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Sammanfattning 
Efter överläggningar inom Kyrkokansliet har en undersökning om de kyrkliga 
datasystemen genomförts. Den har haft form av en webbenkät till slumpmässiga urval av 
användare av Kanslistöd, Kollekt- och betalsystemet KOB, Kyrkobokföringssystemet 
Kbok2003 och Kyrkokansliets stödverktyg (Nyhetsbrev, Internhemsida, 
Utbildningsportal). Dessutom har enkäten riktats till Kontaktpersoner IT. Enkäten har 
utformats för att kunna ge svar på om de kyrkliga datasystemen når de uppsatta 
utvärderingsmålen. 

Den samlade svarsprocenten är 87%. Ett system har hamnat på utvärderingsmålet, 
nämligen Kollekt- och betalsystemet KOB. Systemet har tillfredsställt det uppsatta målet, 
varken mer eller mindre. Tre system har hamnat över utvärderingsmålet, nämligen 
Kyrkobokföringssystemet Kbok2003, E-postsystemet och Kanslistöd. De har överstigit de 
uppställda målen, mest uppenbart så för Kbok2003s del. Två system har hamnat på 
negativa utvärderingspoäng, nämligen Organisationsregistret och gruppen av 
Kyrkokansliets stödverktyg. De har inte lyckats nå upp till uppsatta utvärderingsmål. 
 Sammanfattningsvis kan sägas … 
(1) att Kanslistöds kunder är fortsatt nöjda med detta system; 
(2) att datasystemen inte har 75% nöjda användare, vilket är det mål som angetts; och 
(3) att mer än 50% av Kyrknätets användare är nöjda. 
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Bakgrund och inledning 
I slutet av 2006 etablerades kontakt mellan Kyrkokansliets avdelning för kyrkorätt och 
författarna för konsultationer om utformningen av en undersökning om användarnas 
åsikter om de stora kyrkliga datasystemen och deras grad av tillfredsställelse med 
systemens funktionssätt, inklusive de stödfunktioner som byggts upp. 
 Med de stora kyrkliga datasystemen avses Kbok2003, Organisationsregistret, KOB 

Kollekt- och betalningssystemet, E-postsystemet, Systemet för inmatning av 
kyrkostatistik, Val- och mandatsystemet, och Efterträdarevalsystemet. Kanslistöd er den 
organisation som är avsedd att hjälpa lokala användare att använda systemen. 
 Bakgrunden till undersökningen är Kyrkokansliets uppdrag att undersöka om de 
effektmål för datasystemen som uppsats för perioden 2007—2009 av kyrkomötet och 
kansliet nåtts, på vilka punkter användarnas synpunkter ger anledning till 
omstruktureringar, samt på vilka sätt de kyrkliga datasystemen kan göras mer effektiva, 
användarvänliga och ändamålsenliga. 
 De aktuella effektmålen för systemen och stödfunktionerna är följande: 
(1) Kanslistödets kunder skall vara fortsatt nöjda med servicenivå och kvalitet på dess 

tjänster; 
(2) Tre fjärdedelar av användarna skall vid budgetperiodens utgång anse att de 

gemensamma datasystemen erbjuder nödvändig funktionalitet och att de till 
utformning och innehåll svarar mot de krav som ställs av olika användare;  

(3) En majoritet av Kyrknätets användare skall senast år 2006 vara nöjda med nätets 
funktion och service. 

 Som framgår finns det specifika effektmål endast för systemet Kyrknätet och för 
supportfunktionen Kanslistöd. Här anges en konkret nivå av tillfredsställelse att sträva 
efter. De övriga datasystemen behandlas i klump med ett relativt öppet mått, troligtvis 
därför att det saknas möjlighet att relatera till tidigare undersökningar och deras utfall. 
 Efter inledande konsultationer mellan författarna och Kyrkokansliet, där olika 
tillvägagångssätt diskuterades och möjligheter kartlades, sammanställde författarna i 
början av december 20061 en promemoria som beskrev tillvägagångssätt, prioriteringar, 
organisation mm för en dylik undersökning. Här fastslogs att det var orealistiskt att 
genomföra en utvärdering av vissa av datasystemen, eftersom de används sparsamt, 
nämligen Systemet för inmatning av kyrkostatistik, Val- och mandatsystemet, och 
Efterträdarevalsystemet. Vidare konstaterades att en utvärdering av Kyrknätet skulle bli 
svår att genomföra eftersom de flesta användare av det systemet inte känner till att de är 
användare. Kyrknätet kan sägas fungera som en ”osynlig rangerbangård”. För de 
återstående systemen bedömdes en utvärdering på användarnivå vara möjlig. 

Som mål för undersökningen valdes följande: ”Det är undersökningens mål att ta 
reda på användarnas uppfattning om och hur systemen motsvarar Svenska kyrkans 
behov.” Som organisation föreslogs att avdelningschefen för avdelningen för kyrkorätt 
skulle vara projektledare, och att den som tilldelades uppdraget att genomföra 
undersökningen skulle vara undersökningsledare. 
 Efter konsultation kring promemorian fick författarna i uppdrag att 
kostnadsberäkna undersökningen. Efter kanslibeslut fick författarna i uppdrag att 

                                              
1 PM 3 om enkätundersökning ang måluppfyllelsen i de nationella systemen, 2006-12-09 
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organisera genomförandet av undersökningen, i nära samarbete med system- och 
funktionsansvariga för (delar av) datasystemen. 

Denna skrift 
Här redovisas sammanställningar av de svar som de svarande gett på de frågor som 
frågeformuläret innehöll. Presentationsformen är standardiserad. En tabell redovisar 
svarsfördelningen, en kommentar pekar ut tendenserna. Som del av kommentaren erbjuds 
en detaljanalys som går ut på att kontrollera om det finns skillnader i svarsmönstret hos 
kvinnor och män, hos unga och gamla, och hos svarande som ingår i olika 
delpopulationer. Detaljanalysen om e-postsystemet kompletteras med en jämförelse 
mellan sådana som har en e-postadress som slutar på ”@svenskakyrkan.se” och sådana som 
inte har det. Detaljanalysen om Kbok2003 kompletteras med en jämförelse mellan 
svarande från små respektive stora enheter. Vid detaljanalyserna tillämpas statistiska 
standardmetoder för signifikansberäkning, såsom chi-kvadrat och F-test. Resultatet av 
sådana beräkningar blir en bedömning av hur sannolikt det är att de observerade 
skillnaderna är slumpmässiga. Endast systematiska (det vill säga icke-slumpmässiga) 
skillnader kommer att rapporteras enligt talesättet att ”hälsan tiger still”. Om inget sägs 
om att det finns skillnader mellan t ex kvinnor och män i ett visst avseende, finns det 
ingen sådan skillnad. Bedömningen sker med hjälp av det såkallade p-värdet. Om det 
överstiger 0,05 har skillnaden bedömts vara slumpmässig2.  
 För ett mycket stort antal frågor i enkätformuläret har det getts möjlighet att skriva 
en kommentar till det svar som avgetts med hjälp av fasta svarsalternativ. I sammanställd 
form blir det ett ganska omfattande material som därför presenteras i en särskild rapport. 
Rapporten här tar inte upp enskilda kommentarer, därför att det inte finns möjlighet att 
avgöra kommentarernas representativitet. Kommentardelen är av särskilt värde för 
ansvariga för delsystemen (”den vet bäst var skon klämmer som har den på”). 
 För vissa av delsystemen finns det äldre utvärderingsmaterial. I görligaste mån har 
det gjorts tillgängligt parallellt med det nu aktuella utvärderingsmaterialet. 
 Före analysen av varje delsystem presenteras de utvärderingsmål som gäller för 
systemet. Som avslutning på genomgången av varje delsystem finns en utvärdering, där 
undersökningsresultatet sätts i relation till utvärderingsmålen.  

De överväganden som gjordes i samband med undersökningsuppläggningen 
redovisas i detalj i bilaga 1. 
 Detaljer vid genomförandet redovisas i bilaga 2. 
 Frågeformuläret redovisas i bilaga 3. Diskreta hänvisningar till frågorna i bilaga 3 
görs i tabellrubrikerna i den mån det är tillämpbart. 
 Avslutningsvis ett tack till den svarande (man, 43) som formulerat rapportens titel. 

                                              
2 p-värdet anger den matematiska sannolikheten för att den observerade skillnaden är slumpmässig. Ett p-värde på 0.01 anger 

sålunda att den finns en hundradels chans att skillnaden är slumpmässig. Eftersom p-värdena har avrundats till högst två decimaler 

innebär p-värdet ”0” att det observerade värdet är mindre än 0,005. 
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Svar och bortfall 

Externt bortfall 
Kvaliteten på resultat från en undersökning som bygger på ett slumpmässigt urval av 
individer ur en population är beroende av i vilken omfattning de tillfrågade valt att 
hörsamma uppmaningen att svara. Att varje tillfrågad bär på en för undersökningen viktig 
information är sålunda inte enbart en tjusig formulering i informationsbrevet, ägnad att 
övertala de tillfrågade att svara, utan det är en mycket ackurat beskrivning av sakernas 
tillstånd. För varje tillfrågad som väljer att inte svara har undersökningen ett 
informationsbortfall. Därmed blir det av stor betydelse att antalet tillfrågade som inte 
svarat, det såkallade bortfallet, är litet. 
 Under informationsinsamlingens gång visade det sig att somliga av de tillfrågade inte 
längre var anträffbara, varför de avlägsnades ur populationen. För att en person skulle bli 
bortplockad från populationen var det nödvändigt med säkra uppgifter om att 
vederbörande … 
… hade bytt anställning; 
… var föräldraledig; 
… var ledig och oanträffbar; 
… hade pensionerats; 
… tydligt uttryckte att hon eller han absolut inte vill delta; eller 
… hade annan tungt vägande anledning. 
 Sedan populationen reducerats på detta sätt återstod det antal tillfrågade i varje 
delpopulation som framgår av tabell 1, kolumnen ”Tillfrågade”. Det samlade antalet 
tillfrågade uppgick till 723. 
 
Tabell 1 Antal tillfrågade, svarande och beräknad svarsprocent 
Delurval Tillfrågade Svarande Svarsprocent
Kanslistöd 128 104 81%
Användare KOB 139 117 84%
Användare Kbok2003 144 133 92%
Kontaktpersoner IT 154 136 88%
Användare OrgReg 158 138 87%
Alla 723 628 87%  
 
 Den delpopulation som består av personer som haft kontakt med kanslistöd har 
uppnått en svarsprocent på 81%. Kollekt- och betalsystemets användare har svarat i något 
större omfattning, 84%, och gruppen av kontaktpersoner IT och användare av 
organisationsregistret ligger med 88% respektive 87% ytterligare lite högre. Mest 
heltäckande har svarandet blivit i gruppen användare av Kbok2003, där 92% har svarat. 
Tillsammans blir det en svarsprocent på 87%. 
 Vid jämförelse med de förväntningar som undersökningsarbetet inleddes med är det 
höga andelar svaranden. Vid planeringen av undersökningen var kalkylen att cirka 60% av 
de tillfrågade skulle svara. Det aktuella utfallet överträffade sålunda förväntningarna med 
råge. 
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 Frågan om huruvida den aktuella svarsprocenten är ”bra” eller ”dålig” i något slags 
absolut bemärkelse kvarstår emellertid. Varje tappat svar innebär en informationsförlust. 
Metoden för att bedöma om bortfallet kan tänkas ha systematisk betydelse för resultatet 
av undersökningen kan besvaras indirekt, nämligen genom följande resonemang. 
 Från många undersökningar vet man att de grundläggande uppgifterna ålder och 
kön spelar en stor roll för svarandes svarsmönster, nästan oavsett vad frågorna går ut på. 
Om man kan visa att fördelningen mellan kvinnor och män bland de icke-svarande år den 
samma som bland svarande har man möjlighet att säga att den variation i svaren som 
normalt kan härledas till ålders- och könsskillnader bör vara likartad bland svarande såväl 
som icke-svarande. Man kan därmed räkna bort sådana skillnader. Att någon absolut 
säkerhet inte kan uppnås är uppenbart. Icke-svarande har just den i 
undersökningssammanhang otrevliga egenskapen att man inte vet så mycket om dem, och 
den bristen på kunskap kvarstår även om man med sannolikhetsberäkningar kan försöka 
minimera den. 
 Tillvägagångssättet för att göra sannolikt att man kan använda resultaten från de 
svarande som representanter för alla tillfrågade blir sålunda att jämföra svarandes och icke-
svarandes ålders- och könsfördelning. Innan man kommer så långt är det dock angeläget 
att utnyttja de möjligheter till prövning av data som upplägget medger, nämligen frågan 
om hur man kan veta att frågorna har besvarats av den person som de ställts till. En sådan 
möjlighet uppkommer när man jämför svarandes uppgifter om kön med bakomliggande 
registerdata. Den jämförelsen äger rum i tabell 2. 
 
