha?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

1 1,3
7 9,3
11 14,7
40 53,3
16 21,3

3 4,2
3 4,2
5 7,0
32 45,1
28 39,4

68
113
123
281
128

9,5
15,8
17,3
39,4
18,0

62 5,2
116 9,8
159 13,4
475 40,2
371 31,4

135
239
299
831
547

6,6
11,7
14,6
40,5
26,7

13
10
13
39
27

Går det rykten om förändringar
på arbetsplatsen?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

31 41,3
25 33,3
14 18,7
3 4,0
2 2,7

26 36,6
23 32,4
10 14,1
7 9,9
5 7,0

121
155
242
124
63

17,2
22,0
34,3
17,6
8,9

183
211
410
234
145

362
415
679
372
215

17,7
20,3
33,2
18,2
10,5

11
19
38
21
13

15,5
17,8
34,7
19,8
12,3

Övervägande delen av de samfundsanställda uppgav att de en månad i förväg visste
vilken typ av arbetsuppgifter de skulle komma att ha, lite mer så i Frikyrkorna.
Förändringsrykten inom samfunden fanns, 28,7 % svarade med alternativen ”ganska
ofta/mycket ofta eller alltid”. Det var dock 39 % som uppgav att förändringsrykten
sällan var förekommande. Svarsmönstret som erhölls visade att förändringsrykten var
mer vanliga inom Svenska kyrkan än inom Frikyrkorna. Dessa rykten kan troligen
relateras till den ovan nämnda strukturomvandlingen inom Svenska kyrkan och till
samgående mellan samfunden inom frikyrkorna
Jämfört med Referensgruppen var förutsägbarheten i arbetet ungefär lika, möjligen lite
större i Kyrkogruppen. Beträffande rykten om förändringar på arbetsplatsen, florerade
det i större utsträckning sådana bland Referensgruppen.
Sammanfattningsvis visade svaren på de två frågorna om förutsägbarhet i arbetet att
man som anställd inom samfunden, till en betydande grad tyckte att man kunde
förutsäga arbetsuppgifter men att det samtidigt kunde gå rykten om förändringar på
arbetsplatsen, mer så inom Svenska kyrkan än inom Frikyrkorna. Förutsägbarheten var
något bättre inom Kyrkogruppen jämfört med Referensgruppen.
4.2.2.6 Skicklighet i arbetet
En fråga om skicklighet som ställdes till de samfundsanställda var: ”Är du nöjd med din
förmåga att lösa problem i arbetet?” Som man kan se i Tabell 9 nedan, var det knappast
någon tvekan, 82,5 % av dem som besvarat enkäten menade att så var fallet genom att
ange svarsalternativen ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid”. Könsfördelningen var
tämligen lika inom Svenska kyrkan medan det var något fler män än kvinnor inom
Frikyrkorna som angav svarsalternativen ovan. Kyrkogruppen och Referensgruppen
svarade ungefär lika här, Kyrkogruppen var dock lite oftare nöjd med sin förmåga att
lösa problem i arbetet.
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Tabell 9. Svarsfördelning vad avser fråga om Skicklighet i arbetet över samfund
och kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal
%
Antal
%
Är du nöjd med din förmåga
Att lösa problem i arbetet?
Mycket sällan eller
aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

0 0,0
2 2,7
13 17,3
43 57,3
17 22,7

1
2
16
46
6

1,4
2,8
22,5
64,8
8,5

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal % Antal
%

Antal

8 1,1
12 1,7
94 13,2
423 59,2
177 24,8

16 0,8
40 1,9
305 14,9
1 200 58,5
492 24,0

7 0,6
24 2,0
181 15,3
682 57,7
289 24,4

Total
%

Referens‐
grupp
%

1
3
21
59
17

4.2.2.7 Social interaktion
Relationen och interaktionen med arbetskamrater är av stor vikt för hur man trivs på en
arbetsplats. I den enkät som de samfundsanställda fick besvara, fanns det tre frågor som
fokuserade på just denna interaktion.
Tabell 10. Svarsfördelning vad avser frågor om Social interaktion i arbetet över
samfund och kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal
%
Antal
%

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal % Antal
%

Total
Antal

%

Referens‐
grupp
%

Om du behöver, får du då stöd
och hjälp med ditt arbete från
dina arbetskamrater?
Mycket sällan eller
1
1,4
aldrig
Ganska sällan
3
4,3
Ibland
17 24,6
Ganska ofta
30 43,5
Mycket ofta eller alltid
18 26,1

0
8
17
22
18

0,0
12,3
26,2
33,8
27,7

23
3,2
52
7,3
157 22,1
256 36,1
221 31,2

43
97
261
396
385

3,6
8,2
22,1
33,5
32,6

68 3,3
160 7,9
457 22,5
706 34,7
644 31,6

3
7
24
39
28

Om du behöver, får du då stöd
och hjälp med ditt arbete från
din närmaste chef?
Mycket sällan eller
5
7,4
aldrig
Ganska sällan
6
8,8
Ibland
22 32,4
Ganska ofta
18 26,5
Mycket ofta eller alltid
17 25,0

5
9
16
19
20

7,2
13,0
23,2
27,5
29,0

70
94
165
191
157

10,3
13,9
24,4
28,2
23,2

113
154
267
332
302

9,7
13,2
22,9
28,4
25,9

194
267
472
561
498

9,7
13,4
23,7
28,2
25,0

7
14
27
32
22

Får du uppskattning för dina
arbetsprestationer från din
närmaste chef?
Mycket sällan eller
aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

8
6
18
16
21

11,6
8,7
26,1
23,2
30,4

85
113
189
185
104

12,6
16,7
28,0
27,4
15,4

138
189
293
320
230

11,8
16,2
25,0
27,4
19,7

240
319
521
546
368

12,0
16,0
26,1
27,4
18,5

10
16
32
28
14

6
9
18
23
13

8,7
13,0
26,1
33,3
18,8
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Svarsmönstret på frågan ”Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från
dina arbetskamrater?” tydde på att så oftast var fallet: 66,3 % angav här något av
svarsalternativen ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid”. Man kunde samtidigt konstatera
att 11,2 %, sällan fick hjälp eller stöd av arbetskamraterna. Inga egentliga skillnader
mellan könen kunde noteras.
En snarlik fråga som den ovan var ”Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt
arbete från din närmaste chef?” I förra frågan gällde stödet och hjälpen som man kunde
få från arbetskamraterna. Här var fokus på stödet från närmaste chef. Det var
procentuellt något färre som ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid” fick stöd och hjälp
från närmaste chef jämfört med från arbetskamraterna när man så behövde det, 53,2 %.
Det var 23,1 %, nästan en fjärdedel, som uppgav att de ”mycket sällan eller
aldrig/ganska sällan” fick chefens stöd och hjälp.
Återkoppling (feedback) från närmaste chef om man gjort en bra prestation betonas ofta
som något viktigt för en god arbetsmiljö. En fråga i enkäten fokuserade på just detta:
”Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef?” Av de
samfundsanställda var det 45,9 % som angav att de ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid”
fick uppskattning av chefen. Samtidigt är det 28 %, mer än var fjärde anställd, som
uppgav att de ”mycket sällan eller aldrig/ganska sällan” fick någon sådan uppskattning.
En viss skillnad mellan Svenska kyrkan och Frikyrkorna kunde man också notera: Såväl
männen som kvinnorna inom Svenska kyrkan upplevde att de i mindre utsträckning fick
uppskattning från chefen än de inom Frikyrkorna.
Jämförelsen mellan Kyrkogruppen och Referensgrupp vad avser dessa tre frågor ovan,
visade att svarsmönstret var nästan identiskt.
Sammanfattningsvis fick de samfundsanställda oftast stöd och hjälp från arbetskamrater
om så behövs medan något färre angav att närmaste chef kunde ge detta stöd. I själva
verket var det mer än en fjärdedel av de svarande som uppgav att man sällan hade stöd
från närmaste chef om så behövdes. Något mindre än hälften angav att de fick
återkoppling från närmaste chef om man gjort en bra prestation. Här kunde man notera
att såväl männen som kvinnorna inom Svenska kyrkan upplevde återkoppling i mindre
utsträckning. Praktiskt taget inga skillnader fanns i svarsmönster mellan Kyrkogruppen
och Referensgruppen.
4.2.2.8 Ledarskap
I den förkortade form av frågeformuläret QPS Nordic som vi använde, ingick två frågor
om ledarskap: ”Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut?” samt
”Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter?”.
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Tabell 11. Svarsfördelning vad avser frågor om Ledarskap i arbetet över samfund
och kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal % Antal %

Total
Antal

%

Referens‐
grupp
%

Uppmuntrar din närmaste chef
dig att delta i viktiga beslut?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

4 6,0
6 9,0
12 17,9
28 41,8
17 25,4

8
6
12
16
27

11,6
8,7
17,4
23,2
39,1

107
120
202
170
73

15,9
17,9
30,1
25,3
10,9

187
211
300
286
179

16,1
18,1
25,8
24,6
15,4

308
345
531
501
296

15,5
17,4
26,8
25,3
14,9

19
23
31
21
7

Hjälper din närmaste chef dig
att utveckla dina färdigheter?
Mycket sällan eller aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta eller alltid

9
17
24
11
6

13
15
25
12
5

18,6
21,4
35,7
17,1
7,1

118
188
211
104
53

17,5
27,9
31,3
15,4
7,9

216
263
330
215
140

18,6
22,6
28,4
18,5
12,0

357
489
593
342
204

18,0
24,6
29,9
17,2
10,3

18
28
32
18
6

13,4
25,4
35,8
16,4
9,0

Svarsmönstren på båda frågorna gav ett splittrat intryck. På första frågan svarade 40,2
% ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid” medan det var 32,9 % som angav något av
alternativen ”mycket sällan eller aldrig/ganska sällan”. Det var en rätt tydlig skillnad
mellan hur Svenska kyrkan och Frikyrkorna svarat. De anställda inom Svenska kyrkan
upplevde inte lika ofta uppmuntran att delta i viktiga beslut (män 36,2 % och kvinnor
40,0 %) jämfört med de inom Frikyrkorna (män 67,2 och kvinnor 62,3 %).
Även på den andra frågan var det färre än hälften (27,5 %) som uppgav att de ”ganska
ofta/mycket ofta eller alltid” fick hjälp av närmaste chef att utveckla de egna
färdigheterna. Det var 42,6 % som uppgav att de ”mycket sällan eller aldrig/ganska
sällan” fick sådan hjälp. Svarsfördelningen mellan samfunden var tämligen lika, möjligen
kunde man notera att männen inom Svenska kyrkan ansåg att de fick mindre hjälp och
uppmuntran än kvinnorna i dessa två frågor.
Vid en jämförelse mellan Kyrkogruppen och Referensgruppen, så fick man bilden av att
den senare fick uppmuntran och hjälp av närmaste chef i något mindre utsträckning.
4.2.2.9 Medarbetarsamtal
Eftersom det inte fanns någon fråga i QPS Nordic om huruvida de anställda har tillgång
till årliga medarbetarsamtal, formulerade vi en sådan och bad att man skulle svara med
ett Ja eller Nej. Medarbetarsamtal föreskrivs i såväl Svenska kyrkans avtal som i avtal för
Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer.
Vi kunde konstatera att det var 82,1% som uppgav att de hade sådana årliga samtal med
närmaste chef. Detta betyder att det nästan var 20 % av de anställda som inte hade
något sådant samtal. De anställda inom Frikyrkorna hade mindre tillgång till
medarbetarsamtal jämfört med de inom Svenska kyrkan (63,6 % respektive 82,7%).
4.2.2.10 Organisationskultur/företagskultur
I denna rapport har vi när vi tänker oss vad organisationskultur är, valt att använda oss
av den norske organisationsforskaren Henning Bangs definition av begreppet:
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”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar
med varandra och omvärlden” (Bang 1999, s 24). 12
I QPS Nordic 34+ finns det ett antal frågor om just denna aspekt av arbetsmiljön. Vi tog
med flertalet av dessa och adderade några egna frågor. Nedan i Tabellerna 12a och 12b
redovisas svarsfördelningen på elva av frågorna.
Tabell 12a. Svarsfördelning vad avser
företagskultur över samfund och kön

frågor

om

Organisationskultur/

Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal
%
Misstroget och misstänksamt
Mycket lite eller inte alls 49 65,3
40 57,1
Ganska lite
16 21,3
18 25,7
Något
9 12,0
5
7,1
Ganska mycket
0
0,0
3
4,3
Väldigt mycket
1
1,3
4
5,7