Tabell 2 Tillfrågades och svarandes kön [SK1] 

Kvinna Man
Kvinna 412 4 416
Man 1 183 184
Överhoppad fråga 16 12 28
Inget enkätsvar 56 39 95
Alla tillfrågade 485 238 723

Kön enligt registeruppgifter
Alla tillfrågadeKön enligt enkät

 
 
 Av de 413 tillfrågade kvinnorna har 1 uppgett att hon/han är man. Det kan vara så 
att det råkat komma en markering i fel ruta, eller eventuellt har en man i något fall 
besvarat ett formulär som var avsett för en kvinna. Det kan röra sig om en hjälpsam 
kollega. Tabell 2 visar vidare att de 187 tillfrågade männen i 4 fall fått sina formulär 
besvarade av kvinnor. Förklaringen är troligen av samma slag som för kvinnorna, det vill 
säga hjälpsamma kolleger. Sammantaget visar uppgifterna att det för 5 av 600 svar, det vill 
säga mindre än 1% av svaren, finns risk för att en icke-avsedd person besvarat frågorna i 
stället för den ursprungligen tillfrågade. Det får anses vara en så pass låg siffra att den är 
försumbar. 
 Tillbaka till frågan om köns- och åldersfördelning bland svarande och icke-svarande. 
Tabell 3 visar könsfördelningen bland dessa båda grupper. Det visar sig att det finns 
skillnader. Kvinnorna är överrepresenterade bland de svarande och underrepresenterade 
bland de icke-svarande. Därmed skulle det finnas risk att sådana typer av svar som 
kännetecknar kvinnor skulle kunna vara överrepresenterade i undersökningsmaterialet och 
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sådana svar som karakteriserar män i motsvarande grad är underrepresenterade. Å andra 
sidan kanske skillnaden är så liten så den kan tillskrivas slumpen. 
 
Tabell 3 Fördelningen av män och kvinnor bland svarande och 

icke-svarande 
Kön Svarande Icke-svarande Tillfrågade
Kvinnor 68% 59% 67%
Män 32% 41% 33%
Alla 100% 100% 100%
Antal 628 95 723
chi-kvadrat=3,75, df=1, p=0,05

 
 
 För att avgöra om det rör sig om en systematisk eller en slumpmässig skillnad har en 
statistisk beräkning kallad chi-kvadratmetoden tillgripits. Det är en metod för att 
konstatera om det föreligger skillnader mellan kategorier (i tvåvägstabeller). Resultaten av 
beräkningen framgår av noten till tabell 3. Sannolikheten för att resultatet är 
slumpmässigt (p-värdet) är 0,05. Med tillämpning av hävdvunna p-värden medges 
konklusionen att man kan konstatera att det finns en systematisk (signifikant) skillnad 
mellan kvinnors och mäns svarande. 
 Åldersskillnader mellan svarande och icke-svarande är nästa bortfallsanalys. 
Genomsnittsåldern för dem som svarat ligger på 51,6 år, medan de som inte hörsammat 
uppmaningarna att svara som grupp betraktat är äldre. De har en genomsnittsålder på 
54,5 år. Denna skillnad är signifikant.3 Vi tvingas alltså konstatera att de svarande i 
genomsnitt är yngre än de icke-svarande. Med tanke på att motståndet mot hantering av 
data sannolikt är större bland de äldre än bland de yngre medarbetarna förefaller det vara 
en rimlig slutsats. 
 Tabell 4 ger vid handen i vilka åldersgrupper som svarandet såväl som icke-svarandet 
är särskilt högt. I synnerhet bland de äldsta individerna är svarandet påtagligt mycket 
mindre än för hela gruppen. 
 
Tabell 4 Fördelningen på åldersklasser bland svarande och icke-

svarande 
Ålder Svarande Icke-svarande Tillfrågade
Högst 39 år 13% 11% 12%
Mellan 40 och 49 år 26% 21% 25%
Mellan 50 och 59 år 36% 36% 36%
60 år och däröver 26% 33% 27%
Alla 100% 100% 100%
Antal 628 95 723
chi-kvadrat=2,86, df=3, p=0,41

 
 

                                              
3 F=7,3, df=1, p=0,01. 
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 Skillnaderna mellan åldersgrupperna är dock sammantaget inte tillräckligt stora för 
att de ska vara statistiskt signifikanta, vilket framgår av chi-kvadratberäkningen i noten till 
tabell 4. 
 Konklusionen av bortfallsanalysen blir att det totala bortfallet är litet, och i 
jämförelse med liknande undersökningar uppseendeväckande litet. Icke desto mindre ger 
jämförelserna mellan unga och gamla vid handen att yngre svarande är överrepresenterade. 
Denna insikt bör man hålla aktuell under resultatredovisningen, i och med att den kan ha 
direkt betydelse för tolkningen av detaljresultaten. Vad gäller kön kan man säga att en 
slutsats om skillnader mellan kvinnor och män inte kunnat säkerställas, men att det 
teoretiska avståndet till en sådan konklusion är kort. En försiktig tolkning av resultaten 
skulle sålunda ta hänsyn till att det eventuellt kan vara en överrepresentation av kvinnor 
bland de svarande. 
 Avslutningsvis en analys av hur de fem delpopulationerna är representerade bland 
svarande och icke-svarande, se tabell 5. 
 
Tabell 5 Fördelningen på delurval bland svarande och icke-

svarande 
Delurval Svarande Icke-svarande Tillfrågade
Kanslistöd 17% 25% 18%
Användare KOB 19% 23% 19%
Användare Kbok2003 21% 12% 20%
Kontaktpersoner IT 22% 19% 21%
Användare OrgReg 22% 21% 22%
Alla 100% 100% 100%
Antal 628 95 723
chi-kvadrat=8,54, df=4, p=0,07

 
 
 Att det är skillnad mellan de svarande och de icke-svarande framgår av 
procentuppgifterna. Chi-kvadratberäkningen i tabellnoten ger emellertid vid handen att 
skillnaderna inte är signifikanta. De fem delpopulationerna är sålunda jämt 
representerade. 

Internt bortfall 
Utöver det informationsbortfall som blir resultatet av att tillfrågade inte svarar, finns det 
ytterligare ett slag av informationsbortfall, nämligen då en svarande hoppar över en eller 
flera frågor utan att markera eller skriva in sitt svar. Det kan finnas en mängd orsaker till 
att så sker, allt från uppfattningen att frågorna är för närgångna till slutsatsen att de är 
korkade. I dessa personliga reaktioner finns ingen avläsbar systematik och det är därför 
inte möjligt att analysera bakgrunden till informationsbortfallet. 
 För denna undersöknings vidkommande finns det emellertid ytterligare en faktor 
som har lett till internt bortfall. De närmare omständigheterna beskrivs i bilaga 2 under 
rubrikerna ”Tekniska problem” och ”Support vid e-post”. Här kan det räcka med att 
beskriva dem som köbildningsproblem. På grund av detta var det inte alla svarande som 
fortsatte ända fram till sista frågan, utan några slutade när tålamodet tröt. Denna 
mekanism kan iakttas i alla enkäter, nämligen att antalet svarande minskar ju längre man 
kommer fram i enkäten, men i detta fall får den antas vara extra betydelsefull. I figur 1 har 
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effekterna åskådliggjorts. Varje rad representerar ingångsfrågan till en avdelning i 
frågeformuläret. Frågenumreringen stämmer med vad som anförs i bilaga 3, där också de 
ordagranna frågeformuleringarna kan utläsas. 
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SK125 Ytterligare synpunkter

SK104 Kanslistöd

SK78 Organisationsregistret

SK46 Kyrkobokföringssystemet Kbok2003

SK30 Kollekt- och betalsystemet, KOB

SK24 Utbildningsportalen
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SK4 E-post @svenskakyrkan.se

SK1 Kön

Antal svarande
 

Figur 1 Antal svarande vid ingången till varje del av frågeformuläret 
 
 Som framgår av figur 1 minskar antalet svarande från fråga SK1 till fråga SK125. Det 
är sannolikt att en del av denna minskning beror på köbildningen. 
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E-postsystemet 
För e-postsystemet finns inga specifika utvärderingsmål, vilket torde innebära att 
undersökningsresultaten ska värderas mot de generella målen för de gemensamma 
datasystemen, nämligen … 
… att tre fjärdedelar av användarna skall anse att de gemensamma datasystemen erbjuder 
nödvändig funktionalitet och att de till utformning och innehåll svarar mot de krav som 
ställs av olika användare; och 
… att en majoritet av Kyrknätets användare skall vara nöjda med nätets funktion och 
service. 
 E-postsystemet är till vissa delar en intern svenskkyrklig angelägenhet, till vissa delar 
en allmän nyttighet. En indikator på i vilken omfattning dessa båda blandas i det dagliga 
arbetet får man genom att se hur stor andel av de svarande som har en e-postadress som 
slutar på ”@svenskakyrkan.se”. På den frågan har 87% av de svarande sagt ”ja”. Mer än 
åtta av tio har sålunda en e-postadress som anknyter till Svenska kyrkans interna e-
posthantering. 
 För att mäta omfattningen på e-posthanteringen bland pastoratens anställda frågades 
först om hur många e-postmeddelanden de tillfrågade fick ta emot under en genomsnittlig 
arbetsvecka. Svaren framgår av tabell 6. 
 
Tabell 6 Omfattningen på e-postkorrespondensen [SK5] 

0—10 24%
11—50 67%
Fler än 50 9%
Totalt 100%

Hur många e-postmeddelanden får du en genomsnittlig vecka? (n = 
618)

 
 
 Det är inte rimligt att tänka sig att de svarande gjort någon regelrätt mätning av 
antalet e-postmeddelanden under en faktisk vecka, utan det som redovisas är sannolikt 
skattningar. Var tionde svarande får enligt dessa skattningar mer än 50 e-
postmeddelanden om dagen; två av tre svarande får mellan 11 och 50 meddelanden; 
återstående svarande får 10 e-postbrev eller mindre. 
 Männen anger sig få fler e-postmeddelanden på en vecka än vad kvinnorna anger.  
 Utan möjlighet att kunna belägga slutsatsen förefaller det vara en rimlig konklusion 
att e-postmediets tillkomst inneburit att korrespondensen (utväxlingen av skriftliga 
meddelanden) totalt sett ökat. Sannolikt har detta skett på telefonsamtalens bekostnad.4 
 Vad anser då de svarande om e-postsystemet? Hur fungerar det i det dagliga arbetet? 
I tabell 7 ges svar på den frågan. 
 

                                              
4 De svarandes kommentarer till tabell 6 finns i den särskilda rapportbilagan. 
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Tabell 7 E-postsystemets funktion i det dagliga arbetet [SK7] 

E-postsystemet fungerar bra 56%
E-postsystemet fungerar, men det finns brister 37%
E-postsystemet fungerar dåligt 3%
Jag har ingen uppfattning 4%
Totalt 100%

Vilken är din uppfattning om e-postsystemets funktion i det dagliga 
arbetet? (n = 616)

 
 
 Mer än hälften av de svarande anser oreserverat att e-postsystemet fungerar bra. 
Ungefär en tredjedel anser att systemet fungerar, men att det finns brister. Ett fåtal tycker 
att systemet fungerar dåligt och några stycken har ingen uppfattning.5 
 Det är skillnad på männens och kvinnornas bedömning. Kvinnorna domimerar i 
den grupp som anser att e-postsystemet fungerar bra, medan männen dominerar i 
gruppen som vill påpeka att det finns brister i systemet. 
 Kyrkokansliet tillhandahåller en supportfunktion för församlingar, samfälligheter 
och stift. Dess korrekta beteckning är Svenska kyrkans kanslistöd. I framställningen nedan 
förkortas den korrekta beteckningen till Kanslistöd. Ett av de områden som Kanslistöd ska 
ge support om är e-posten. Hur har organisationen ur användarnas perspektiv lyckats med 
detta? Tabell 8 anger de aktuella siffrorna, men redovisar också resultatet av en 
utvärdering rörande år 2003. De svarsalternativ som skrivits in i tabellen med 
hakparenteser är inskrivna i efterhand och fanns inte med i frågeformuläret. 
 
Tabell 8 Kompetensen hos Kanslistöd när det gäller e-post 2006 [SK9] och 2003 

2006 2003
Mycket hög, [1] 17% 26%
[Ganska hög, 2] 28% 38%
[Någonstans mittemellan, 3] 15% 27%
[Ganska låg, 4] 2% 8%
Mycket låg [5] 0% 2%
Jag har ingen uppfattning 37%
Totalt 100% 100%

Vilken kompetens har Kanslistöds personal enligt din uppfattning på 
frågor om e-postsystemet? (n = 613 resp 131)

 
 
 En tredjedel av de svarande har ingen uppfattning om Kanslistöds kompetens när 
det gäller e-postfrågor. Knappt hälften tycker att kompetensen är hög eller ganska hög, ett 
par procent att den är ganska låg. Ingen svarande använder sig av svarsalternativet ”mycket 
låg”.6 
 Om man plockar bort de svarande som inte har givit uttryck för någon uppfattning 
och beräknar medelvärdet på svarsalternativens ordningsnummer, landar man på siffran 
2,05, som motsvarar svarsalternativet ”Ganska hög”. 
 Jämförelsen mellan 2006 och 2003 års uppgifter försvåras av att det år 2003 inte 
fanns ett svarsalternativ med lydelsen ”Jag har ingen uppfattning”. Om man gör tanke- 
                                              
5 De svarandes kommentarer till tabell 7 finns i den särskilda rapportbilagan 
6 De svarandes kommentarer till tabell 8 finns i den särskilda rapportbilagan 
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och räkneexperimentet att fördela den tredjedel av de svarande som inte har någon 
uppfattning blir det stor likhet mellan 2006 och 2003 års uppgifter vid svarsalternativet 
”Ganska hög”, medan andelen som säger ”Mycket hög” har blivit mindre under de tre 
åren. Å andra sidan har andelarna svarande som valt ”Ganska låg” eller ”Mycket låg” också 
blivit mindre. 
 Bedömningen har med andra ord blivit mer mittsökande. Extremerna i skalan 
används mindre. Det är inte otänkbart att detta sammanfaller med en ökande 
datakompetens (inklusive e-postkompetens) hos användarna själva. 
 Om man på liknande sätt som för 2006 års uppgifter beräknar medelvärde på 
svarsalternativens ordningsnummer blir resultatet 2,21. Det motsvarar ett svarsalternativ 
som ligger mellan ”Ganska hög [2]” och ”Någonstans mittemellan [3]”. 
 Bedömningen av Kanslistöds kompetens på e-postområdet varierar mellan de fem 
delpopulationerna.7 Sedan de svarande som deklarerat att de inte har någon uppfattning 
plockats bort har användarna av Kbok2003 den mest positiva bedömningen av 
Kanslistöds kompetens på e-postfrågor, följt av användarna av KOB, Kanslistöd, och 
Organisationsregistret. Mest negativa till kompetensen hos Kanslistöd är gruppen 
kontaktpersoner IT. 
 Kvinnor och män har olika uppfattningar om Kanslistöds kompetens.8 Kvinnorna 
bedömer kompetensen på e-postfrågor som högre än vad som gäller för männens 
bedömning. 
 Skräppost omnämns ibland som ett av de besvärligare problemen med e-postsystemet 
och olika mått och steg har vidtagits för att rensa e-posten från icke-önskade 
massmeddelanden och liknande. I tabell 9 anges i vilken omfattning de svarande är 
ofrivilliga mottagare av skräppost. 
 
Tabell 9 Problem med skräppost [SK11] 

I stor utsträckning 6%
I viss utsträckning 56%
Inte alls 34%
Jag har ingen uppfattning 3%
Totalt 100%

I vilken utsträckning har du under 2006 haft problem med skräppost 
(också kallad spam)? (n = 614)

 
 
 Uppemot två tredjedelar av de svarande har haft problem med skräppost, några få ”i 
stor utsträckning”, merparten ”i viss utsträckning”. Sista tredjedelen har inte haft några 
problem av det slaget.9 De svarande som haft problem har vidare frågats om omfattningen 
per vecka av denna skräppost. Relativt få (n=53) har svarat. Av dessa anger 85% att de får 
11—50 skräppostmeddelanden per vecka. Resterande 15% anger att de får fler än 50 
sådana meddelanden per vecka.10 
 Är då de svarande nöjda med e-postsystemet? Tabell 10 sammanställer svaren. 

                                              
7 F = 2,53, df = 4, p = 0,04 
8 F = 18,23, df = 1, p = 0 
9 De svarandes kommentarer till tabell 9 finns i den särskilda rapportbilagan 
10 De svarandes kommentarer till skräppostens omfattning finns i den särskilda rapportbilagan 
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Tabell 10 Nöjd eller missnöjd med e-postsystemet? [SK15] 

Nöjd 53%
Varken nöjd eller missnöjd 38%
Missnöjd 9%
Totalt 100%

Har du under år 2006 haft anledning att vara nöjd eller missnöjd 
med Svenska kyrkans gemensamma e-postsystem? (n = 606)

 
 
 Mer än hälften av de svarande är nöjda med e-postsystemet. En dryg tredjedel är 
varken nöjda eller missnöjda. Var tionde är missnöjd.11 
 De fem delpopulationerna skiljer sig åt vad gäller tillfredsställelsen med e-
postsystemet. Gruppen Kontaktpersoner IT har större andel missnöjda än de övriga 
delpopulationerna. 

Man kan dessutom notera att männen är mer missnöjda med Svenska kyrkans 
gemensamma e-postsystem än kvinnorna. 

Det finns en signifikant skillnad mellan de svarande som har en e-postadress som 
slutar på ”@svenskakyrkan.se” och de svarande som inte har det. Den skillnaden framgår 
av tabell 11. 
 
Tabell 11 Skillnad i tillfredsställelse med e-postsystemet inom och utom 

domänen ”svenskakyrkan.se” [SK15] [SK4] 

Ja Nej
Nöjd 57% 26% 53%
Varken nöjd eller missnöjd 34% 67% 38%
Missnöjd 9% 7% 9%
Totalt 100% 100% 100%
Antal svar 531 73 604
chi-kvadrat = 29,9, df = 2, p = 0

@svenskakyrkan.seNöje eller missnöje med 
gemensamt e-postsystem Alla

 
 
 De som har e-postadress inom domänen ”svenskakyrkan.se.se” ät påtagligt mer 
nöjda med Svenska kyrkans gemensamma e-postsystem än de som har annan e-
postadressdomän. En lika påtaglig skillnad finns bland dem som varken är nöjda eller 
missnöjda. Det rena missnöjet är ungefär lika stort i de båda grupperna.  

De 9% missnöjda (tabell 10) har tillfrågats om vad det mer specifikt är som de är 
missnöjda med. Åtta av tio säger att det är tillgängligheten som är problematisk.12 Hur 
starkt är då missnöjet med tillgängligheten? Om det ger tabell 12 besked. 
 

                                              
11 De svarandes kommentarer till tabell 10 finns i den särskilda rapportbilagan 
12 De missnöjda svarandenas kommentarer till tillgängligheten finns i den särskilda rapportbilagan 
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Tabell 12 Grad av missnöje med e-postsystemet hos de 
missnöjda [SK19] 

Irriterad 42%
Missnöjd 44%
Starkt missnöjd 14%
Totalt 100%

Gradera ditt missnöje med e-postsystemets tillgänglighet på en skala 
från "irriterad" till "starkt missnöjd". (n = 50)

 
 
 En liten grupp (var sjunde) av dem som är missnöjda med tillgängligheten hos e-
postsystemet beskriver sig som ”starkt missnöjda”.  Knappt hälften säger sig vara betydligt 
mindre missnöjda, nämligen ”irriterade”. Resten av gruppen missnöjda nöjer sig med just 
den termen för att beskriva sitt missnöje. 
 En liten grupp om 5% av de svarande har synpunkter på e-postsystemet som inte 
kommit fram i de ovan redovisade frågorna.13 

Utvärdering 
Vad blir då resultatet? Har utvärderingsmålen nåtts? Det första utvärderingsmålet handlar 
enbart om Kanslistöd och kan inte tillämpas här. Det andra utvärderingsmålet, nämligen 
(2) att tre fjärdedelar av användarna skall anse att e-postsystemet erbjuder nödvändig 
funktionalitet och att det till utformning och innehåll svarar mot de krav som ställs av 
olika användare, och det tredje, nämligen (3) att en majoritet av e-postsystemets 
(egentligen Kyrknätets) användare skall vara nöjda med systemets funktion och service, 
hur möter e-postsystemet dessa mål? 
 (2) På fråga nummer två går det inte att ge ett konkret svar. E-postsystemet är inget 
specialsystem konstruerat system för Svenska kyrkan. Dess konstruktion har avgjorts på 
annat håll. Svenska kyrkan har enbart gjort lokala tillämpningar för att anpassa sitt behov 
till det generella e-postnätet. 
 (3) På fråga nummer tre finns det ett antal indikatorer. I tabell 7 anges att en 
majoritet (56%) tycker att e-postsystemet fungerar bra. Därtill kan läggas att 37% anser 
att systemet – trots vissa brister – fungerar. 
 Serviceproblematiken handlar dels om systemets funktionalitet, dels om 
supportfunktioner. Dessa funktioner has om hand av Kanslistöd. I tabell 8 anges att 
Kanslistöds kompetens på e-postfrågor anges som ”Mycket hög” eller ”Ganska hög” av 
sammanlagt 45% av de svarande. Om man räknar bort de svarande som avstått från att ge 
sin bedömning (inalles 228 svarande) och räknar andelar på det minskade antalet svarande 
blir resultatet att 72% anger kompetensen som ”Mycket hög” eller ”Ganska hög”. 
 Dessa olika indikatorer kan vägas ihop på så sätt att e-postsystemet samlat på sig 
tillfredsställelse från cirka 60%, vilket ligger 2 poäng à 5% över utvärderingsmålet. E-
postsystemet går sålunda ur undersökningen med positivt utvärderingsresultat. 