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal
% Antal %

Total
Antal

235
178
171
78
39

33,5
25,4
24,4
11,1
5,6

402
301
235
153
73

34,5
25,9
20,2
13,1
6,3

727
518
422
235
118

36,0
25,6
20,9
11,6
5,8

44
32
16
6
2

Uppmuntrande och stödjande
Mycket lite eller inte alls
2
2,7
Ganska lite
4
5,3
Något
9 12,0
Ganska mycket
40 53,3
Väldigt mycket
20 26,7

3
5
4
38
20

4,3
7,1
5,7
54,3
28,6

38
124
199
252
86

5,4
17,7
28,5
36,1
12,3

77
158
271
478
180

6,6
13,6
23,3
41,1
15,5

121
294
486
809
308

6,0
14,6
24,1
40,1
15,3

5
15
33
37
10

Avslappnat och trivsamt
Mycket lite eller inte alls
Ganska lite
Något
Ganska mycket
Väldigt mycket

1
1,3
0
0,0
16 21,3
42 56,0
16 21,3

2
4
10
31
23

2,9
5,7
14,3
44,3
32,9

32
90
176
295
112

4,5
12,8
25,0
41,8
15,9

53
123
277
467
245

4,5
10,6
23,8
40,1
21,0

88
219
482
838
398

4,3
10,8
23,8
41,4
19,7

4
11
30
39
15

Stelt och regelstyrt
Mycket lite eller inte alls
Ganska lite
Något
Ganska mycket
Väldigt mycket

32 43,2
31 41,9
9 12,2
2
2,7
0
0,0

37
20
8
3
3

52,1
28,2
11,3
4,2
4,2

195
233
150
76
45

27,9
33,3
21,5
10,9
6,4

373
382
222
118
63

32,2
33,0
19,2
10,2
5,4

638
670
390
201
113

31,7
33,3
19,4
10,0
5,6

29
34
22
11
4

Uppmuntras de anställda
på din arbetsplats att göra
förbättringar?
Mycket sällan eller
aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta

3
4,1
7
9,6
35 47,9
22 30,1
6
8,2

7
11
21
24
6

10,1
15,9
30,4
34,8
8,7

45
128
279
211
48

6,3
18,0
39,2
29,7
6,8

77
196
441
358
105

6,5
16,7
37,5
30,4
8,9

132 6,5
344 16,9
779 38,2
619 30,3
166 8,1

4
13
37
37
11

%

Referens‐
grupp
%

Under rubriken ”Hurdant är klimatet på din arbetsplats?” listades fyra påståenden som
de samfundsanställda skulle ta ställning till: a) Misstroget och misstänksamt; b)
Uppmuntrande och stödjande; c) Avslappnat och trivsamt; d) Stelt och regelstyrt.
12

Denna definition används även i Svenska kyrkans organisationskultur (Hansson, 2001)
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Tabell 12a visar att beträffande påståendet ”misstroget och misstänksamt”, var det 17,4
% som angav alternativen ”ganska mycket/väldigt mycket” medan 61,6 % svarade med
”mycket lite eller inte alls/ganska lite”. En majoritet av de samfundsanställda upplevde
uppmuntran och stöd som en positiv faktor i arbetsplatsklimatet (55,4 %). Här kan man
dock notera att det samtidigt var 20,6 % som angav svarsalternativ som pekade på att
de ”mycket sällan eller aldrig/ganska sällan” upplevde arbetsplatsklimatet som
”uppmuntrande och stödjande”. Svarsmönstret för ett arbetsklimat som är ”avslappnat
och trivsamt” samt ”stelt och regelstyrt” redovisade ungefär liknande procenttal. Det var
ca 15 % som beskrev sin arbetsmiljö med negativa svarsalternativ, medan det är 61 – 65
% som beskrev den med positiva svarsalternativ. Vad gällde dessa klimatfrågor var det
hela tiden runt 20 % som svarade med ”ibland”, vilket antyder ett arbetsklimat som kan
variera.
På frågan ”Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra förbättringar?” var det
ett svarsmönster som spretade något: 38,4 % angav något av svarsalternativen ”mycket
ofta/ganska ofta/ men det var samtidigt nästan en fjärdedel (23,4 %) som markerade
alternativen ”mycket sällan eller aldrig/ganska sällan”. Till detta kan läggas att 38,2 %
svarade ”ibland”.
Tabell 12b. Svarsfördelning vad avser
företagskultur över samfund och kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal
%

frågor

om

Organisationskultur/

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal
% Antal %

Total
Antal

%

Referens‐
grupp
%

Är kommunikationen
tillfredsställande på
din arbetsplats?
Mycket sällan eller
aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta

0
0,0
4
5,3
22 29,3
43 57,3
6
8,0

5
5
23
32
5

7,1
7,1
32,9
45,7
7,1

55
133
184
270
68

7,7
18,7
25,9
38,0
9,6

107
217
359
392
105

9,1
18,4
30,4
33,2
8,9

168
359
592
741
185

8,2
17,6
28,9
36,2
9,0

6
16
32
36
12

Har du lagt märke till
konflikter mellan
arbetskamrater?
Mycket sällan eller
aldrig
Ganska sällan
Ibland
Ganska ofta
Mycket ofta

23 32,9
23 32,9
21 30,0
2
2,9
1
1,4

31
16
11
1
4

49,2
25,4
17,5
1,6
6,3

82
149
299
126
54

11,5
21,0
42,1
17,7
7,6

122
204
496
227
134

10,3
17,2
41,9
19,2
11,3

258
396
830
357
195

12,70
19,40
40,80
17,50
9,60

15
30
41
12
4

fortsättning
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Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal % Antal
%

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal
% Antal %

Total
Antal

%

Referens‐
grupp
%

Har du märkt någon ojämlikhet
i behandlingen av män och
kvinnor på din arbetsplats?
Mycket lite eller inte alls
Ganska lite
Något
Ganska mycket
Väldigt mycket

50
20
4
1
0

66,7
26,7
5,3
1,3
0,0

42
13
8
1
3

62,7
19,4
11,9
1,5
4,5

330
215
108
41
19

46,3
30,2
15,1
5,8
2,7

517
317
219
86
41

43,8
26,9
18,6
7,3
3,5

945
566
341
129
64

46,2
27,7
16,7
6,3
3,1

48
28
15
7
3

Har du märkt någon ojämlikhet
i behandlingen av äldre och
yngre på din arbetsplats?
Mycket lite eller inte alls
Ganska lite
Något
Ganska mycket
Väldigt mycket

53
18
1
3
0

70,7
24,0
1,3
4,0
0,0

43
15
6
1
3

63,2
22,1
8,8
1,5
4,4

354
237
87
28
8

49,6
33,2
12,2
3,9
1,1

542
374
179
63
21

46,0
31,7
15,2
5,3
1,8

996
647
276
95
32

48,7
31,6
13,5
4,6
1,6

42
35
16
6
2

Belönas man för ett väl
utfört arbete på din
arbetsplats (pengar,
uppmuntran eller dylikt)?
Mycket lite eller inte alls
Ganska lite
Något
Ganska mycket
Väldigt mycket

14
14
18
26
3

18,7
18,7
24,0
34,7
4,0

19
13
18
18
2

27,1
18,6
25,7
25,7
2,9

246
161
171
114
20

34,6
22,6
24,0
16,0
2,8

475
255
238
183
26

40,4
21,7
20,2
15,5
2,2

757
448
447
341
51

37,0
21,9
21,9
16,7
2,5

34
26
26
12
3

I vilken utsträckning
intresserar sig arbetsgivaren
för personalens hälsa och
välbefinnande?
Mycket lite eller inte alls
Ganska lite
Något
Ganska mycket
Väldigt mycket

3
8
18
35
11

4,0
10,7
24,0
46,7
14,7

8
10
17
23
12

11,4
14,3
24,3
32,9
17,1

62
114
195
249
91

8,7
16,0
27,4
35,0
12,8

124
215
291
398
151

10,5
18,2
24,7
33,8
12,8

198
349
524
708
266

9,7
17,1
25,6
34,6
13,0

10
19
34
29
9

En fungerande och tillfredsställande kommunikation är viktig för att en arbetsplats ska
kunna bedömas som bra av chefer och anställda. På en fråga om detta (Är
kommunikationen tillfredsställande på din arbetsplats?), svarade 45,2 % med
alternativen ”ganska ofta/mycket ofta” medan 25,8 % tyckte att alternativen ”mycket
sällan eller aldrig/ganska sällan” passade bättre som en beskrivning av deras
arbetsplats. I Tabell 12b kan utläsas att man var mer nöjd med kommunikationen på
arbetsplatsen inom Frikyrkorna än inom Svenska kyrkan. Bland männen skiljde det sig
17 procentenheter och bland kvinnorna 10 procentenheter.
En fråga som fanns i QPS Nordic löd ”Har du lagt märke till konflikter mellan
arbetskamrater?” Frågan kan tjäna som en markör på om man upplever spänningar på
arbetsplatsen, men den kan samtidigt möjligen leda till felaktiga bedömningar av läget.
Vissa kanske tror att det finns konflikter mellan arbetskamrater medan andra inte skulle
42

göra samma bedömning. På grund av denna osäkerhet kan man ju ha i åtanke att frågan
kan ge olika svarsmönster beroende på vilka som besvarar frågan. Oaktat detta, i den
här studien var det 27,1 % som uppgav att de ”mycket ofta/ganska ofta” lagt märke till
konflikter mellan arbetskamrater. Motsvarande procentsats för svarsalternativen
”mycket sällan eller aldrig/ganska sällan” var 32,1 %. En skillnad mellan Frikyrkorna
och Svenska kyrkan kunde noteras i Tabell 12b. Det var endast 4,3 % (män) och 7,9 %
(kvinnor) bland de Frikyrkoanställda som angav något av alternativen ”ganska
ofta/mycket ofta. Motsvarande procentsatser för anställda inom Svenska kyrkan var
25,3 % respektive 30,5 %.
På frågan ”Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av män och kvinnor på din
arbetsplats?” var det 9,4 % som angav svarsalternativ som menade att det var ganska
eller mycket vanligt. Det var något fler inom Svenska kyrkan och något fler kvinnor som
också valde dessa svarsalternativ. En liknande fråga ställdes om det märkts någon
ojämlikhet i behandlingen av äldre och yngre på arbetsplatsen. Svarsmönstret som
erhölls var liknande det från förra frågan, 6,2 % angav att det var ”ganska
mycket/väldigt mycket” som de noterat en sådan skillnad i behandling av äldre/yngre.
Frågorna och svaren på dessa två frågor gav dock ingen information om i vilken riktning
en eventuell ojämlikhet i behandlingen gick.
De två avslutande frågorna i enkäten inom blocket Organisationskultur med fokus på
personalinriktning, behandlade belöning/uppmuntran för väl utfört arbete samt
arbetsgivarens intresse för personalens hälsa/välbefinnande. På frågan om
belöning/uppmuntran svarade 19,2 % att de upplevde så vara fallet ”ganska
mycket/väldigt mycket”. Föga överraskande var det dock en majoritet, 58,9 %, som
svarade ”mycket lite eller inte alls/ganska lite”. Kristna samfund är knappast kända för
att ge använda sig av olika belöningssystem för att uppmuntra sina anställda. Det anses
nog ofta vara tillräcklig belöning i sig att tjäna i enlighet till den tro man bekänner sig till.
Det var dock fler inom Frikyrkorna än inom Svenska kyrkan som svarade att de
belönades/uppmuntrades ganska eller väldigt mycket.
Beträffande huruvida arbetsgivaren intresserar sig för personalens hälsa/
välbefinnande, var det 47,6 % som angav svarsalternativen ”ganska mycket” eller
”väldigt mycket”. Samtidigt var det 26,8 % som valde något av svarsalternativen ”mycket
lite eller inte alls/ganska lite”. Sett över samfunden var det fler inom Frikyrkorna som
indikerade arbetsgivaren intresse för personalen hälsa/välbefinnande.
Vid en jämförelse mellan Kyrkogruppen och Referensgruppen vad avser de 11 frågorna
under Organisationskultur/företagskultur, visade resultaten att Referensgruppen
indikerade en lite bättre arbetsmiljö vad gäller misstroget och misstänksamt
arbetsklimat, uppmuntran av anställda att göra förbättringar samt om man lagt märke
till konflikter mellan arbetskamrater. Kyrkoguppen å andra sidan indikerade bättre
arbetsmiljö om klimatet på arbetsplatsen var avslappnat och trivsamt, samt i vilken
utsträckning arbetsgivaren intresserar sig för personalens hälsa och välbefinnande. På
övriga frågor var det ungefär liknande bedömningar mellan de båda grupperna.
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4.2.2.11 Hot och våld
Med tre frågor och två följdfrågor, försökte vi få en uppfattning om förekomst av
hot/våld/mobbning/trakasserier på arbetsplatsen.
Tabell 13. Svarsfördelning vad avser frågor om Hot och våld över samfund och
kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal %
Antal %
Har du någon gång varit utsatt
för hot/våld i ditt arbete?
Ja
Nej

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal %
Antal %

Total
Antal %

17 23,3
56 76,7

12 17,1
58 82,9

126 17,6
588 82,4

234 19,8
950 80,2

393 19,2
1658 80,8

Om Ja, har du varit utsatt under de
senaste 12 månaderna?
Ja
6 28,6
Nej
15 71,4

3 20,0
12 80,0

35 18,1
158 81,9

58 17,3
278 82,7

104 18,2
467 81,8

Har du blivit utsatt för mobbning/
trakasserier på arbetsplatsen
under de senaste 12 månaderna?
Ja
1 1,4
Nej
72 98,6

7 10,0
63 90,0

69
9,7
641 90,3

152 13,0
1021 87,0

231 11,3
1805 88,7

Har du lagt märke till om någon
annan blivit utsatt för mobbning/
trakasserier vid din arbetsplats
under de senaste 12 månaderna?
Ja
4 5,5
Nej
69 94,5

8 12,1
58 87,9

173 24,6
529 75,4

349 29,8
822 70,2

536 26,5
1486 73,5

8 53,3
7 46,7

70 32,0
149 68,0

162 41,0
233 64,3

251 39,9
393 61,1

Om Ja på någon av ovanstående
frågor, har arbetsgivaren
vidtagit åtgärder?
Ja
Nej

11 73,3
4 26,7

Som vi kan se i Tabell 13 ställdes en fråga om man någon gång varit utsatt för hot/våld i
sitt arbete. Här var det knappt en femtedel, 19,2 %, som svarade Ja på den frågan. Det
var något fler Ja‐svarare inom Frikyrkorna än inom Svenska kyrkan. Som uppföljning
ställde vi följande fråga: ”Om Ja, har du varit utsatt under de senaste 12 månaderna?”
Svarsmönstret här var ungefär lika som på den förra frågan. Det var 18,2 % som utsatts
det senaste året och fler bland Frikyrkorna än bland Svenska kyrkan (25 % respektive
17,6 %). Av männen inom frikyrkorna som svarat på denna fråga var det 28,6 % som
utsatts under senaste året, låt vara att det absoluta antalet var rätt litet (6 personer av
21).
Vi ställde även följande fråga till de samfundsanställda: ”Har du blivit utsatt för
mobbning/trakasserier på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna?”. Ungefär en
tiondel, 11,3 %, svarade att det hade blivit utsatta. Fördelningen över samfund var
tämligen lika. En relaterad fråga som vi ställde löd: ”Har du lagt märke till om någon
annan blivit utsatt för mobbning/trakasserier vid din arbetsplats under de senaste 12
månaderna?” Vi är väl medvetna om att man här ombeds göra bedömningar om något
som man inte har direkt tillgång till, man ska tolka tecken, utsagor, rykten etc. Icke desto
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mindre har det sitt värde att ställa frågan då den ger en indikation på vilken typ av
arbetsplats det kan vara frågan om. Av Tabell 13 framgår att det var 26,5 % som
bekräftade att de lagt märke till mobbning/trakasserier på arbetsplatsen. Delar man upp
svaren samfundsvis så var det flera av de svarande inom Svenska kyrkan som noterat
sådana tecken, 25,9 % jämfört med 8,6 % inom Frikyrkorna.
En uppföljningsfråga som vi ställde till de samfundsanställda handlade om eventuella
vidtagna åtgärder: ”Om Ja på någon av ovanstående frågor, har arbetsgivaren vidtagit
åtgärder?” Svaren visade att i 38,9 % av fallen hade arbetsgivaren vidtagit åtgärder
medan man i merparten av fallen, 61,1 %, inte hade gjort det. Ett skäl till denna rätt höga
procentsats, kan vara att den verksamhetsansvarige inte kände till problemen, men
detta gör inte saken mycket bättre. Arbetsgivaren är ålagd att ha ett sådant systematiskt
arbetsmiljöarbete att problem på en arbetsplats kan identifieras. Det kan naturligtvis
även vara så – som framskymtat i en del av intervjuerna med samfundsanställda – att
det är chefen som är problemet. Även om man kanske inte kan förvänta sig så mycket
åtgärder då, ska det systematiska arbetsmiljöarbetet vara formaliserat så att det inte blir
beroende av en enskild person.
I Tabell 13 redovisades inga svarsprocent vad avser någon Referensgrupp. Detta beror
på att de referensvärden som finns tillgängliga baserar sig på bedömningar under de
senaste 6 månaderna medan våra svarsdata gällde de senaste 12 månaderna.
4.2.2.12 Diverse andra frågor om upplevelse av arbetsmiljön
En fråga som fanns med i enkäten handlade om hur centralt arbetet upplevs vara i ens
liv: ”Den största tillfredsställelsen i mitt liv kommer ifrån mitt arbete”. Här var det 46,2
% av de svarande som angav något av alternativen ”instämmer delvis/instämmer
fullständigt”. Det var dessutom fler bland de Frikyrkoanställda än bland de anställda vid
Svenska kyrkan som svarade med detta alternativ. Detta var ett förväntat svarsmönster
eftersom många av Svenska kyrkans anställda verkar inom arbetsuppgifter som inte har
en direkt beröring med den trosmässiga/religiösa verksamheten (kyrkogårdspersonal
m fl.). Sådana anställningar finns endast i begränsad utsträckning inom Frikyrkorna.
Merparten av frågorna i QPS Nordic 34+ berör den psykosociala arbetsmiljön. Det fanns
dock en av projektgruppen införd fråga (eller ett påstående) i den distribuerade enkäten
som berörde andra aspekter: ”Jag har en bra fysisk arbetsmiljö (vad gäller t.ex.
belysning, ventilation, ergonomi)”. Här var svarsmönstret entydigt: Det var 70 % som
instämde delvis/instämde fullständigt i detta påstående. Ser man på svaren
samfundsvis, så valde fler anställda inom Svenska kyrkan än de inom Frikyrkorna dessa
positiva alternativ (71,3 % jämfört med 56,3 %).
En fråga som ställdes om stress i utskickade enkäten var följande: ”Har du på grund av
ditt arbete känt dig stressad de senaste 12 månaderna?” Sett över samfunden var det
27,9 % som svarade med alternativen ”ganska mycket/väldigt mycket” medan 45,5 %
menade att man ”inte alls/bara lite” känt av jobbstress under det senaste året. Det
förelåg inga skillnader mellan Frikyrkorna och Svenska kyrkan.
I enkäten ingick även ett betydande antal frågor som relaterade till upplevd och
diagnostiserad hälsa/ohälsa. Beträffande symtomfrågor utgick dessa från ett formulär
(FHV004) utvecklat vid Arbets‐ och miljömedicinska kliniken i Örebro och ofta använt
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inom företagshälsovården. De referensdata som redovisas i Tabellerna 15 och 16 utgörs
av 1 987 personer och finns i Metodicum AB:s databank 13.
Tabell 14. Svarsfördelning vad avser allmänhälsa och rökvanor över samfund och
kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal %
Antal %
I allmänhet, hur skulle du vilja säga
att din hälsa är?
Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal %
Antal %

Total
Antal

%

18 24,7
42 57,5
11 15,1
1 1,4
1 1,4

14
35
14
4
2

20,3
50,7
20,3
5,8
2,9

184 25,6
373 51,9
123 17,1
35 4,9
4 0,6

298 25,2 517
607 51,4 1062
186 15,7 336
83 7,0 123
8 0,7
15

25,2
51,7
16,4
6,0
0,7

61 82,4
11 14,9
2 2,7

60
9
1

85,7
12,9
1,4

421 59,4
215 30,3
73 10,3

761 64,7 1309
323 27,4 560
93 7,9 171

64,2
27,5
8,4

Rökvanor
Aldrig rökt
Före detta rökare
Rökare

Forskning har visat att det finns samband mellan människors självskattning av egna
hälsan, och deras framtida sjuklighet och dödlighet. Den biologiska bakgrunden till detta
fenomen är relativt okänd. Det finns dock teorier om att det kan finnas kopplingar till
hormonella och immunologiska markörer. När immunförsvaret aktiveras i samband
med exempelvis en infektion, lösgörs signalprodukter som påverkar hjärnan på ett
karakteristiskt sätt 14. På så sätt har självskattning kommit att betraktas som ett bra sätt
att identifiera riskgrupper, t.ex. för framtida långtidssjukskrivning (se Lindberg,
Josephson, Alfredsson, Vingård, 2009). Självskattad hälsa (Self Rated Health) är en av de
mest allmänt använda enskilda frågorna för upplevd nuvarande hälsa (Björner,
Kristensen, Orth‐Gomér et al., 1996). Det mäts antingen utifrån en 5‐gradig Likert‐skala,
som i denna undersökning eller med en VAS‐skala (Visual Analog Scale) där 0 mäter
"mycket dålig" och 100 "mycket god". Vid jämförelse mellan de olika skalorna har
studier har visat att skalorna är jämförbara (Hasson, Arnetz, 2005).
Tabell 14 visar att 6,7 % tyckte att den egna hälsan var ”ganska dålig/mycket dålig”
medan 76,9 % uppgav att den var ”mycket bra/ganska bra”. Senaste underökningen
Hälsa på lika villkor 15 (2012) visade att för en region bestående av Uppsala län,
Sörmlands län, Västmanlands län samt Örebro län, så angav 70 % av kvinnorna en god
hälsa medan motsvarande siffra var 74 % för männen (16‐84 år). Detta ligger i paritet
med riket som helhet.
Svarsmönstret inom frikyrkorna och Svenska kyrkan var likvärdigt. Skulle vi betrakta
utfallet på denna fråga som en acceptabel prediktor för framtida
långtidssjukskrivningar, borde den således komma att ligga runt 7 % för en
13