 

                                              
13 Synpunkter på e-postsystemet som inte kommit fram i de föregående frågorna finns i den särskilda rapportbilagan 
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Kollekt- och betalsystemet 
För kollekt- och betalsystemet (KOB) finns inga utvärderingsmål specificerade, varför 
undersökningsresultaten kommer att värderas mot de generella målen för de gemensamma 
datasystemen, nämligen … 
… att tre fjärdedelar av användarna skall anse att de gemensamma datasystemen erbjuder 
nödvändig funktionalitet och att de till utformning och innehåll svarar mot de krav som 
ställs av olika användare; och 
… att en majoritet av Kyrknätets användare skall vara nöjda med nätets funktion och 
service. 
 Det första av dessa utvärderingsmål gäller utan vidare för det gemensamma 
datasystemet KOB. Det andra utvärderingsmålet kan sägas gälla indirekt, i och med att 
KOB är ett av de system som förutsätter Kyrknätet. 

Kollekt- och betalsystemet bedöms främst av de svarande som arbetar med det. Hur 
många de är och hur ofta de arbetar med systemet framgår av tabell 13. 
 
Tabell 13 Erfarenhet av Kollekt- och betalsystemet [SK30] 

I stort sett varje dag 1%
Så gott som varje vecka 40%
Minst någon gång varje månad 10%
Någon eller några enstaka gånger 13%
Aldrig 36%
Totalt 100%

Hur ofta under 2006 har du jobbat med Kollekt- och betalsystemet, 
KOB? (n = 611)

 
 
 Av de svarande har en tredjedel aldrig arbetat med KOB. Hälften av de svarande har 
arbetat regelbundet (varje vecka eller varje månad) med systemet.14 Kvinnorna har mer än 
männen arbetat med KOB. I de följande tabellerna om kollekt- och betalningssystemet har 
antalet svarande reducerats med den tredjedel som aldrig arbetat med systemet. 
 Om man beräknar medelvärdet av svarsalternativens ordningsnummer får man 3,42, 
som motsvarar ett svarsalternativ mellan ”Minst någon gång varje månad” och ”Någon 
eller några enstaka gånger”. 
 En viktig fråga är om och eventuellt i vilken omfattning pastoratens arbete med 
kontroll och avstämning av kollekter underlättats av systemet. Svaren på den frågan finns i 
tabell 14. 
 

                                              
14 De svarandes kommentarer till tabell 13 finns i den särskilda rapportbilagan 
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Tabell 14 Kontroll och avstämning av kollekter [SK32] 

I stor utsträckning 28%
I viss utsträckning 41%
Inte alls 14%
Jag har ingen uppfattning 17%
Totalt 100%

I vilken utsträckning har införandet av Kollekt- och betalsystemet 
underlättat kontroll och avstämning av kollekter i din församling 
eller samfällighet? (n = 392)

 
 

Bedömningen av KOB bland de svarande med erfarenhet av systemet är positiv. Var 
fjärde anser att kontrollen underlättats i stor utsträckning, fyra av tio anser att så skett i 
viss utsträckning.15 

Ett speciellt problem utgörs av de lokala församlingskollekterna. I tabell 15 
sammanställs de svarandes åsikter om KOBs funktion i relation till dessa kollekter. 
 
Tabell 15 Administration av församlingskollekter [SK34] 

I stor utsträckning 19%
I viss utsträckning 38%
Inte alls 28%
Jag har ingen uppfattning 15%
Totalt 100%

I vilken utsträckning har administrationen av församlingskollekter i 
din församling eller samfällighet underlättats i och med införandet av 
Kollekt- och betalsystemet, KOB? (n = 391)

 
 
 När det gäller församlingskollekterna är bedömningen av KOB inte lika positiv. Var 
femte svarande anger att arbetet underlättats i stor utsträckning, och var tredje att så skett 
i viss utsträckning. Var fjärde ser inte att arbetet med församlingskollekterna underlättats 
alls.16 
 Hos 12% finns det synpunkter som inte fångats upp av frågeformulärets frågor.17 
 Det ligger i Kanslistöds uppgiftspaket att ha hand om support för KOB, dels den del 
som har med regelverket för kollekt- och betalningssystem att göra, dels systemet som 
datorprogram. Hur sköter Kanslistöd denna uppgift, enligt KOBs användare? En 
sammanställning av svaren på den första aspekten, regelverket, finns i tabell 16. 
 

                                              
15 De svarandes kommentarer till tabell 14 finns i den särskilda rapportbilagan 
16 De svarandes kommentarer till tabell 15 finns i den särskilda rapportbilagan 
17 Synpunkter på kollekt- och betalsystemet som inte kommit fram i de föregående frågorna finns i den särskilda rapportbilagan 



 18 

Tabell 16 Kanslistöds kompetens på regelverket för Kollekt- och 
betalsystemet KOB [SK38] 

Mycket hög [1] 12%
[Ganska hög 2] 19%
[Någonstans mittemellan 3] 10%
[Ganska låg 4] 0%
Mycket låg [5] 1%
Jag har ingen uppfattning 58%
Totalt 100%

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd 
enligt din uppfattning på frågor om regelverket för Kollekt- och 
betalsystemet, KOB (gradera från "mycket hög" till "mycket låg")? (n 
= 390)

 
 
 Sex av tio svarande har ingen uppfattning om Kanslistöds kompetens på regelverkets 
område. Tre av tio ger en positiv bedömning genom att ange kompetensen som ”Mycket 
hög” eller ”Ganska hög”. En av tio bedömer kompetensen att ligga mellan hög och låg. 
 Om man plockar bort de svarande som inte har gett uttryck för någon uppfattning 
och beräknar medelvärdet på svarsalternativens ordningsnummer, kommer man fram till 
siffran 2,01, vilket motsvarar svarsalternativet ”Ganska hög”. Det är skillnad mellan 
kvinnor och män. Kvinnorna skattar kompetensen högre än männen.18 
 Vad gäller den andra aspekten av Kanslistöds kompetens, den del som handlar om 
KOB som datorprogram, finner man de svarandes uppfattning i tabell 17. 
 
Tabell 17 Kanslistöds kompetens på datorprogrammet Kollekt- 

och betalsystemet KOB [SK39] 

Mycket hög [1] 9%
[Ganska hög 2] 15%
[Någonstans mittemellan 3] 9%
[Ganska låg 4] 1%
Jag har ingen uppfattning 66%
Totalt 100%

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd 
enligt din uppfattning på frågor om Kollekt- och betalsystemet som 
dataprogram (gradera från "mycket hög" till "mycket låg")? (n = 388)

 
 
 Två av tre svarande har ingen uppfattning om Kanslistöds kompetens på KOB som 
datorprogram. Var fjärde bedömer kompetensen som ”Mycket hög” eller ”Ganska hög”, 
och var tionde lägger sin bedömning någonstans mellan ”Mycket hög” och ”Mycket låg”. 

Om man plockar bort de svarande som inte har gett uttryck för någon uppfattning 
och beräknar medelvärdet på svarsalternativens ordningsnummer, kommer man fram till 
siffran 2,03, vilket motsvarar svarsalternativet ”Ganska hög”. Kvinnorna värderar 
kompetensen att vara högre än männen.19 
                                              
18 F = 9,64, df = 1, p = 0 
19 F = 4,42, df = 1, p = 0,04 
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 En del av bedömningen av KOB är huruvida systemets utformning tillfredsställer 
användarnas önskemål eller inte: om gränssnittet mot användarna är förståeligt och 
användarvänligt. De svarandes syn på sådana frågor finns i tabell 18. 
 
Tabell 18 Användarkrav på Kollekt- och betalsystemet KOB [SK40] 

Helt och hållet [1] 9%
I stor omfattning [2] 60%
I någon mån [3] 31%
Inte alls [5] 1%
Totalt 100%

I vilken omfattning anser du att Kollekt- och betalsystemets 
utformning motsvarar de krav som du ställer i din egenskap av 
användare? (n = 354)

 
 
 Mycket få av de svarande menar att KOB inte alls motsvarar rimligt användarkrav. 
Tre av tio anser att systemet i någon mån tillfredsställer kraven från användarna, och sju 
av tio anser att systemet motsvarar kraven ”Helt och hållet” eller ”I stor omfattning”.20 
Om man beräknar medelvärdet på svarsalternativens ordningsnummer kommer man fram 
till siffran 2,25, vilket motsvarar en bedömning mellan svarsalternativen ”I stor 
omfattning” och ”I någon mån”, men närmast det förstnämnda alternativet. Olika 
åldersgrupper ser olika på systemets användarvänlighet. Den äldsta gruppen (60 år och 
däröver) är mest positiva; de mest negativa är gruppen 40—49 år.21 Vidare finns det 
skillnader mellan delpopulationerna. Användarna av kanslistöd och Kbok2003 är mest 
positiva, medan övriga delpopulationer är mer negativa.22 
 En sak är vad den enskilda användaren anser om systemets användarvänlighet, en 
annan om den lokala organisationens önskemål och krav är tillgodosedda. Mellan dessa 
aspekter finns ingen klar rågång; för de enskilda individerna väger organisationens 
funktionskrav tungt i den personliga värderingen, och för pastoraten medverkar 
arbetsmiljöansvaret till att organisationens önskemål inkluderar den individuella 
gränssnittsproblematiken. Frågor har emellertid ställts om båda dessa aspekter, och i tabell 
19 finner man individernas svar om organisationssynpunkter på KOB. 
 

                                              
20 De svarandes kommentarer till tabell 18 finns i den särskilda rapportbilagan 
21 F = 4,34, df = 3, p = 0,01 
22 F = 2,51, df = 4, p = 0,04 
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Tabell 19 Kollekt- och betalsystemets funktioner [SK42] 

Helt och hållet [1] 9%
I stor omfattning [2] 61%
I någon mån [3] 25%
I begränsad omfattning [4] 5%
Inte alls [5] 1%
Totalt 100%

I vilken omfattning anser du att Kollekt- och betalsystemet erbjuder 
din församling eller samfällighet det innehåll och de funktioner som 
enligt din uppfattning är nödvändiga? (n = 376)

 
 
 Den i stort sett positiva bilden av KOB upprepas. Sju av tio svarande anser att 
systemet ”Helt och hållet” eller ”I stor omfattning” innehåller de funktioner som är 
nödvändiga. Var fjärde tycker att så är fallet ”I någon mån”, och var tjugonde anser att 
systemet lämnar mycket övrigt att önska.23 En medelvärdesberäkning på svarsalternativens 
ordningsnummer resulterar i siffran 2,28 vilket i stort sett är samma resultat som vid 
bedömningen av användarvänligheten (tabell 18). Kvinnorna och männen bedömer 
funktionaliteten olika. Kvinnorna ger en mer positiv bedömning av systemet, medan 
männen är mer negativa.24 
 Sista ledet i bedömningen av KOB är de svarandes uppfattning om systemet 
motsvarar vad Svenska kyrkan som helhet behöver. Svaren hare sammanfattats i tabell 20. 
 