Symtomfrågor referensdata 1 987 personer som finns i Metodicums databank och besvarat
Örebro, formulär 8309/4 FHV 004D Metodicum AB/InfoService Sweden AB
14

Källa: Självskattad hälsa, immunsystemets sjukdomssignaler och arbetsförmåga, Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap, FAS
15 Ref. Liv & Hälsa i Mellansverige 2012, Resultat från folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor.
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motsvarande grupp samfundsanställda i DUST‐länen. Tar man de siffervärden
(procentsatser) som återfanns i Figur 1, så låg långtidssjukskrivningarna under
perioden 2001 – 2009 mellan 6,0 – 9,7 %, således ganska nära estimatet 7 %.
Bland de samfundsanställda var den övervägande delen personer som aldrig rökt eller
var före detta rökare, 91,7 %. Svarsalternativet ”rökare” angavs av 8,4 %. Detta resultat
kan jämföras med resultatet i ovannämnda undersökning ”Hälsa på lika villkor”. I DUST
regionen var det 12 % som angav att de var rökare, vilket kan jämföras med vårt resultat
med ca 8 % rökare.
Tabell 15. Svarsfördelning vad avser hälsorelaterade symtom över samfund och
kön
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal %
Antal %

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal %
Antal %

Total
Antal

Referensgrupp
%

Antal %

Känner du dig ofta
trött utan anledning?
Ja
17 23,0
Nej 57 77,0

33
37

47,1
52,9

203
510

28,5
71,5

480
695

40,9
59,1

736
1306

36,0 578 29,8
64,0 1 362 70,2

Besväras du ofta av
huvudvärk?
Ja
14 18,9
Nej 60 81,1

21
49

30,0
70,0

102
611

14,3
85,7

278
905

23,5
76,5

416
1634

20,3 322 16,5
79,7 1 628 83,5

Sover du ofta oroligt
eller har du svårt att
somna på kvällarna?
Ja
18 24,7
Nej
55 75,3

19
50

27,5
72,5

194
517

27,3
72,7

462
715

39,3
60,7

697
1343

34,2 450 23,3
65,8 1485 76,7

Känner du dig ofta
okoncentrerad?
Ja
Nej

15 20,5
58 79,5

22
47

31,9
68,1

143
570

20,1
79,9

334
848

28,3
71,7

516
1530

25,2 234 12,3
74,8 1665 87,7

Känner du dig ofta
irriterad eller otålig?
Ja
12 16,2
Nej
62 83,8

24
47

33,8
66,2

166
548

23,2
76,8

351
826

29,8
70,2

556
1489

27,2 376 19,9
72,8 1 514 80,1

Känner du dig ofta
nedstämd, olustig
eller ledsen?
Ja
Nej

10 13,9
62 86,1

24
46

34,3
65,7

146
567

20,5
79,5

350
823

29,8
70,2

533
1505

26,2 226 12,0
73,8 1 660 88,0

Besväras du av
”orolig mage”?
Ja
Nej

11 14,9
63 85,1

28
42

40,0
60,0

156
555

21,9
78,1

341
841

28,8
71,2

539
1507

26,3 384 20,3
73,7 1 506 79,7

Besväras du ibland
av magsmärtor?
Ja
Nej

8 10,8
66 89,2

17
54

23,9
76,1

98
618

13,7
86,3

277
905

23,4
76,6

402
1651

19,6 344 18,1
80,4 1 552 81,9
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När svarsmönstret i Tabellerna 15 och 16 analyserats, är det omedelbart två resultat
som sticker ut: 1) För 9 av de 14 symtomfrågorna var det fler än 25 % som angivit att de
hade de aktuella symtomen. Flest Ja‐svar samlade frågan ”Har du ofta besvär från rygg,
nacke eller axlar?”. Här var det 47,6 % som angivit att de hade sådana besvär. 2) För
samtliga 14 symtom var det fler kvinnor än män som angav sådana (svarat Ja), detta
gällde såväl Frikyrkorna som Svenska kyrkan.
Tabell 16. Svarsfördelning vad avser hälsorelaterade symtom över samfund och
kön, fortsättning
Frikyrkorna
Man
Kvinna
Antal %
Antal %
Drabbas du ofta av
förkylningar eller
andra infektioner?
Ja
Nej

Svenska kyrkan
Man
Kvinna
Antal %
Antal %

Total
Antal

Referensgrupp
%

Antal %

8 10,8
66 89,2

16
55

22,5
77,5

59
658

8,2
91,8

150
1 034

12,7
87,3

234
1822

11,4 136 7,2
88,6 1 766 92,8

Besväras du ofta av
torr hud eller torra
slemhinnor (ögon,
näsa, mun och svalg)?
Ja
14 19,2
Nej
59 80,8

25
45

35,7
64,3

150
566

20,9
79,1

386
795

32,7
67,3

578
1472

28,2 406 21,4
71,8 1494 78,6

Besväras du ofta av
andfåddhet eller
tryck och obehag i
bröstet när du går
i uppförsbackar
eller skyndar dig?
Ja
Nej

12 16,4
61 83,6

19
51

27,1
72,9

110
602

15,4
84,6

208
967

17,7
82,3

352
1688

17,3 211 11,3
82,7 1 661 88,7

Har du ofta besvär
från rygg, nacke
eller axlar?
Ja
Nej

18 24,7
55 75,3

37
33

52,9
47,1

290
418

41,0
59,0

619
556

52,7
47,3

969
1067

47,6 832 44,3
52,4 1 046 55,7

Har du ofta besvär
från andra leder?
Ja
Nej

17 23,3
56 76,7

19
52

26,8
73,2

156
555

21,9
78,1

373 31,8
801 68,2

568
1471

27,9 426 22,7
72,1 1 451 77,3

För att få några jämförelsedata till de erhållna svarsmönstren, använde vi oss av
Metodicum AB: s referensdata. Vi kunde då konstatera att Kyrkogruppen på nästan
samtliga symtomfrågor uppgav högre procentsatser än Referensgruppen. Det vill säga
att fler personer i Kyrkogruppen, relativt sett uppgav sig ha de olika symtomen. När det
gäller förekomst av symtom kanske man kan tänka sig att man kan ha ett antal symtom
utan att det behöver leda till sjukskrivningar etc. men att till slut så ”rinner den s.k.
bägaren över” (se sid. 54 för ett resonemang som anknyter till detta).
I samband med de telefonintervjuer vi genomförde med samfundsanställda som
besvarat enkäten, kunde dessa ofta ange en eller flera orsaker till de symtom de
upplevde. Det var t.ex. stressigt och rörigt på arbetet, en ny chef, sjukdom inom familjen,
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skilsmässa etc. Det behövde således inte alltid vara något permanent som de menade låg
bakom symtomen.
4.2.3 HÄLSA II: Diagnos
I original innehåller varken QPS Nordic eller QPS Nordic 34+ några frågor om eventuella
diagnoser som de som besvarar enkäterna kan ha. Vi passade på att fråga om just detta
och vi använde oss då av ICD‐10, en allmänt accepterad standard för klassificering av
sjukdomar, utgiven av Världshälsoorganisationen (WHO). För mer detaljerad
information om denna diagnosklassificering, se Socialstyrelsen, 2010. I det här projektet
har vi använt oss av de kapitel som Försäkringskassan brukar redovisa i sin statistik.
Förutom detta gick den läkare som ingick i projektgruppen, igenom diagnoserna och
grupperade dessa till 14 diagnoser. Denna åtgärd gjordes för att de svarande lättare
skulle kunna identifiera en diagnos som de själva eventuellt varit sjukskriven för. För
den som vill se hur diagnosfrågorna presenterades i enkäten, se Bilaga 1 (hela enkäten)
frågorna 76 – 89.
Figur 3 redovisar procentuell fördelning av antal sjukdagar (uttryckt i procent) över
olika sjukdomsdiagnoser för de personer som varit sjukskrivna de senaste 12
månaderna. Totalt var det 733 personer (35 %) som angivit att de varit sjukskrivna
senaste 12 månaderna. Observera att samma person kan ha varit sjukskriven för flera
olika diagnoser.

Figur 3. Procentuell fördelning av antal sjukdagar (uttryckt i procent) över olika
sjukdomsdiagnoser för de personer som varit sjukskrivna de senaste 12 månaderna.
Som man avläsa i Figur 3 var det tre diagnosgrupper som samlade nästan två tredjedelar
av samtliga rapporterade sjukdagar. Den diagnosgrupp med flest antal dagar var psykisk
sjukdom (26 %) följd av sjukdom i rörelseorganen (20 %) samt infektionssjukdom
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(17 %). Kyrkogruppen rapporterade under de senaste 12 månaderna i genomsnitt 23
respektive 8 sjukskrivningsdagar baserat på de 733 personer som angivit
sjukskrivningsdagar respektive samtliga 2 084 personer som besvarade enkäten.
Det fanns inget självklart referensmaterial från Försäkringskassan som vi skulle kunde
jämföra våra erhållna svar emot. I Försäkringskassans registrering av sjukskrivningar
finns inte de första 14 dagarna med då kostnaden för dessa betalas av arbetsgivaren.
4.2.3.1 Skillnader i värderingar mellan individ och församling
I projektansökan angav vi denna frågeställning som vi ville få belyst: ” Vilka samband
kan urskiljas mellan förmåga/oförmåga att handskas med arbetsmiljöproblem ur en
liberal/konservativ gradient?” Under projektets gång förstod vi att det skulle bli svårt,
kanske omöjligt, att på ett bra sätta söka besvara en sådan frågeställning. Se tidigare
kapitel 2.4 ‐ 2.4.2 och vår genomgång av begreppen liberal – konservativ ur ett
samfundsperspektivkapitel. Huvudskälet är att det inte sällan inom de samfund vi valt
att studera, finns en inomgruppsvarians som är större än mellangruppsvariansen. Med
andra ord, det finns enskilda församlingar som enligt samfundstillhörighet borde vara
liberalt (alternativt konservativt) men som i realiteten uppvisar kriterier som ligger
väldigt nära ett konservativt (alternativt liberalt) klassat samfund. I praktiken skulle vi
behöva gå igenom varje församling och enligt vissa kriterier klassa dessas position på en
liberal – konservativ skala. Detta skulle vara alltför tidskrävande med hänsyn taget till
ramarna för detta projekt .
Vi valde därför att istället formulera en fråga som endast fokuserade på huruvida man
upplevde sig ha mer liberala/konservativa värderingar än den egna församlingen. Vi
bortsåg således från om man var mer liberal alternativt konservativ än församlingen, det
var endast en eventuell diskrepans mellan egna och församlingens värderingar som vi
ville åt.
I enkäten löd frågan på följande sätt: ”Jag upplever att min församling har mer
liberala/konservativa värderingar än jag själv har”. Svar skulle anges med ett kryss
någonstans på en linje (137 mm) och med ändpunkterna ”instämmer inte alls”
respektive ”instämmer helt”. Svaren tenderade att fördela sig på ett trikotomiserat sätt,
mer nära ändpunkterna samt i mitten. Därför delades svarsskalan in i tre lika stora delar
P1 = 0‐46 mm från ändpunkten ”instämmer inte alls”; P2 = 47‐92 mm från samma
ändpunkt; P3 = 93‐137 mm från samma ändpunkt. Varje person som besvarade frågan
tilldelades en av de tre positionerna. Således, de personer som hamnade i position 3
(>92 mm) var de som angav störst skillnad mellan de egna och församlingens
värderingar.
Frikyrkorna
position 1 (P1)

position 2 (P2)

position 3 (P3)

n=78 (56,6%)

n=38 (27,5%)

n=22 (15,9%)

n=610 39,7%)

n=662 (42,6%)

n=281 18,0%)

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Svenska kyrkan
Figur 4. Fördelning av personer (antal och procent) i Frikyrkorna och Svenska kyrkan
som ligger i de tre positionerna P1, P2 och P3.
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I Figur 4 kan man notera att inom Frikyrkorna fördelade sig svaren enligt följande:
Position 1 = 78 personer (56,5 %); position 2 = 38 personer (27,5 %), position 3 = 22
personer (15,9 %). Motsvarande siffror för Svenska kyrkan var 1 = 610 (39,7 %); 2 =
662 (42,6 %); 3 = 281 (18,0 %). Den fördelning av svar (markeringar på linjen) som vi
fick, stimulerade till att göra en närmare analys av om de olika positionerna svarat olika
på ett antal av enkätfrågorna. Det var ett antal frågor som följde ett mönster i relation till
denna värderingsfråga, det fanns således en viss samvariation i materialet. Detta gällde
framför allt i de svar som anställda inom Svenska kyrkan angav.
Nedan i Tabell 17 redovisas svaren i ett antal frågor i relation till hur mycket de egna
värderingarna (liberala eller konservativa) avviker från församlingens. Siffrorna anger
procentsatser (%) av antalet personer i respektive position. Efter frågorna/påståendena
anges vilka svarsalternativ som svarsprocenten avser. Högsta procentsatserna anges
med understruken kursiv stil. Man kan t.ex. i Tabell 17 se att inom Frikyrkorna var det
18 % av dem som angivit betydande skillnader i egna och församlingens värderingar
(P3), som också angivit att de mycket sällan eller aldrig fick stöd och hjälp i arbetet från
närmaste chef. Ju större likhet mellan egna och församlingens värderingar (P1 och P2),
desto färre procent ansåg att de inte fick stöd och hjälp av chefen. Procentsatserna inom
Svenska kyrkan var nästan identiska. Såväl inom Frikyrkorna som inom Svenska kyrkan
ansåg procentuellt fler av de med avvikande värderingar visavi församlingen, att de mer
sällan fick uppskattning av närmaste chef eller att kommunikationen var
tillfredsställande på arbetsplatsen. Tabell 17 visar också att personer som indikerade
skillnad mellan egna och församlingens värderingar, upplevde att arbetsgivaren mer
sällan verkade intressera sig för personalens hälsa och välbefinnande.
Tabell 17. Fördelning av personer (uttryckt i procent) inom de tre positionerna
som markerar skillnader mellan egna och församlingens värderingar (P3
indikerar störst skillnad). Position med högsta procentsatserna är understrukna
och kursivt markerade
Frikyrkorna

Svenska kyrkan

P1

P2

P3

P1

P2

P3

6

2

18

6

7

17

10

5

13

7

10

20

5

8

27

19

25

40

12

15

50

20

26

36

·Misstroget och misstänksamt(ganska mycket/väldigt mycket)

2

6

26

12

29

30

·Uppmuntrande och stödjande (ganska lite/inte alls)

7

15

22

15

18

33

·Avslappnat och trivsamt (ganska lite/inte alls)

0

5

22

10

16

23

·Stelt och regelstyrt (ganska mycket/väldigt mycket)

5

2

13

7

16

26

·Om de behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från
närmaste chef?(mycket sällan/aldrig)
·Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din
närmaste chef? (mycket sällan/aldrig)
·Är kommunikationen tillfredsställande på din arbetsplats?
(ganska sällan/aldrig)
·I vilken utsträckning intresserar sig arbetsgivaren för
personalens hälsa och välbefinnande? (ganska sällan/aldrig)
Hur är klimatet på din arbetsplats?

I arbetsmiljöenkäten som de samfundsanställda fick besvara, fanns även fyra frågor om
klimatet på arbetsplatsen. På samtliga av dessa fyra frågor var det procentuellt fler av
dem som markerade skillnader mellan egna och församlingens värderingar, som i större
utsträckning upplevde klimatet som misstroget och misstänksamt, i mindre
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utsträckning som uppmuntrande och stödjande eller som avslappnat och trivsamt.
Denna grupp upplevde även att arbetsklimatet i större utsträckning var stelt och
regelstyrt. Detta svarsmönster var lika för Frikyrkorna och Svenska kyrkan.
För att undersöka om det fanns ett samband mellan hur man tenderade att svara på ett
antal av enkätens frågor (beroende variabler) och hur överensstämmelsen var mellan
egna och församlingens värderingar (oberoende variabel), genomfördes en logistisk
regression. Vi klassindelade svaren på de olika frågorna enligt följande där vi utgick från
en 5‐gradig svarsskala:
1 = de två negativa svaren (1+2 = sällan eller aldrig + ganska sällan)
0 = de två positiva svaren (4+5 = ganska ofta + mycket ofta eller alltid)
Ett femte svarsalternativ ”ibland” togs inte med i analyserna.
Tabell 18. Oberoende variabel: ”Jag upplever att min församling har mer
liberala/konservativa värderingar än jag själv har”. Logistisk regression (Exp(B) =
odds kvot. Jämförelse av svarsalternativen 1+2 med 4+5 på respektive fråga
n

Finns det klart definierade mål för ditt arbete?

Exp(B)

95 % CI

P1
P2
P3

555
549
303

1
1,28
2,76

0,93‐1,72
1,98‐3,86

P1
P2
P3

512
474
257

1
1,78
3,52

1,26‐2,51
2,46‐5,03

P1
P2
P3

531
491
299

1
1,39
2,74

1,05‐1,85
2,02‐3,73

Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef?P1
P2
P3

493
495
295

1
1,47
3,17

1,13‐1,63
2,34‐4,28

Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut?

P1
P2
P3

484
471
308

1
1,79
2,93

1,38‐2,33
2,18‐3,94

P1
P2
P3

459
460
291

1
1,59
3,17

1,22‐2,07
2,29‐4,39

P1
P2
P3

568
521
303

1
1,77
4,12

1,29‐2,43
2,96‐5,75

P1
P2
P3

557
484
295

1
1,65
3,90

1,22‐2,22
2,84‐5,35

P1
P2
P3

543
519
292

1
2,04
3,80

1,45‐2,86
2,65‐5,45

P1
P2
P3

570
525
308

1
2,55
5,15

1,77‐3,64
3,56‐7,46

Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?

Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från
din närmaste chef?

Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter?

Misstroget och misstänksamt

Uppmuntrande och stödjande

Avslappnat och trivsamt

Stelt och regelstyrt

fortsättning
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Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra förbättringar?

P1
P2
P3

n
449
380
265

Är kommunikationen tillfredsställande på din arbetsplats?

P1
P2
P3

495
485
290

1
1,75
3,86

1,33‐2,31
2,82‐5,24

P1
P2
P3

580
570
322

1
2,12
5,19

1,36‐3,33
3,32‐8,11

I vilken utsträckning intresserar sig arbetsgivaren för personalens hälsa P1
och välbefinnande?
P2
P3

526
502
294

1
1,62
2,99

1,24‐2,11
2,21‐4,04

Har du blivit utsatt för mobbning/trakasserier på arbetsplatsen
under de senaste 12 månaderna?

P1
P2
P3

683
691
395

1
1,33
2,32

0,93‐1,90
1,60‐3,36

Har du lagt märke till om någon annan blivit utsatt för mobbning/
trakasserier vid din arbetsplats under de senaste 12 månaderna?

P1
P2
P3

677
686
397

1
1,44
2,19

1,13‐1,86
1,66‐2,88

Om Ja på någon av ovanstående frågor, har arbetsgivaren
vidtagit åtgärder?

P1
P2
P3

188
232
164

1
1,26
2,23

0,85‐1,86
1,43‐3,49

Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av män och kvinnor
på din arbetsplats?

Exp(B) 95 % CI
1
1,53
1,14‐2,05
3,96
2,87‐5,46

Som man kan se i Tabell 18 var det över lag höga oddskvoter dvs. det förelåg överrisker
för att personer som upplevde sig ha andra värderingar än församlingen, också angav
svar som tyder på en sämre arbetsmiljö. Vi kan för Position 3 se oddskvoter på 4,12 – 5,
19 vilket inom arbetsmiljöforskningen får anses som mycket höga överrisker. Resultatet
av hur de samfundsanställda svarade på denna fråga om skillnader i värderingar,
förtjänar enligt vår mening en framtida mer djupgående studie med fokus på just detta.
I detta sammanhang nöjde vi oss med att fördjupa beskrivningen av vilken påverkan på
sjukskrivningar som skillnader mellan egna och församlingens värderingar kunde ha
(data för Tabell 19 har tillhandahållits av SCB). Således kan man i Tabell 19 nedan avläsa
att av de personer som varit sjukskrivna 14 dagar eller mer, hade grupperna med större
skillnader mellan egna och församlingens värderingar (P2 och P3), fler
sjukskrivningsdagar (medelvärde = 159,6 respektive 158,4 dagar). I Tabell 19 noterar
man också att medianen för antalet sjukskrivningsdagar, steg ju större skillnad som
Kyrkogruppen indikerade att det var mellan egna och församlingens värderingar
(median P1 = 31; P2 = 62; P3 = 74,5).
Tabell 19. Fördelning över medelvärde och median för personer i positionerna 1,
2 och 3
Medelvärde