Tabell 20 Kollekt- och betalsystemet samt Svenska kyrkans 

behov [SK44] 

Helt och hållet [1] 10%
I stor omfattning [2] 62%
I någon mån [3] 24%
I begränsad omfattning [4] 3%
Inte alls [5] 2%
Totalt 100%

I vilken omfattning tycker du att Kollekt- och betalsystemet, KOB, 
motsvarar vad Svenska kyrkan som helhet behöver? (n = 364)

 
 
 Samma fördelning som vid bedömningar av de snävare aspekterna ”användaren” 
(tabell 18) och ”pastoraten” (tabell 19) kvarstår. Sju av tio är positiva, var fjärde mer 
skeptisk.25 Om man beräknar medelvärdet av svarsalternativens ordningsnummer blir 
resultatet siffran 2,26, alltså också i detta sammanhang en bedömning som ligger mellan 
”I stor omfattning” och ”I någon mån”. Kvinnor och män skiljer sig från varandra i synen 
på huruvida KOB motsvarar vad Svenska kyrkan behöver. Kvinnorna är mer positiva än 
männen.26 

                                              
23 De svarandes kommentarer till tabell 19 finns i den särskilda rapportbilagan 
24 F = 4,34, df = 1, p = 0,04 
25 De svarandes kommentarer till tabell 20 finns i den särskilda rapportbilagan 
26 F = 5,5, df = 1, p = 0,02 
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Utvärdering 
Vad blir då resultatet? Har utvärderingsmålen nåtts? Det första målet gäller enbart 
Kanslistöd och är därmed inte tillämpbart här, men mål nummer två, nämligen (2) att tre 
fjärdedelar av användarna skall anse att KOB erbjuder nödvändig funktionalitet och att det 
till utformning och innehåll svarar mot de krav som ställs av olika användare, och mål 
nummer tre, (3) att en majoritet av Kyrknätets användare skall vara nöjda med systemets 
funktion och service? 
 (2) Vad gäller funktionaliteten måste man konstatera att KOB inte av tre fjärdedelar 
av de svarande har karakteriserats som tillräckligt effektivt. Kontroll och avstämning av 
kollekter har underlättats (”I stor utsträckning” och ”I viss utsträckning”) enligt 69% av 
de svarande. Administrationen av församlingskollekter har underlättats (”I stor 
utsträckning” och ”I viss utsträckning”) enligt 57% av de svarande. 
 De krav om systemutformning som de svarande kan ställa i sin egenskap av 
användare har infriats (”Helt och hållet” och ”I stor omfattning”) av 68% av de svarande. 
Det innehåll och de funktioner som KOB erbjuder församlingar och samfälligheter 
motsvarar enligt 70% av de svarande (”Helt och hållet” och ”I stor omfattning”) vad som 
behövs. KOB motsvarar (”Helt och hållet” och ”I stor omfattning”) vad Svenska kyrkan 
behöver enligt 71% av de svarande. 
 KOB når sålunda inte ända fram till utvärderingsmålet. Det går mot bakgrund av 
undersökningen inte att säga att tre fjärdedelar av användarna anser att systemet erbjuder 
nödvändig funktionalitet. Ett försök att sammanfatta användarnas grad av tillfredsställelse 
landar på 70%, vilket ger KOB -1 i femprocentspoäng. 
 (3) Vad gäller utvärderingsmålet att en majoritet ska vara nöjd med Kyrknätets 
funktion och service i den mån det berör KOB är situationen annorlunda. Alla de ovan 
redovisade uppgifterna om systemets olika funktioner visar att en majoritet av användarna 
är nöjda. Vad gäller servicenivån är bilden den att en majoritet av användarna säger sig 
sakna egen uppfattning om Kanslistöds kompetens på både KOB som regelverk och KOB 

som datorprogram. Dessutom är det en majoritet av de återstående svarande som gör 
bedömningen att Kanslistöd har ”Mycket hög” eller ”Ganska hög” kompetens på KOB. I 
de avseendena når alltså KOB utvärderingsmålet. Om man ska försöka sammanfatta KOBs 
ställning blir resultatet 55% nöjda användare. Det ger KOB 1 femprocentspoäng. 
 Om man väger samman dessa båda utvärderingsresultat blir siffervärdet 0. Kollekt- 
och betalsystemet har uppnått det utvärderingsmål som satts upp för systemet. 
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Kbok2003 
För kyrkobokföringssystemet Kbok2003 finns inga särskilda utvärderingsmål. 
Undersökningsresultaten kommer därför att värderas mot de generella målen för de 
gemensamma datasystemen, nämligen … 
… att tre fjärdedelar av användarna skall anse att de gemensamma datasystemen (här 
Kbok2003) erbjuder nödvändig funktionalitet och att de till utformning och innehåll 
svarar mot de krav som ställs av olika användare; och 
… att en majoritet av Kyrknätets användare skall vara nöjda med nätets funktion och 
service. Kbok2003 förutsätter Kyrknätet och kan sålunda utvärderas i sådana aspekter av 
sin funktionalitet som hänger ihop med Kyrknätet. 
 Hur stora andelar av de tillfrågade har erfarenhet av Kbok2003? En översikt över 
svaren på den frågan finns i tabell 21. 
 
Tabell 21 Erfarenhet av Kbok2003 [SK46] 

I stort sett varje dag [1] 36%
Så gott som varje vecka [2] 20%
Minst någon gång varje månad [3] 11%
Någon eller några enstaka gånger [4] 14%
Aldrig [5] 19%
Totalt 100%

Hur ofta under 2006 har du jobbat med kyrkobokföringssystemet 
Kbok2003? (n = 604)

 
 
 Knappt var femte av de svarande har aldrig sysslat med kyrkobokföringssystemet. 
Lika stor andel har ”Så gott som varje vecka” arbetat med programmet. En tredjedel har 
det som daglig uppgift att arbeta med kyrkobokföring och resten (en fjärdedel av de 
svarande) gör det ”Minst någon gång varje månad” eller ”Någon eller några enstaka 
gånger”.27 Om  man beräknar svarandes medelvärde och använder ordningsnumren för 
svarsalternativen som poäng blir resultatet siffran 2,6, det vill säga mellan svarsalternativen 
”Så gott som varje vecka” och ”Minst någon gång varje månad”. Kvinnorna jobbar oftare 
med Kbok2003 än männen28. Det finns skillnader mellan åldersgrupperna: mest jobbar 
fyrtioåringarna och de som är 60 år och däröver med Kbok2003, minst jobbar de som är 
under 4029. De fem delpopulationerna skiljer sig åt: mest har (naturligt nog) gruppen 
Användare Kbok2003, men också gruppen Användare Organisationsregistret jobbat med 
programmet, minst kontaktpersoner IT30. 
 I vilken mån har Kbok2003 inneburit en effektivisering av den del av 
kyrkobokföringsarbetet som handlar om hantering av blanketter? En sammanställning ges 
i tabell 22 där man kan notera att antalet svar minskats med ett antal som motsvarar den 
andel i tabell 21 som valt svarsalternativet ”Aldrig”. 
 
                                              
27 De svarandes kommentarer till tabell 21 finns i den särskilda rapportbilagan 
28 F = 69,47, df = 1, p = 0 
29 F = 2,84, df = 3, p = 0,04 
30 F = 3,84, df = 4, p = 0 
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Tabell 22 Effektivisering med Kbok2003? [SK48] 

I stor utsträckning 39%
I viss utsträckning 32%
Inte alls 4%
Jag har ingen uppfattning 24%
Totalt 100%

I vilken utsträckning har Kbok2003 medfört en effektivisering av 
blanketthanteringen? (n = 482)

 
 
 Två av tre svarande anger att blanketthanteringen effektiviserats ”I stor 
utsträckning” eller ”I viss utsträckning”. Var fjärde har ingen uppfattning i frågan. Ett fåtal 
(4%) anger att Kbok2003 inte inneburit en effektivisering av blanketthanteringen.31 
Kvinnorna anger i större utsträckning än männen att Kbok2003 inneburit en 
effektivisering av blanketthanteringen32. Gruppen som är 60 år och däröver tycker i störst 
utsträckning att Kbok2003 inneburit en sådan effektivisering. Den yngsta gruppen på 
högst 39 år tycker så i betydligt mindre omfattning33. 
 Kbok2003 innehåller ett antal redskap tänkta som hjälpmedel i församlingarnas 
pastorala arbete. Hur anser de svarande att programmet fungerar i det avseendet? Tabell 
23 anger de svarandes uppfattningar. 
 
Tabell 23 Kbok2003 och det pastorala arbetet [SK50] 

Kbok2003 fungerar bra som verktyg för det pastorala 
arbetet 40%
Kbok2003 fungerar som verktyg för det pastorala arbetet, 
men det finns brister 34%
Kbok2003 fungerar dåligt som verktyg för det pastorala 
arbetet 1%
Jag har ingen uppfattning 24%
Total 100%

Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som verktyg för det 
pastorala arbetet? (n = 488)

 
 
 De svarandes uppfattningar fördelar sig på ett sådant sätt att knappt tre av fyra anger 
att programmet fungerar (”bra” eller ”med vissa brister”). En mycket liten grupp (1%) 
anger att Kbok2003 fungerar ”dåligt” och var fjärde svarande har ingen uppfattning.34 
Kvinnorna och männen skiljer sig åt i sin uppfattning om Kbok2003 och det pastorala 
arbetet: Kvinnorna har i större omfattning än männen valt ”fungerar bra”; männen har i 
större omfattning velat påpeka att det finns brister35. 

                                              
31 De svarandes kommentarer till tabell 22 finns i den särskilda rapportbilagan 
32 chi-kvadrat = 8,33, df = 3, p = 0,04 
33 chi-kvadrat = 20, df = 9, p = 0,02 
34 De svarandes kommentarer till tabell 23 finns i den särskilda rapportbilagan 
35 chi-kvadrat = 11,7, df = 3, p = 0,01 
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 Ytterligare en komponent i Kbok2003 är att programmet är avsett att kunna fungera 
som underlag för kommunikation med församlingen. Svaren på en fråga om denna avsikt 
framgår av tabell 24. 
 
Tabell 24 Kbok2003 och kommunikation med 

församlingsmedlemmarna [SK52] 

Att få fram underlag för kommunikation fungerar bra 31%
Att få fram underlag för kommunikation fungerar, men det 
finns brister 32%
Att få fram underlag för kommunikation fungerar dåligt 5%
Jag har ingen uppfattning 33%
Totalt 101%

Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som verktyg för att få fram 
underlag för kommunikation med församlingsmedlemmarna? (n = 
488)

 
 
 Kbok2003 fungerar enligt två av tre svarande ”bra” eller ”med vissa brister” som 
redskap för kommunikation med församlingsmedlemmarna. Den återstående tredjedelen 
har ingen uppfattning i frågan. Den andel av de svarande som så att säga försvunnit i dessa 
generaliserande beskrivningar (5%) anser att Kbok2003 fungerar ”dåligt” som underlag 
för kommunikation med församlingen.36 Också i denna bedömning av Kbok2003 finns 
det skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnorna anser i större omfattning att 
Kbok2003 ”fungerar bra” som kommunikatikonsredskap, medan männen i större 
omfattning påpekar att det finns brister37. 
 Implementeringen av Kbok2003 innehöll en process för certifiering av medarbetare i 
programmet. 79% av de svarande anger att de är certifierade. 
 Att föra in ett element av certifiering innebär ett försök till ökad säkerhet kring 
hanteringen. De svarandes uppfattningar om i vilken utsträckning detta åstadkommits 
sammanställs i tabell 25. 
 
Tabell 25 Certifieringen för Kbok2003 [SK55] 

I stor utsträckning 56%
I viss utsträckning 30%
Inte alls 2%
Jag har ingen uppfattning 13%
Totalt 101%

Certifieringen för Kbok2003 syftar till att säkerställa att 
handläggarna i systemet har tillräckliga kunskaper för att registrera 
och hantera information i Kbok2003 på ett korrekt sätt. I vilken 
utsträckning fyller enligt din uppfattning certifieringen detta syfte? (n 
= 367)

 
 

                                              
36 De svarandes kommentarer till tabell 24 finns i den särskilda rapportbilagan 
37 chi-kvadrat = 22,39, df = 3, p = 0 
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 Uppemot nio av tio svarande anser att certifieringen uppfyllt sitt syfte ”I stor 
utsträckning” eller ”I viss utsträckning”. En av åtta svarande har ingen uppfattning, och 
en grupp om 2% anser att syftet ”Inte alls” uppfyllts.38 
 Hur ser de svarandes uppfattning ut när det gäller Kbok2003 i det dagliga arbetet? 
Fungerar programmet bra eller inte? Svar på en sådan fråga framgår av tabell 26. 
 