Median

P1

120.1

31

P2
P3

159.6
158.4

62
74,5

Antal personer

%

80

13

100
67

15
18

Sätter man dessa data i relation till att de personer som rapporterade största
skillnaderna mellan egna och församlingens värderingar (P3), också hade procentuellt
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fler symtom på ohälsa, så får man ett mönster som skulle kunna tolkas som att
skillnader i värderingar är ”droppen som får bägaren att rinna över” alternativt utgör
skillnader i värderingar merparten av bägaren 16. Det var dock inte entydigt från våra
data – en tvärsnittsstudie ‐ hur det förhöll sig, så detta vore en både intressant och
angelägen frågeställning att forska vidare på.
Frågan om egna och församlingens värderingar visade sig vara den enskilda fråga som
hade störst påverkan på andra psykosociala frågor men även på
långtidssjukskrivningarna (som de fanns tillgängliga i SCB:s databas).
4.3 FAS III: Intervjuer med samfundsanställda samt externa relevanta personer
Det material som projektet fick via statistik från SCB i Fas I samt via arbetsmiljöenkäten
i Fas II var nytt, och visade på ett mönster som belyser samfundsarbete på ett lite mer
varierat sätt. I vår projektplan ingick dock även att inhämta mer fördjupande
information från de samfundsanställda själva samt från personer som varit/är relevanta
utifrån de problemställningar projektet utgick ifrån.
I den arbetsmiljöenkät som distribuerades (se 4.2) kunde de samfundsanställda som
sista fråga ta ställning till följande: ”Får vi kontakta dig för en eventuell uppföljande
intervju?” Här kunde man kryssa för en av två rutor, Ja respektive Nej. Om man svarat Ja
kunde man ange namn, telefonnummer samt tid då vi säkrast kunde nå den aktuella
personen. Bland de 2 084 personer som besvarat och återsänt enkäten, var det 875
personer (42 %) som angav att vi fick kontakta dem för en uppföljande intervju. En
exekutiv del av projektgruppen skannade igenom samtliga 875 enkäter där de svarande
var positiva till en kontakt. Bland dessa enkäter sökte vi personer som i en svarsruta
kallad ”Övriga synpunkter/kommentarer”, svarat på ett sätt där man kunde utläsa
problem på arbetsplatsen (253 personer). Dessa kommentarer parade med
svarsmönstren på vissa av frågorna, tillät oss att plocka ut 34 personer som vi sedan
kontaktade per telefon för en intervju. Vi försökte att få en spridning i representationen
av utvalda personer med avseende på kön, befattning och samfund. Se Tabell 20 nedan
för en illustration av denna spridning.
Tabell 20. Antal personer som telefonintervjuades (befattning, kön och samfund)
Man Kvinna
Befattning
Kyrkoherde
Präst/pastor
Diakon
Kantor/organist/musiker
Kyrkogårdsarbetare/vaktmästare
Övriga

1
4
2
2
4
3

3
5
3
2
2
3

SvK
4
4
4
2
4
4

SMK

2
1
2

PR

2

SBF

1

2
2

Telefonintervjuerna genomfördes av tre projektmedarbetare under perioden maj –
augusti 2011 och de kunde ta från 30 minuter upptill 1½ timme. De svar som gavs
noterades ned (löpande eller i punktform) av projektmedarbetarna. Intervjuerna
strukturerades via det kvalitativa analysprogrammet NVivo 9. 0

16

”Vad får bägaren att rinna över” Från Behandlande läkares roll ( FM1 SLU (slutligt läkarutlåtande)
071003 Gert Lindenger)
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För att få likformighet i vilka frågor som ställdes, konstruerades en mall bestående av tio
frågor, se nedan:
1. Var ett arbete inom något religiöst samfund ditt yrkesval nr. 1 eller hur kom det
sig att du började arbeta inom en kristen församling?
2. Upplever du att kyrkan/församlingen ”finns tillräckligt ute i samhället/världen”
eller står församlingen lite utanför det som sker och kanske angår medborgarna?
3. Skulle du rekommendera någon intresserad att börja arbeta i din församling?
Om ja, varför? Om nej, varför?
4. Upplever du att någon i ledande befattning inom församlingen utövar en makt
som inte kan definieras i namn av församlingens bästa utan verkar vara mer
personligt relaterad? Det kan t.ex. röra sig om att vilja bli av med någon enskild
individ eller försvåra dennes arbete.
5. Är du fackligt ansluten? Om du (eller någon annan) haft ett problem med någon
ledande person inom församlingen, har du bett facket om hjälp? Har de kunna
hjälpa dig på ett tillfredsställande sätt?
6. Beror eventuella konflikter i församlingen mera på teologiska skillnader än på
personliga motsättningar eller är det tvärtom/lika ofta både och?
7. Vilka är enligt din uppfattning de tre viktigaste skälen till att det kan bli konflikt i
din församling?
8. Kan du med egna ord berätta om den konflikt i församlingen som påverkat dig
mest negativt?
9. Om det är konflikt mellan två eller flera personer i en församling, bör man kunna
lösa detta internt eller vore det bättre att man tog in någon (konsult) utifrån som
fick jobba med problemet?
10. Om du har/har haft erfarenhet av konflikt/konflikter på din arbetsplats, har
detta påverkat din/dina relationer utanför arbetet ( t.ex. familj, vänner)?
Resultaten vad avser de tio frågorna av mer kvalitativ art, redovisas nedan temavis. Vi
har valt lyfta fram och betona visa teman som vi tyckte gav en fördjupande bild av vad
som kan vara problematiskt med att arbeta inom de fyra kristna samfunden som är i
fokus i denna rapport.
4.3.1 TEMA 1: Kyrkan som arbetsplats
För många präster/pastorer som vi pratade med var arbete inom något religiöst
samfund antingen ett första val eller något som ”legat i bakhuvudet”. En del kom från
kristna hemmiljöer men långt ifrån alla. De flesta hade församlingsvana så man hade en
uppfattning om vad yrket innebar.
Ska jag vara ärlig så har jag haft inriktningen mot detta redan tidigt. Jag har
dock provat andra jobb innan jag började på teologiska högskolan.
Pastor
Jag tänkte en massa andra tankar. Jag hade inte bestämt mig för vad jag
skulle bli riktigt men jag hade en tro. Fick en kallelseupplevelse, dock inte som
Guds röst, mera som en insikt.
Pastor
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Bland andra yrkeskategorier – musiker, kyrkogårdsarbetare/vaktmästare – var det
kanske mera tillfälligheter eller att man behövde ett jobb som ledde in på ett arbete
inom ett samfund.
Jag ville i första hand jobba med musik.

Kantor

Jag tog jobbet pga. närheten till hemmet.
Kyrkokamrer
En bild man fick när man pratade med samfundsanställda som markerat problem på
arbetsplatsen, var att de ofta tyckte att arbetet som sådan var bra och viktigt men att
problem kunde uppstå pga. en mindre bra chef/arbetsledare, arbetskamrater eller
kyrkoråd/styrelse. Det var mera sällan som församlingens medlemmar nämndes som
orsak till arbetsmiljöproblemen.
Överlag kunde de flesta som vi pratade med (och som haft/har problem på sin
arbetsplats) rekommendera intresserade att börja arbeta i församlingen. Det fanns dock
ibland vissa förbehåll eller en annan typ av kyrka de skulle vilja ha.
Att vara präst är fantastiskt men Svenska kyrkan är lite sämre.
Präst
Säger ja till själva prästyrket. Är dock mera pessimistisk över kyrkans
utveckling kanske. Om kyrkan blir alltför stor kanske den tappar bort
människan.
Präst
Nu har vi en ny ordförande, nu är det bra. Församlingen är god. Jag skulle
berätta om svårigheterna. Om jag kan rekommendera pastorsyrket? Ja, det
kan jag.
Pastor
En del personer som vi pratade med och som inte befann sig i det dagliga
församlingsarbetet men som hade erfarenhet av och god insyn i församlingsarbete (f.d.
präster/pastorer, kyrkorådsordförande, församlingsaktiva), menade att det kunde råda
en viss ”feghet” inom samfunden i att se och erkänna/sätta ord på problem. Det fanns
personer som använt uttryck som att man inom samfunden var ”bra på att sopa problem
under mattan”. Man kunde mena att detta ytterst berodde på att kyrkan inte har så bra
rutiner för att handskas med de mellanmänskliga problem som kunde uppstå: ”Har
kyrkan verktyg/medel att på ett effektivt sätt förhindra eller ta hand om konflikter som
kan uppstå? Kanske inte” Flera menade också att om församlingsledningen (kyrkoherde,
församlingsföreståndare, kyrkoråd, styrelse) fungerar och är bra, så var det oftast som
att församlingen och de anställda hade det bra. I en förhållandevis platt organisation
som den församlingen utgör, sågs det som viktigt att församlingsledaren/‐ledarna
fungerar bra.
Vad gäller Svenska kyrkan var det flera som vi pratade med (liksom det framskymtat i
rapporter om Svenska kyrkans arbetsmiljö), som nämnde och såg det faktum att man
inom Svenska kyrkan både har andlig ledning och politiska styrningen – den dubbla
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ansvarslinjen – som ett problem som kunde göra det svårt att arbeta på ett bra sätt.
Speciellt gällde detta för kyrkoherden som är chef/arbetsledare och andlig ledare av
verksamheten inom Svenska kyrkan. Det ställs stora krav på dessa kyrkliga ledare.
Bland rösterna sades att de ska vara modiga, visionära, tydliga samtidigt som kyrkans
struktur och strömningarna i samhället kanske hellre premierar lite svaga och
följsamma ledare.
Att ha kyrkan som arbetsplats kunde naturligtvis vara alldeles fantastiskt genom att den
tro och det engagemang i människor man kan ha, där kan få spelrum. Samtidigt kunde
det ibland bli väldigt bevärligt om problem uppstod och samfunden/
kyrkoherden/församlingsföreståndaren inte tog tag i dessa. Risken fanns att en slags
godhetskultur gjorde att man inte ville/orkade ta upp problem som fanns. Man skulle
kanske upplevas som en besvärlig person i all den fina gemenskapen.
Fler som vi pratade med nämnde att det var viktigt att kyrkan ”syns och hörs” i
samhällsbruset. Många ville gärna se kyrkan mitt i samhället.
Kyrkan ska blanda sig i – ska ha en konsekvens i vardagen. Man ska inte bara vara religiös
på söndagarna. Kyrkan har ibland en viss rädsla att engagera sig tycker jag. Den bör dock
inte vara alltför engagerad, vi ska ha en kyrka i tiden men inte vara en del av tiden som jag
ser det.
Präst
Det var tämligen lätt att se att de flesta som vi pratade med verkligen kände för
samfundsarbetet och gärna ville att verksamheten skulle betyda något för den enskilde
medborgaren. Samtidigt fanns hos många en viss farhåga att kyrkan håller på att
marginaliseras, att samhället inte ser meningen med kyrkan och dess verksamhet. Och
detta sista, meningen med kyrkan och dess verksamhet, var det flera som menade att
kyrkan internt borde diskutera mera.
4.3.2 TEMA 2: Erfarenheter av konflikter i församlingsarbetet
En överväldigande majoritet av de vi pratade med (av dem som signalerat problem på
arbetsplatsen), menade kanske inte oväntat att de hade erfarenheter av personer i
ledande befattning inom församlingen som utövat en makt som inte alltid definierats i
namn av församlingens bästa. Inte sällan kom begreppet ”maktmänniska” på tal (för den
intresserade av detta begrepp, se Lövås, 1999)
Jag har själv blivit utsatt, jag fick lämna en tjänst. Vissa drev en linje men jag
ville inte ha strid. Upplevde mig för gammal att strida. Jag hade nog fått stöd
och rätt i Arbetsdomstolen men församlingen köpte ut mig. I allt detta hade
jag inte gjort några formella fel.
Präst
Maktmänniskor? O ja! Jag har haft en kyrkoherde som var hemsk, kompetent
men maktfullkomlig. Klampade på andra personer och såg mig som ett hot.
Här brister det lite i kyrkans organisation. I viss utsträckning har man lagt
kyrkan i de förtroendevaldas händer och kanske de inte alltid har kompetens.
Präst
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Jag har stött på sådana människor många gånger. Det är nog lätt att man
blir maktfullkomlig. Värsta exemplet jag råkat ut för var en person, en
kyrkoordförande, som var och petade i allas tjänster. I sådana situationer är
det inte bra med svaga ledare.
Präst
Icke‐ordinerade personer inom samfunden hade kanske mindre både erfarenhet och
kontakt med flera av kyrkans konflikter. Man hade dock hört talas om dessa. En sak som
flera tog upp var att det inom samfunden kunde uppstå informella ledare som fick makt
och som kanske en svagare formell ledare inte rådde på. Det kunde i situationer med
informella ledare också vara lätt att det blev olika grupperingar i församlingen som
försvårade arbetet man har som uppgift.
Vid de samtal vi hade med personer som kunnat berätta om erfarenheter av konflikter i
församlingsarbetet, var det påfallande hur nära dessa konflikter låg i deras medvetande
även om det kan röra sig om flera år tillbaka i tiden. Man mindes detaljer och man kunde
språkligt ge uttryck för hur man kände det i dessa situationer.
En del av de kvinnliga samfundsanställda som vi pratade med, menade att de problem
de stött på inom församlingen till en del nog berott på just det faktum att de varit
kvinnor. Vår känsla är dock att det inte varit den förhärskande orsaken till
problem/konflikter. Återkommande i flera berättelser var kanske mera personliga
motsättningar av någon art (t.ex. vid tjänstetillsättningar) samt besvikelse/frustration
hur den ansvarige/de ansvariga handskats med problemen.
Man tar inte tag i någon konflikt. Mobbning förekommer allt. Det finns ibland en rädsla för
medarbetare som visar aggressiva tendenser.
Kyrkokamrer
Det finns en rädsla för konflikter inom kyrkan. Det nästan förväntas att man ska vara som
en stor familj utan konflikter. Låter man konflikter bara fortsätta utan att man gör något,
kan det bli för sent att något alls.
Kyrkoherde
De vi pratade med ombads att ange de tre viktigaste skälen till att det kan bli konflikt i
församlingen. Det var fyra faktorer som återkom med olika formuleringar: Brisfälligt
ledarskap, dålig kunskap om vad arbetsgivarrollen kräver, konflikter löses inte, de ligger
och gror samt otydliga verksamhetsmål. Dessa faktorer speglade också rätt bra vad
tidigare forskning om arbetsmiljön inom främst Svenska kyrkan också kommit fram till.
De kristna samfunden möter i dag en del frågor som de måste ta ställning till och som
kan orsaka konflikter inom en församling. Det kan t.ex. röra sig om sammanslagningar
av samfund/församlingar, hur man ska ställa sig till samkönade äktenskap och även
frågan om kvinnliga präster (även om det var 1960 som Elisabeth Djurle, Ingrid Persson
och Margit Sahlin var de första kvinnorna som prästvigdes inom Svenska kyrkan). Man
har kanske vant sig vid att det finns kvinnliga präster och pastorer, men det kan finnas
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distrikt/församlingar där man inte alltid välkomnar kvinnor som andliga ledare 17.
Motståndet kan vara subtilt men den/de drabbade känner av det.
4.3.3 TEMA 3: Hur bör man lösa konflikter i församlingsarbetet?
Det kunde råda lite delade meningar om huruvida man vid en konflikt inom
församlingen skulle försöka lösa den internt eller ta hjälp utifrån. Det kunde då t.ex. röra
sig om någon person från en annan församling, från stiftet eller om en konsult med vana
att arbeta med konflikter. Majoriteten av de vi pratade med föredrog dock en konsult
som kom utifrån och som kanske hade fräscha ögon att se med. Det viktiga verkade dock
för många ha varit att man gör något, inte blundar och inte sopar något under mattan.
Att i en församling ha ett problem som alla vet om men som man inte får prata om
upplevdes av många som det allra värsta.
Jag har lärt mig att ju förr man tar tag i ett problem desto bättre. Man kan fråga äldste i
församlingen, fråga hela församlingen eller naturligtvis, ta med någon oberoende utanför
församlingen. Det viktiga är att man tar tag i problemen och inte bara låta tiden gå.
Pastor
Tror inte att det går att lösa utan att någon/några byter arbetsplats. Det bästa är att
förebygga eller ingripa väldigt snabbt
Kyrkoherde
Många av de tillfrågade som vi pratade med sade öppet eller antydde att många problem
hängde samman med ett svagt eller dåligt ledarskap. Om detta parades med en dålig
kunskap om vad som krävs i arbetsgivarrollen – att man ska följa Arbetsmiljölagens
föreskrifter samt att man ska ha kännedom om rutiner/verktyg att övervaka och
förbättra arbetsmiljön ‐ då fanns knappast förutsättningarna att skapa en god och
stimulerande arbetsmiljö. Inte heller hade man då optimala möjligheter att åtgärda
problem och brister som påtalats.