Tabell 26 Kbok2003 i det dagliga arbetet [SK57] 

Den fungerar bra i det dagliga arbetet 53%
Den fungerar i det dagliga arbetet, men det finns brister 35%
Den fungerar dåligt i det dagliga arbetet 1%
Jag har ingen uppfattning 11%
Totalt 100%

Vilken är din uppfattning om hur Kbok2003 fungerar i det dagliga 
arbetet? (n = 490)

 
 
 Nästan nio av tio svarande anser att programmet fungerar ”bra” eller ”med vissa 
brister” i det dagliga arbetet. En mycket liten grupp (1%) anger att Kbok2003 fungerar 
”dåligt” och en tiondedel har ingen uppfattning.39 Det finns en skillnad mellan kvinnliga 
och manliga svarande: kvinnorna säger i större omfattning att Kbok2003 fungerar bra i 
det dagliga arbetet, medan männen i större omfattning påpekar att det finns brister40. 
 Planerade driftsstopp har visat sig nödvändiga vid driften av programmet. I vilken 
mån försvårar dessa driftsstopp kyrkobokshandläggarnas arbete? Svaren på den frågan har 
sammanställts i tabell 27. 
 
Tabell 27 Driftsstopp i  Kbok2003 [SK59] 

I stor utsträckning 5%
I viss utsträckning 49%
Inte alls 35%
Jag har ingen uppfattning 11%
Totalt 100%

Kbok2003 har ibland driftsstopp. Meddelanden om sådana stopp 
skickas ut i förväg. I vilken utsträckning försvårar detta ditt arbete? 
(n = 489)

 
 
 Drygt hälften av de svarande anger att arbetet försvåras av driftsstoppen (”I stor 
utsträckning” eller ”I viss utsträckning”). En tredjedel anger att det ”Inte alls” försvårar 
deras arbete. En tiondedel har ingen uppfattning.41 Det finns åldersskillnader i denna 
bedömning42. Ett sätt att sammanfatta skillnaderna är att säga att andelen som ”Inte alls” 
anser att driftsstopp försvårar arbetet krymper med ökande ålder. 

                                              
38 De svarandes kommentarer till tabell 25 finns i den särskilda rapportbilagan 
39 De svarandes kommentarer till tabell 26 finns i den särskilda rapportbilagan 
40 chi-kvadrat = 12,52, df = 3, p = 0,01 
41 De svarandes kommentarer till tabell 27 finns i den särskilda rapportbilagan 
42 chi-kvadrat = 22,78, df = 9, p = 0,01 
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 Registrering av de kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation m fl) ingår som del i 
Kbok2003. Vad är de svarandes uppfattning om programmets funktion i detta avseende? 
Tabell 28 ger svaren. 
 
Tabell 28 Registrering av kyrkliga handlingar i Kbok2003 [SK61] 

Registrering av kyrkliga handlingar fungerar bra 65%
Registrering av kyrkliga handlingar fungerar, men det finns 
brister 18%
Registrering av kyrkliga handlingar fungerar dåligt 0%
Jag har ingen uppfattning 16%
Total 100%

Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som system för registrering 
av kyrkliga handlingar? (n = 488)

 
 
 Fem av sex svarande anger att registreringen av kyrkliga handlingar i Kbok2003 
fungerar (”bra” eller ”med vissa brister”). Mindre än 1% (avrundad) anser att 
registreringen fungerar dåligt. En sjättedel har ingen uppfattning.43 Kvinnorna anser i 
större omfattning än männen att registrering av kyrkliga handlingar fungerar bra i 
Kbok200344. Dessutom kan man notera att uppfattningen att registreringen fungerar bra 
ökar med ålder: uppfattningen företräds av allt fler svarande ju äldre de blir45.  
 Kbok2003 innehåller ett verksamhetsregister, det vill säga en möjlighet att hålla reda 
på och hantera verksamhetsgrupper inom församlingen eller samfälligheten. Detta register 
används emellertid inte av alla, utan 30% av de svarande säger ”Nej” till en fråga om de 
använder registret. 
 Därmed minskar antalet svarande på följdfrågan om verksamhetsregistrets 
funktionalitet, se tabell 29. 
 
Tabell 29 Hantering av verksamhetsgrupper i Kbok2003 [SK64] 

Hanteringen av verksamhetsgrupper fungerar bra 38%
Hanteringen av verksamhetsgrupper fungerar, men det 
finns brister 48%
Hanteringen av verksamhetsgrupper fungerar dåligt 7%
Jag har ingen uppfattning 7%
Total 100%

Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som system för hantering 
av församlingens eller samfällighetens verksamhetsgrupper? (n = 326)

 
 
 Uppemot nio av tio svarande anger att Kbok2003s hantering av verksamhetsgrupper 
i verksamhetsregistret fungerar ”bra” eller ”med vissa brister”. Två grupper om vardera 7% 
anger att hanteringen fungerar ”dåligt” respektive att de inte har någon uppfattning i 
frågan.46 
                                              
43 De svarandes kommentarer till tabell 28 finns i den särskilda rapportbilagan 
44 chi-kvadrat = 28,33, df = 3, p = 0 
45 chi-kvadrat = 17,51, df = 9, p = 0,04 
46 De svarandes kommentarer till tabell 29 finns i den särskilda rapportbilagan 
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 Införandet av Kbok2003 har inneburit att kyrkobokföringen knutits närmare till 
folkbokföringen, på så vis att kyrkobokförarna har direktkontakt med folkbokföringen vid 
vissa arbetsuppgifter. I tabell 30 finns en sammanställning av de svarandes uppfattningar 
om i vilken utsträckning denna ”nyhet” i Kbok2003 underlättat kyrkobokföringsarbetet. 
 
Tabell 30 Direktkontakt med folkbokföringen [SK66] 

I stor utsträckning 56%
I viss utsträckning 23%
Inte alls 3%
Jag har ingen uppfattning 18%
Total 100%

Kbok2003 har, till skillnad från tidigare kyrkobokföringssystem, 
direktkontakt med folkbokföringen, så att det hämtas aktuella 
personuppgifter direkt, t.ex. vid registrering av inträde och dop. I 
vilken utsträckning har detta underlättat arbetet för dig?  (n = 480)

 
 
 Fyra av fem svarande anger att den nya funktionen (direktkontakt med 
folkbokföringen) underlättat arbetet ”I stor utsträckning” eller ”I viss utsträckning”. En 
grupp om 3% anger att det inte är frågan om att arbetet underlättats och en av fem har 
ingen uppfattning.47 För kvinnorna har direktkontaktkontakten underlättat arbetet i större 
omfattning än för männen48. 
 En grupp om 6% av de svarande har ytterligare synpunkter på Kbok2003, sådana 
synpunkter som inte belysts i de föregående frågorna.49 
 Svenska kyrkans kanslistöd har hand om support för Kbok2003. Det rör sig dels om 
support om regelverket för programmet, dels om Kbok2003 som datorprogram. I tabell 
31 redovisas de svarandes uppfattning om Kanslistöds kompetens på frågor som rör 
regelverket kring Kbok2003. I tabellen har dessutom svaren från motsvarande fråga ställd 
år 2003 redovisats. Man kan notera att formuleringen av svarsalternativen skiljer sig 
mellan år 2006 och 2003, och att tillkomsten av svarsalternativet ”Jag har ingen 
uppfattning” år 2006 försvårar en direkt jämförelse. 
 

                                              
47 De svarandes kommentarer till tabell 30 finns i den särskilda rapportbilagan 
48 chi-kvadrat = 17,87, df = 3, p = 0 
49 Synpunkter på Kbok2003 som inte kommit fram i de föregående frågorna finns i den särskilda rapportbilagan 
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Tabell 31 Kanslistöds kompetens på regelverket för Kbok2003 år 2006 [SK70] och 
2003 

2006 2003
Mycket hög resp bra [1] 29% 25%
[Ganska hög resp bra 2] 29% 41%
[Någonstans mittemellan 3] 10% 23%
[Ganska låg resp dålig 4] 2% 10%
Mycket låg resp dålig [5] 0% 2%
Jag har ingen uppfattning 31%
Totalt 100% 100%

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd 
enligt din uppfattning på frågor om regelverket för Kbok2003 
(gradera från "mycket hög" till "mycket låg")? (n = 480 resp 113)

 
 
 Tre av tio svarande år 2006 har ingen uppfattning om Kanslistöds kompetens på 
frågor om regelverket för Kbok2003. Knappt sex av tio fördelar sig jämnt mellan 
uppfattningen att kompetensen hos Kanslistöd är ”Mycket hög” eller ”Ganska hög”. 
Återstoden, så gott som samtliga, väljer en karakteristik någonstans mittemellan ”Mycket 
hög” och ”Mycket låg”. 
 Om man bortser från de svarande som har svarat ”Jag har ingen uppfattning” och 
beräknar medelvärdet på svarsalternativens ordningsnummer, kommer man fram till 
siffran 1,8, vilket motsvarar en position något över svarsalternativet ”Ganska hög”. 
Kvinnorna anger kompetensen hos Kanslistöd som hög i större omfattning än männen50. 
 Jämförelsen med 2003 års undersökning utfaller till Kanslistöds fördel. Framför allt 
har andelarna svarande som väljer svarsalternativen ”låg” respektive ”dålig” minskat. Om 
man räknemässigt tar bort de svarande ur 2006 års undersökning som inte har någon 
uppfattning blir det 82% som anger svarsalternativen ”Mycket hög” och ”Ganska hög”, 
jämfört med 65% (beräknat på icke-avrundade värden) som år 2003 väljer 
svarsalternativen ”Mycket bra” och ”Ganska bra”. 
 Om man beräknar medelvärdet på svarsalternativens ordningsnummer på liknande 
sätt som vid 2006 års data kommer man fram till siffran 2,23, som motsvarar ett 
svarsalternativ något sämre än ”Ganska bra”. 
 De svarandes syn på Kanslistöds kompetens rörande frågör om Kbok2003 såsom 
datorprogram eller mjukvara framgår av tabell 32. 
 

                                              
50 F = 5,89, df = 1, p = 0,02 
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Tabell 32 Kanslistöds kompetens på Kbok2003 som datorprogram [SK71] 

2006 2003
Mycket hög resp bra [1] 24% 24%
[Ganska hög resp bra 2] 26% 41%
[Någonstans mittemellan 3] 9% 20%
[Ganska låg resp dålig 4] 2% 11%
Mycket låg resp dålig [5] 0% 5%
Jag har ingen uppfattning 39%
Totalt 100% 100%

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd 
enligt din uppfattning på frågor om Kbok2003 som datorprogram 
(gradera från "mycket hög" till "mycket låg")? (n = 480 resp 227)

 
 
 Andelen som år 2006 inte har någon uppfattning är fyra av tio. Fem av tio anser att 
Kanslistöds kompetens på Kbok2003 som datorprogram är antingen ”Mycket hög” eller 
”Ganska hög”. Den återstående tiondedelen har placerat sig ”någonstans mittemellan”. 
 Om man plockar bort svarande med ”Jag har ingen uppfattning” och beräknar 
medelvärdet på svarsalternativens ordningsnummer, blir resultatet siffran 1,84, vilket 
motsvarar ett svarsalternativ något över ”Ganska hög”. Också när det gäller bedömningen 
av Kanslistöds kompetens på Kbok2003 som datorprogram anger kvinnorna en högre 
kompetens hos Kanslistöd än männen51. 
 Det finns ett signifikant, men svagt samband med antalet kyrkotillhöriga i den eller 
de församlingar som den svarande har behörighet till. Det är positivt, vilket innebär att ett 
stort antal kyrkotillhöriga i den svarandes behörighetsprofil sammanhänger med 
uppfattningen att Kanslistöd har låg kompetens på Kbok2003 som datorprogram52. 
 Jämförelsen med svaren år 2003 utfaller igen till Kanslistöds fördel. De negativa 
bedömningarna, det vill säga ”Ganska låg” och ”Mycket låg”, har blivit färre. Om man 
upprepar det räkneexempel som genomfördes i samband med diskussionen av tabell 32, 
det vill säga tar bort de svarande som inte har någon uppfattning från basen för 
procentberäkning, kommer man fram till att 82% har valt svarsalternativen ”Mycket hög” 
eller ”Ganska hög” år 2006. Motsvarande siffra för svarsalternativen ”Mycket bra” och 
”Ganska bra” år 2003 är 64%. 
 Om man beräknar medelvärdet på svarsalternativens ordningsnummer landar man 
på siffran 2,33. Det motsvarar ett svarsalternativ något sämre än ”Ganska bra”. 
 Också om Kbok2003 har tre avslutande utvärderande frågor ställts till användarna: 
(a) hur systemet fungerar i gränssnittet mot användarna själva, (b) om systemet motsvarar 
de funktionskrav som lokalorganisationen (församling, pastorat, samfällighet) ställer, och 
(c) om systemet motsvarar vad Svenska kyrkan som helhet behöver. 
 I tabell 33 återges de svarandes bedömningar av (a) Kbok2003s utformning i 
gränssnittet gentemot användarna. 
 

                                              
51 F = 12,49, df = 1, p = 0 
52 r = 0,18, p = 0. ”r” är förkortningen för produktmomentkorrelationskoefficient, också känd som Pearson’s r 
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Tabell 33 Användarkrav på Kbok2003 [SK72] 

Helt och hållet [1] 9%
I stor omfattning [2] 74%
I någon mån [3] 13%
I begränsad omfattning [4] 3%
Inte alls [5] 2%
Totalt 101%

I vilken omfattning anser du att Kbok2003s utformning motsvarar 
de krav som du ställer i din egenskap av användare? (n = 468)

 
 
 Tre av fyra svarande anser att systemet ”I stor omfattning” motsvarar 
användarkraven. Därtill kommer att var tionde anser att systemet gör det ”Helt och 
hållet”. Små andelar av svarande anser att Kbok2003 ”I begränsad omfattning” eller ”Inte 
alls” motsvarar användarnas kravspecifikation (sammanlagt 4% beräknat på icke-
avrundade värden).53 Om man beräknar medelvärdet av de svarandes svar och använder 
nummerordningen som poäng blir resultatet 2,15, vilket översatt till svarsalternativ 
knappt motsvarar ”I stor omfattning”. Kvinnorna anser i större omfattning än männen att 
användarkraven är tillfredsställda54. Det finns ett samband mellan antal kyrkotillhöriga i 
den svarandes behörighetsprofil och uppfattning om Kbok2003s användargränssnitt. Ju 
fler kyrkotillhöriga, desto större reservation emot Kbok2003 i egenskap av användare55. 
 Resultaten av utvärderingen av (b) den lokala organisationens krav och önskemål, 
framgår av tabell 34. 
 
Tabell 34 Församlingskrav på Kbok2003 [SK74] 

Helt och hållet [1] 13%
I stor omfattning [2] 74%
I någon mån [3] 12%
I begränsad omfattning [4] 1%
Inte alls [5] 0%
Totalt 100%

I vilken omfattning anser du att Kbok2003 erbjuder din församling 
eller samfällighet det innehåll och de funktioner som enligt din 
uppfattning är nödvändiga? (n = 463)

 
 
 Tre fjärdedelar av de svarande anser att Kbok2003 ”I stor omfattning” motsvarar de 
krav som den lokala organisationen har på funktion. Var åttonde anser att kraven uppfylls 
”Helt och hållet”, ungefär samma andel som är mindre positiva i sin bedömning av 
Kbok2003.56 Om man beräknar medelvärde på samma sätt som vid kommentaren till 
tabell 33 får man resultatet 2,02, motsvarande svarsalternativen ”I stor omfattning”. 

                                              
53 De svarandes kommentarer till tabell 33 finns i den särskilda rapportbilagan 
54 F = 19,14, df = 1, p = 0 
55 r = 0,16, p = 0 
56 De svarandes kommentarer till tabell 34 finns i den särskilda rapportbilagan 
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Kvinnorna anser i större omfattning än männen att Kbok2003 motsvarar de krav som 
församlingar och samfälligheter kan ställa57. 
 Resultaten av utvärderingen av (c) Svenska kyrkans krav framgår av tabell 35. 
 
Tabell 35 Svenska kyrkans krav på Kbok2003 [SK76] 

Helt och hållet [1] 11%
I stor omfattning [2] 75%
I någon mån [3] 12%
I begränsad omfattning [4] 1%
Inte alls [5] 0%
Totalt 100%

I vilken omfattning tycker du att Kbok2003 motsvarar vad Svenska 
kyrkan som helhet behöver? (n = 453)

 
 
 Likartade proportioner som vid (a) frågan om användargränssnittet (tabell 33) och 
(b) den lokala organisationens krav (tabell 34) dyker upp vid bedömningen av de krav 
som Svenska kyrkan som helhet ställer. Tre fjärdedelar av de svarande anger att systemet 
”I stor utsträckning” motsvarar behoven. Den sista fjärdedelen fördelar sig mellan att 
Kbok2003 ”Helt och hållet” motsvarar behoven och att systemet gör det ”I någon mån”.58 
Om man beräknar medelvärde på ordningsnumren på de svarsalternativ som de svarande 
valt, kommer man fram till siffran 2,03, motsvarande svarsalternativet ”I stor omfattning”. 
Kvinnorna anser i större omfattning än männen att Kbok2003 motsvarar vad Svenska 
kyrkan som helhet behöver59. 

Utvärdering 
Vad blir då resultatet? Har utvärderingsmålen nåtts? Det första utvärderingsmålet kan 
endast tillämpas på Kanslistöd, men hur går det med mål nummer två, nämligen (2) att 
tre fjärdedelar av användarna skall anse att de gemensamma datasystemen (här Kbok2003) 
erbjuder nödvändig funktionalitet och att de till utformning och innehåll svarar mot de 
krav som ställs av olika användare; och det tredje målet, nämligen (3) att en majoritet av 
Kyrknätets användare skall vara nöjda med nätets funktion och service (i och med att 
Kbok2003 förutsätter Kyrknätet)? 
 (2) Kbok2003s funktionalitet får goda vitsord av användarna. Av de svarande som 
gett sin uppfattning till känna är mer än tre fjärdedelar positiva. Det gäller 
blanketthanteringen, Kbok2003 som verktyg för det pastorala arbetet, som 
kommunikationsunderlag, Kbok2003 allmänt i det dagliga arbetet, vid registrering av 
kyrkliga handlingar och som system för verksamhetsregister. Användarna är positiva till 
innovationen att Kbok2003 har direktkontakt med folkbokföringen. 
 Vad gäller funktionaliteten bedömd av de lokala användarna är Kbok2003 en 
framgång. Vid utvärderingen av systemets gränssnitt mot användarna, dess funktionalitet i 
relation till lokala önskemål och ur Svenska kyrkans generella synvinkel anger mer än tre 
fjärdedelar att systemet ”I stor omfattning” motsvarar kraven. 

                                              
57 F = 10,07, df = 1, p = 0 
58 De svarandes kommentarer till tabell 35 finns i den särskilda rapportbilagan 
59 F = 5,7, df = 1, p = 0,02 
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 Ett försök att sammanfatta de olika indikatorerna landar på 85% tillfredsställda 
användare. Omräknat till femprocentspoäng blir det 2 stycken. 
 (3) Nätets funktion och den supportservice som Kanslistöd ger användarna ligger 
över de 50% som utvärderingsmålen anger. Om man bortser från de svarande som inte 
har angett någon uppfattning ligger andelen som bedömer Kanslistöds kompetens positivt 
på 82%. Här kan man dessutom konstatera att Kanslistöds kompetens får bättre vitsord år 
2006 än år 2003. Ett försök att sammanföra de olika indikatorerna resulterar i en 
gemensam andel nöjda användare på 80%. Det ger Kbok2003 en tilldelning på 6 
femprocentspoäng. 
 Kbok2003 går sålunda ur undersökningen med flygande fanor och klingande spel. I 
båda utvärderingsmål har systemet kunnat uppvisa en större andel nöjda användare än 
utvärderingsmålet stipulerat. Det summerade antalet femprocentspoäng blir för 
Kbok2003s del 8. 
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Organisationsregistret 
Utvärderingsmålet för Organisationsregistret kan härledas från det generella 
utvärderingsmålet för Svenska kyrkans datasystem, nämligen … 
… att tre fjärdedelar av användarna skall anse att Organisationsregistret erbjuder 
nödvändig funktionalitet och att registret till utformning och innehåll svarar mot de krav 
som ställs av olika användare; och 
… att en majoritet av användarna skall vara nöjda med de delar av Organisationsregistrets 
funktion och service som har med Kyrknätet att göra. 
 Inte alla svarande har arbetat med Organisationsregistret. Tabell 36 visar hur många 
de faktiskt är och med vilken frekvens de jobbat med registret. 
 
Tabell 36 Erfarenhet av Organisationsregistret [SK78] 

I stort sett varje dag [1] 1%
Så gott som varje vecka [2] 4%
Minst någon gång varje månad [3] 28%
Någon eller några enstaka gånger [4] 37%
Aldrig [5] 31%
Totalt 100%

Hur ofta under 2006 har du jobbat med Organisationsregistret? (n = 
596)

 
 
 De dagliga användarna och de som använder systemet varje vecka utgör en liten del 
av de svarande (5%); de uppgifter som Organisationsregistret håller ordning på är relativt 
konstanta. Tre av tio användare använder registret ”någon gång varje månad”, fyra av tio 
mer sällsynt ån som så. Tre av tio använder det aldrig. De svarande som ”Aldrig” 
använder Organisationsregistret finns sannolikt inte med bland dem som besvarat de 
kommande frågorna.60 Om man som poäng använder de ordningsnummer som motsvarar 
de olika svarsalternativen kan man beräkna ett medelvärde. Det blir här 3,93, vilket 
översatt till svarsalternativ ligger nära ”Någon eller några enstaka gånger”. Erfarenheter av 
Organisationsregistret är relaterad till ålder. De äldsta svarandena har störst erfarenhet av 
systemet, de yngsta minst erfarenhet61. Vidare skiljer sig delpopulationerna då det gäller 
erfarenhet av Organisationsregistret. Delpopulationen Användare av 
Organisationsregistret har (inte oväntat) störst erfarenhet av systemet62. 
 Den första frågan handlar om hur Organisationsregistret fungerar i det dagliga 
arbetet, se tabell 37. 
 

                                              
60 De svarandes kommentarer till tabell 36 finns i den särskilda rapportbilagan 
61 F = 13,12, df = 3, p = 0 
62 F = 6,31, df = 4, p = 0 
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Tabell 37 Organisationsregistret i det dagliga arbetet [SK80] 

Det fungerar bra i det dagliga arbetet 21%
Det fungerar i det dagliga arbetet, men det finns brister 35%
Det fungerar dåligt i det dagliga arbetet 16%
Jag har ingen uppfattning 28%
Total 100%

Vilken är din uppfattning om Organisationsregistrets funktion i det 
dagliga arbetet? (n = 414)

 
 
 Sex av tio svarande anger att Organisationsregistret fungerar ”bra” eller ”med vissa 
brister” i det dagliga arbetet. En sjättedel anser att registret fungerar ”dåligt”, och tre av tio 
har ingen uppfattning.63 En detaljanalys visar att det finns signifikanta skillnader mellan 
grupper av svarande med olika ålder. Ju äldre svarande desto större andel som anger att 
Organisationsregistret ”fungerar bra”64. 
 Nästa fråga handlar om möjligheterna att göra sökningar i Organisationsregistret. 
De svarandes uppfattningar har redovisats i tabell 38. 
 