5 Att arbeta i kristna samfund: Mot en bättre arbetsmiljö
I det här aktuella projektet har vi haft fokus på arbetsmiljön inom fyra kristna samfund,
Svenska kyrkan, Svenska missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet samt
Pingströrelsen. Vi valde att inte slumpmässigt plocka ut samfundsmedarbetare i hela
Sverige, vi valde i stället att göra en totalundersökning av de personer som var
samfundsanställda i fyra mellansvenska län: Sörmlands, Västmanlands, Värmlands samt
Örebro län (DUST‐länen enligt de gamla länsbeteckningarna). Vi menar att i den mån de
olika samfunden uppvisar olikheter inom sig, inte bara mellan sig, så borde de komma
fram genom en totalundersökning i valda länen. Således menar vi att det borde finnas
en rätt betydande transfer från resultaten i vårt projekt till hela riket, möjligen
undantaget de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är möjligt att de
dessutom kan ha en arbetsmiljö för samfundsanställda som skulle kräva specifik
belysning i ett framtida projekt.
Vi har kunnat referera vårt projekt till annan forskning om kyrkan som arbetsplats. Det
har lyckligtvis funnits bra och intressanta studier som vi kunna utgå ifrån eller luta oss
mot (se litteraturförteckningen). Den kunskap om kristna samfund som arbetsplats som
det aktuella projektet kan bidra med menar vi ligger på tre plan: 1) Hur ser
17
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långtidssjukskrivningarna inom de fyra aktuella kristna samfunden ut om man jämför
den med en åldersmatchad grupp ur den arbetande befolkningen i DUST‐länen?, 2)
Vilken bild får man av hur det är att arbeta inom kristna samfund som den presenteras i
resultatet av enkät med fokus på arbetsmiljö och hälsa? samt 3) Vilka åtgärdsförslag
skulle förbättra arbetsmiljön samt minska långtidssjukskrivningarna inom de fyra
samfunden (men även kristna samfund i vidare mening)?

5.1 Vad visar projektets empiri?
Vi ville inom projektets ram undersöka om signaler på långtidssjukskrivningar inom
Svenska kyrkan fick stöd i statistik från SCB. Mer bestämt ville vi jämföra
samfundsanställda, Kyrkogruppen (definierade enligt ovan, se 5) som de beskrivs i
SCB:s statistik med ett åldersvägt urval ur den arbetande befolkningen i DUST‐regionen,
Referensgruppen.
Resultatet av det material som utgick från SCB:s databaser, visade inte på några
egentliga skillnader i långtidssjukskrivningar mellan Kyrkogruppen och
Referensgruppen. De skillnader mellan kvinnor och män som man erhållit i tidigare
studier – kvinnor var mer långtidssjukskrivna än männen – återfanns även i denna
studie. Vi kunde även notera att de procentuella nivåerna låg relativt stabila under
mätperioden 2001 – 2009. I våra data får vi inte något stöd för att de samfundsanställda
som vi studerat skulle uppvisa mer långtidssjukskrivningar än den arbetande
befolkningen. Skulle det finnas indikationer på att arbetsmiljön inte är bra så verkar det
i varje fall inte leda till fler långtidssjukskrivningar jämfört med den arbetande
befolkningen.
Merparten av den empiri som vi samlat in härrör från resultatet av en enkät med fokus
på arbetsmiljö och hälsa som distribuerades till samtliga samfundsanställda (3 436
personer) i DUST‐regionen och med en svarsfrekvens på 61 %. Som referensgrupp har
använts den som det använda instrumentet QPS Nordic 34+ anvisar, 2 010 personer som
representerar olika yrken.
Det är en rätt omfattande mängd data som redovisas i denna rapport (främst i
tabellform) och det skulle bli en upprepning att gå igenom dessa igen. Här vill vi mera
peka på några resultat som vi menar kan ge en vägledning till hur man skulle kunna
förbättra arbetsmiljön inom kristna samfund. För mer detaljerad information hänvisar
vi till rapporten i stort men kanske främst till kapitel 4.2 FAS II: Arbetsmiljöenkät till
samfundsanställda.
Vi menar att det främst är tre saker som det här projektet visat på som har bäring för i
vilken riktning förbättringsåtgärder för arbetsmiljön skulle kunna gå.
Ledarskap
Det har i flertalet av våra kontakter med samfundsanställda påtalats hur viktigt
ledarskapet är. Man har kunnat ge exempel på hur såväl verksamheten i stort som
arbetsmiljön blivit lidande av ett svagt eller dåligt ledarskap. Att vi kunnat notera detta
är i linje med vad annan forskning inom området också kunna konstatera.
Svarsmönstret från enkätfrågorna ger ett något splittrat intryck. Man kanske kan säga
att även om samfunden inte direkt har sämre ledare än Referensgruppen, så har vi
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vittnesbörd om att när så är fallet kan det för den enskilde individen få mycket negativa
konsekvenser.
Vi kunde i enkäten också utläsa att det var ca 20 % av de samfundsanställda som inte
har något årligt medarbetarsamtal. Detta är otillfredsställande i en arbetsorganisation
som avser att leva upp till de mål och krav som finns i AML och avtal. Vi fann också att i
ca 60 % av fallen där man utsatts för eller noterat att någon annan utsatts för
hot/våld/mobbning/trakasserier, så hade arbetsgivaren inte vidtagit några åtgärder.
Symtom
De samfundsanställda ombads i arbetsmiljöenkäten att bedöma 14 olika hälsorelaterade
symtom. Resultatet visade att för 9 av de 14 symtomfrågorna, var det fler än 25 % av de
svarande som angivit att de hade de aktuella symtomen. Den fråga som samlade flest Ja‐
svar var ”Har du ofta besvär från rygg, nacke eller axlar?”. Här var det 47,6 % som
angivit att de hade sådana besvär. Sett till antalet sjukdagar uttryckt i procent var det
psykisk sjukdom som samlade flest antal dagar (26 %). Vi kunde också notera att för
samtliga 14 symtom var det fler kvinnor än män som angivit sådana (svarat Ja), detta
gällde för både Frikyrkorna och Svenska kyrkan. Vi kunde också notera att
Kyrkogruppen på nästan samtliga frågor uppgav högre procentsatser än
Referensgruppen. Kyrkogruppen rapporterade under de senaste 12 månaderna i
genomsnitt 23 respektive 8 sjukskrivningsdagar, baserat på de 733 personer som
angivit sjukskrivningsdagar respektive samtliga 2 084 personer som besvarade enkäten.
Detta är viktigt då det antyder att i den mån arbetsmiljön inom samfunden skulle
upplevas som mindre bra, får detta knappast genomslag i några större sjukskrivningstal.
Man skulle dock kunna tänka sig att det finns en grundpålagring som gör att man inte
klarar hur mycket som helst. Det skulle kunna inträffa att vi får en situation då ”bägaren
kanske rinner över”.
Värderingar
Det mest intressanta resultatet som kommit fram i projektet, är den stora betydelse
bristande samstämmighet i värderingsfrågor mellan anställd och församling har på den
upplevda arbetsmiljön men också på antalet långtidssjukskrivningar. Även om frågan vi
ställde gällde församlingens värderingar (Jag upplever att min församling har mer
liberala/konservativa värderingar än jag själv har), har vi skäl att anta att
samfundsledare och andra enskilda anställda spelar en stor roll här. Vi har sällan stött
på att man klagar över församlingen som sådan utan det har praktiskt taget alltid
kanaliserats mot enskilda individer/kollegor. Resultaten visade på överrisker för att
personer som upplevde sig ha andra värderingar än församlingen, även angav svar som
tydde på en sämre arbetsmiljö. Dessa personer hade också fler sjukskrivningsdagar
jämfört mer de som uppgav sig ha ungefär liknande värderingar som församlingen. Just
värderingsskillnader som orsak till flest konflikter inom församlingarna med
personkonflikter som eventuell följd, har påtalats av Hansson (1999). I förlängningen
kan det t.ex. för många vara svårt att (sam‐)arbeta med någon som har andra
värderingsgrunder när det gäller trosuppfattning. I sin avhandling formulerade Hansson
(2008) tankar om värderingar på följande sätt (texten på engelska):
“In the Church, external expectations (from the society and members) are described as
stressful, with negative effects on health. There are expectations that the Church will stand
as an example for goodness in a working life without stressful conditions (129) and also
that the employees’ behavior will set good examples in ethics and morality. There are also
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internal expectations, meaning that the clergy has internal demands to satisfy external
expectations. There are obviously experiences of an imbalance, or according to Argyris, a
gap between espoused values and values in practice (17), between vision and realism. In
the 1970s, Argyris found an association between health and the gap of espoused values and
values in practice. When the employees look at the gap they feel personal failure, which in
turn contributes to feelings of inadequacy and exhaustion”.
Detta resultat om värderingarnas betydelse för upplevd arbetsmiljö och
långtidssjukskrivning, ger en mycket stark indikation på en brådskande forskningsinsats
i den mån man är intresserad av att förbättra arbetsmiljön inom kristna samfund. Det
borde också vara av intresse att forska om värderingsskillnader har liknande effekter på
den upplevda arbetsmiljön inom andra branscher i arbetslivet.
Hur kan vi relatera den erhållna empirin till de frågeställningar som vi formulerade i
avsnitt 1.3?
Återspeglar officiella registerdata om sjukskrivningar de som erhålls från självrapporterad
sjukfrånvaro?
Det vi kunde utläsa av material vi erhöll från SCB var att de samfundsanställda som vi
studerade inte hade fler långtidssjukskrivningar än den arbetande befolkningen .
Finns skillnader i sjukskrivningsmönster/ohälsa mellan Svenska kyrkan och andra
religiösa samfund (frikyrkor)?
Denna fråga kunde inte besvaras då det var för få anställda inom Frikyrkorna, vilket
gjorde att SCB inte ville lämna ut data som skulle kunna riskera att man röjde
sekretessen på samfundsnivå.
Har missionen att "vara god" samt kyrkornas "kommunikationsstil" betydelse för ohälsa
och sjukskrivningar/sjukfrånvaro inom de religiösa samfunden?
Det fanns ett klart förbättringsutrymme vad gäller intern kommunikation och ett visst
tryck att ”vara god” kunde medföra att man inte såg och/eller tog tag i problem som fått
ligga och gro. Detta påpekades av många som ett icke‐önskvärt tillstånd, man uttryckte
en önskan att arbetsledaren/arbetsledningen tog tag i psykosociala problem så snabbt
som möjligt.
Vilka samband kan urskiljas mellan förmåga/oförmåga att handskas med
arbetsmiljöproblem ur en liberal/konservativ gradient?
Frågan kom att omformuleras till att gälla skillnader mellan individernas och
församlingarnas värderingar. Här fick vi ett överraskande stort utslag som visade att om
sådana skillnader fanns, så påverkade dessa hur man upplevde den psykosociala
arbetsmiljön för en mängd variabler. Man upplevde i dessa fall arbetsmiljön som sämre
och värderingskillnader påverkade även så att dessa skillnader ledde till fler
långtidssjukskrivningar.
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5.2 Föreslagna åtgärder
Vi har i många av våra kontakter med samfundsanställda och andra personer med god
insyn i och kännedom om församlingsarbete, kunnat konstatera att man inom de
studerade samfunden sällan har någon större beredskap för att ta hand om
konflikter/problem som kan uppstå bland medarbetare. I allt väsentligt pekar detta mot
ledarskapsfunktionen och ledarskapskulturen inom samfunden. Den bild som tecknas
för oss är ledare som inte alltid blivit så bra förberedda för vad ledar‐/arbetsgivarrollen
kräver när det gäller arbetsmiljöfrågor. Fungerar allt bra beror det mera på att den
enskilde ledaren är den bra, kunnig och lyhörd person snarare än på grund av den
ledarutbildning som meddelats. Det är således mer knutet till ledarens personliga
egenskaper att det fungerar, något som naturligtvis gör ”systemet känsligt” om det
skulle bli personalförändringar. Då vet man inte riktigt vad man kommer att få. Vi har
nämnt att personer vi intervjuat under projektets gång, ofta pekat på att
arbetsmiljöfrågorna inte ses som så viktiga inom den kyrkliga organisationen. Man
betraktar inte sällan kyrkan som en "annorlunda/speciell arbetsplats", där Gud ses som
uppdragsgivaren först och främst, vilket också bekräftas i studier av både Hansson
(1999) och Bruhns et al. (2005).
I det här projektet har vi valt att inte fördjupa oss i konflikter och problem som sådana.
Vi ser det inte som vår huvudfokus, problem som har uppstått får lösas på lokal nivå.
Samfunden är i stor utsträckning självständiga enheter där det kan vara svårt att finna
likformighet beträffande lösningsförslag. Vi fokuserar snarare på hur man skulle kunna
förebygga arbetsmiljöproblem inom de kristna samfunden. Genom en sådan fokus skulle
man faktiskt kunna föreslå förhållningssätt som skulle beröra samtliga samfund och
församlingar när det gäller hur man ska arbeta med arbetsmiljöfrågorna.
I arbetsmiljölagen ställs krav på en sund och säker arbetsmiljö anpassad till människors
olika förutsättningar.
Titeln på den här rapporten är ”Kyrkan är nog en lite speciell arbetsplats”, något som
flera av de vi pratat med har uttryckt och som också refereras till i tidigare relevant
forskning. Vi menar dock att de kristna samfunden är underställda svensk lag, precis
som andra verksamheter. Om detta skulle ses som att man inkräktar på den andliga
uppgiften/verksamheten får man lösa det lokalt. I och med denna betoning blir
Arbetsmiljölagen (1977:1160) det styrinstrument som i allt väsentligt borde styra och
vägleda samfundens/församlingarnas arbetsmiljöarbete. Lagens syfte är att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet som en följd av missförhållanden på arbetsplatsen, samt
att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Det kanske viktigaste att komma ihåg i
sammanhanget är att lagens tillämpningsområde gäller allt arbete.
Generellt gäller att alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
I Arbetsmiljöverket föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) ges
anvisningar om hur man i praktiken bör bedriva detta. Det innebär att arbetsgivaren
(dennes företrädare) systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett
sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö
(AML, kap 3). Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet på så
sätt att man tar tag i problem som dyker upp och försöker förutse och förebygga nya
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problem. Brister i arbetsmiljön ska åtgärdas och följas upp så att ohälsa och olycksfall
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver kyrkans intentioner och riktlinjer då
det gäller arbetsmiljön. Mätbara arbetsmiljömål ska formuleras. Uppgifter ska fördelas
på i första hand chefer och arbetsledare med tillräckliga kunskaper. I förväg bestämda
tillvägagångssätt (rutiner) säkrar upp arbetsmiljöarbetet. Arbetsförhållanden ska
undersökas regelbundet och risker för ohälsa/olycksfall ska bedömas. Samtliga
arbetstagares arbetsförhållanden och arbetsmiljö ska bedömas efterhand.
Medarbetarsamtal är exempel på verktyg för detta. Vid förändringar i verksamheten ska
konsekvenser och eventuella risker till följd av detta dokumenteras och åtgärdas. Om
någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall/tillbud i arbetet ska orsakerna
utredas i syfte att förebygga framtida ohälsa. Brister ska åtgärdas och följas upp. Likaså
ska årligen det systematiska arbetsmiljöarbetet (systematiken) följas upp. Kyrkans
ledare ska ha kunskap om arbetsmiljöregler som berör verksamheten, liksom
arbetstagarna i de delar man berörs av. När man inte har tillräcklig kunskap inom
organisationen ska man ta hjälp av expertis i form av t.ex. företagshälsovård.
Det finns verktyg och exempel på arbetsmetoder att hämta på Svenska kyrkans
hemsida http://www.svenskakyrkan.se/arbetsmiljo och hos Arbetsgivaralliansen
http://www.arbetsgivaralliansen.se/medlem/radgivning/under/arbetsmiljo.aspx samt
hos Arbetsmiljöverket www.av.se och Prevent www.prevent.se
Ingen förväntar sig att allt ska göras på en gång, man säkrar upp goda
arbetsförhållanden efterhand. Viktiga förutsättningar är ledningens fulla stöd och att
man upplever sig delaktig som arbetstagare. Man får en klarhet och tydlighet om vad
som gäller och även vägledning/tips om hur det praktiska arbetsmiljöarbetet kan
bedrivas.
I flera kommentarer som vi fått från samfundsanställda har de uttryckt att chefen –
kyrkoherden, församlingsföreståndaren – inte sällan kan utgöra problemet. Genom att
följa Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter tvingas man synliggöra
problem och dess orsaker, och möjligen också där igenom även få vägledning hur man
kan lösa problemen.
Vi menar också att utbildning för ledare inom kristna samfund ‐ i den mån de inte har
sådan – måste få en uppdaterad utbildning i vad det innebär att ha arbetsgivaransvar
när det gäller frågor relaterade till medarbetare och arbetsmiljö. Vi tror att de som är i
ledande positioner genom en sådan uppdaterad utbildning, skulle finna en plattform där
det på ett tryggt sätt på allvar skulle kunna ta itu med det viktiga arbete som det innebär
att övervaka och skapa en god och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. Vi har i detta
projekt funnit att värderingsfrågorna är av mycket stor betydelse när det gäller hur man
uppfattar och trivs i sitt församlingsarbete. Vi menar att man genom att tillämpa ett
systematiskt arbetsmiljösarbete inom församlingarna, kan finna ett verktyg där även
dessa viktiga värderingsfrågor kan behandlas på ett värdigt och positivt sätt.
Genom goda arbetsförhållanden skapar man grundförutsättningarna för att var och en
ska kunna utföra goda arbetsprestationer.
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