Tabell 38 Sökfunktionerna i Organisationsregistret [SK82] 

Sökfunktionerna fungerar bra 25%
Sökfunktionerna fungerar, men det finns brister 36%
Sökfunktionerna fungerar dåligt 15%
Jag har ingen uppfattning 24%
Totalt 100%

Vilken är din uppfattning om sökfunktionerna i 
Organisationsregistret? (n = 415)

 
 
 Sex av tio anser att sökfunktionerna i Organisationsregistret fungerar ”bra” eller 
”med vissa brister”. En fjärdedel har ingen uppfattning och 15% anser att 
sökfunktionerna är dåliga.65 Kvinnorna bland de svarande anger i större omfattning än 
männen att sökfunktionerna fungerar bra66, och de äldre säger det i större omfattning de 
yngre67. 
 Organisationsregistret är tänkt att kunna fungera som ett inomkyrkligt register över 
Svenska kyrkans indelning. Hur de svarande ställer sig till den funktionen framgår av 
tabell 39. 
 

                                              
63 De svarandes kommentarer till tabell 37 finns i den särskilda rapportbilagan 
64 chi-kvadrat = 20,44, df = 9, p = 0,02 
65 De svarandes kommentarer till tabell 38 finns i den särskilda rapportbilagan 
66 chi-kvadrat = 11,71, df = 3, p = 0,01 
67 chi-kvadrat = 19,94, df = 9, p = 0,02 



 35 

Tabell 39 Organisationsregistret som inomkyrkligt register [SK84] 

Organisationsregistret fungerar bra 23%
Organisationsregistret fungerar, men det finns brister 33%
Organisationsregistret fungerar dåligt 10%
Jag har ingen uppfattning 33%
Totalt 100%

Hur tycker du att Organisationsregistret fungerar som redskap för ett 
inomkyrkligt register över Svenska kyrkans indelning? (n = 412)

 
 

En tredjedel av de svarande har ingen uppfattning. En annan tredjedel anser att 
Organisationsregistret fungerar som ett sådant redskap, men att det ”finns brister”. Var 
fjärde anser att Organisationsregistret fungerar som avsett, det vill säga ”bra”. En av tio 
svarande anser att det fungerar dåligt.68 Kvinnorna anger i större omfattning än männen 
att Organisationsregistret fungerar bra som inomkyrkligt register69. Det finns dessutom 
vissa (sammantaget signifikanta) skillnader mellan delpopulationerna70. Man kan till 
exempel konstatera att gruppen Kontaktpersoner IT mest av alla anser att 
organisationsregistret fungerar bra. 

När det gäller det vardagliga arbetet med Organisationsregistret som datorprogram 
är det viktigt att veta om användarna uppfattar det som svårt eller lätt att registrera 
information i Organisationsregistret. Tabell 40 sammanfattar svaren. 
 
Tabell 40 Att registrera i Organisationsregistret [SK86] 

Mycket lätt [1] 7%
[Ganska lätt 2] 16%
[Någonstans mittemellan 3] 30%
[Ganska svårt 4] 24%
Mycket svårt [5] 12%
Jag har ingen uppfattning 11%
Totalt 100%

Hur pass lätt eller svårt tycker du det är att registrera i 
Organisationsregistret (gradera från "mycket lätt" till "mycket 
svårt")? (n = 411)

 
 
 Det är en större andel svarande som anser att det är svårt att registrera i programmet 
än sådana som anser att det är lätt. Tre av tio lägger sig på en neutral placering, 
”någonstans mittemellan”, och en av tio har ingen uppfattning. Om man räknar bort den 
senare gruppen utan uppfattning och tilldelar de olika svarsalternativen poäng från 1 
”Mycket lätt” till 5 ”Mycket svårt blir medelvärdet för denna fråga 3,19, det vill säga 
motsvarande en bedömning mellan kategorierna ”Någonstans mittemellan” och ”Ganska 
svårt”.71 

                                              
68 De svarandes kommentarer till tabell 39 finns i den särskilda rapportbilagan 
69 chi-kvadrat = 12,49, df = 3, p = 0,01 
70 chi-kvadrat = 24,81, df = 12, p = 0,02 
71 De svarandes kommentarer till tabell 40 finns i den särskilda rapportbilagan 
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 Tabell 41 sammanfattar svaren på frågan om det är klart vilka registreringar i 
Organisationsregistret som ska styrkas med underlag till Trossamfundsregistret. 
 
Tabell 41 Information om underlag till Trossamfundsregistret [SK88] 

I stor utsträckning 28%
I viss utsträckning 36%
Inte alls 2%
Jag har ingen uppfattning 34%
Totalt 100%

Vissa registreringar behöver styrkas med underlag till 
Trossamfundsregistret. I vilken utsträckning anser du att det finns 
tillgänglig information om vilka registreringar det rör sig om? (n = 
409)

 
 
 En tredjedel av de svarande har ingen uppfattning. Två tredjedelar anser att det 
finns tillgänglig information ”I stor utsträckning” eller ”I viss utsträckning”. Ett 
medelvärde beräknat på liknande sätt som vid tabell 40 landar på 1,61, det vill säga 
mellan svarsalternativen ”I stor utsträckning” och ”I viss utsträckning”.72 Det finns en 
relation mellan svarandes ålder och sätt att besvara frågan om underlag till 
Trossamfundsregistret. Fyrtioåringarna anser i störst utsträckning att informationen är 
tillgänglig, gruppen under 40 i betydligt mindre utsträckning73. 
 Ytterligare en ambition med Organisationsregistret har varit att erbjuda ett verktyg 
för ett register över anställda i församlingen eller samfälligheten. Hur detta register över 
anställda fungerar framgår av tabell 42. 
 
Tabell 42 Register över anställda med hjälp av 

Organisationsregistret? [SK90] 

Registerverktyget fungerar bra 17%
Registerverktyget fungerar, men det finns brister 27%
Registerverktyget fungerar dåligt 12%
Jag har ingen uppfattning 44%
Totalt 100%

Vilken är din uppfattning om Organisationsregistret som verktyg för 
att skapa register över anställda i församlingen eller samfälligheten? (n 
= 408)

 
 
 Nästan hälften av de svarande har ingen uppfattning, vilket tyder på att verktyget 
inte fått särskilt stort genomslag i församlingar och pastorat. En sjättedel anger att 
”Registerverktyget fungerar bra”. En dryg fjärdedel säger att det fungerar ”med vissa 
brister”. En av tio svarande menar att det fungerar ”dåligt”.74 Det är skillnader mellan 
kvinnor och män bland de svarande. Kvinnor anser å ena sidan i större omfattning än 

                                              
72 De svarandes kommentarer till tabell 41 finns i den särskilda rapportbilagan 
73 chi-kvadrat = 17,12, df = 6, p = 0,01 
74 De svarandes kommentarer till tabell 42 finns i den särskilda rapportbilagan 
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männen att registerverktyget fungerar bra; å andra sidan har en större andel av kvinnorna 
ingen uppfattning75. 
 Organisationsregistret har verktyg för utskrift av rapporter. Hur ställer sig de 
svarande till detta verktyg. Tabell 43 innehåller svaren på denna fråga. 
 
Tabell 43 Utskrift av rapporter från Organisationsregistret [SK92] 

Utskrifterna fungerar bra 14%
Utskrifterna fungerar, men det finns brister 17%
Utskrifterna fungerar dåligt 9%
Jag har ingen uppfattning 59%
Totalt 100%

Vilken är din uppfattning om Organisationsregistret som verktyg för 
utskrift av rapporter? (n = 411)

 
 
 Sex av tio svarande har ingen uppfattning. Också detta resultat måste ses som ett 
indicium på att verktyget inte har fått särskild stor genomslagskraft. Tre av tio svarande, 
31%, anger att utskrifterna fungerar ”bra” eller ”med vissa brister”. En av tio anger att de 
fungerar dåligt.76 
 Utöver de svar som så att säga predefinierats genom fasta svarsalternativ gavs 
möjlighet för de svarande att ytterligare ge synpunkter på Organisationsregistret. 7% ville 
ge sådana kompletterande synpunkter.77 
 Supportfunktionen för Organisationsregistret handhas av Svenska kyrkans kanslistöd. 
Hur sköter de sin uppgift? Vilken kompetens uppfattas de ha av de användare som söker 
support? Denna fråga besvaras i tabell 44, som behandlar Kanslistöds kompetens på 
regelverket kring Organisationsregistret, och så småningom tabell 46 som behandlar 
uppfattningen om Kanslistöds kompetens på Organisationsregistret som datorprogram. 
 
Tabell 44 Kanslistöds kompetens för Organisationsregistrets 

regelverk [SK96] 

Mycket hög [1] 16%
[Ganska hög 2] 20%
[Någonstans mittemellan 3] 13%
[Ganska låg 4] 3%
Jag har ingen uppfattning 49%
Totalt 100%

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd 
enligt din uppfattning på frågor om regelverket för 
Organisationsregistret (gradera från "mycket hög" till "mycket låg")? 
(n = 412)

 
 
 Hälften av de svarande har ingen uppfattning om Kanslistöds kompetens på frågor 
om regelverket för Organisationsregistret. En tredjedel anser att kompetensen är ”Mycket 
                                              
75 chi-kvadrat = 7,99, df = 3, p = 0,05 
76 De svarandes kommentarer till tabell 43 finns i den särskilda rapportbilagan 
77 Synpunkter på Organisationsregistret som inte kommit fram i de föregående frågorna finns i den särskilda rapportbilagan 
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hög” eller ”Ganska hög”. En sjättedel anser att kompetensen är lägre än som så. Om man 
sållar bort de svarande som inte har någon uppfattning och beräknar medelvärdet på 
värdena från 1 (”Mycket hög”) till 5 (”Mycket låg”) hamnar det på 2,05, vilket motsvarar 
en nivå lite lägre än ”Ganska hög”. Fördelningen mellan män och kvinnor och mellan 
olika åldersklasser är inte jämn. Kvinnorna anser att Kanslistöds kompetens på regelverket 
kring Organisationsregistret är högre än vad männen anser78. Det finns också variationer 
mellan åldersgrupperna. De yngsta och de äldsta tillmäter Kanslistöd hög kompetens, 
medan de svarande mellan 40 och 59 anger en lägre kompetensnivå79. 
 En jämförelse med utvärderingen av kanslistöd från 2003 går att göra. De värden 
som blev resultatet då framgår av tabell 45. 
 
Tabell 45 Kanslistöds kompetens på Organisationsregistret år 

2003 
Hur upplever du Kanslistöds kompetens på frågor om 
Organisationsregistret? (n = 102)
Mycket bra [1] 38%
[Ganska bra 2] 37%
[Någonstans mittemellan 3] 20%
[Ganska dålig 4] 4%
Mycket dålig [5] 1%
Totalt 100%  
 
 Jämförelsen försvåras av att en så stor andel av 2006 års tillfrågade valt att inte 
tillkännage någon uppfattning. Om man gör en medelvärdesberäkning i likhet med den i 
kommentaren till tabell 44 får man resultatet 1,92, vilket motsvarar en nivå strax över 
”Ganska bra”. Det kan eventuellt tyda på att uppfattningen om Kanslistöds kompetens på 
Organisationsregistret blivit mer negativ. 
 Kanslistöds uppfattade kompetens på Organisationsregistret som datorprogram år 
2006 framgår av tabell 46. 
 

                                              
78 F = 6,66, df = 1, p = 0,01 
79 F = 3,06, df = 3, p = 0,03 
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Tabell 46 Kanslistöds kompetens för Organisationsregistret 
som datorprogram [SK97] 

Mycket hög [1] 12%
[Ganska hög 2] 18%
[Någonstans mittemellan 3] 11%
[Ganska låg 4] 3%
Mycket låg [5] 1%
Jag har ingen uppfattning 55%
Totalt 100%

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd 
enligt din uppfattning på frågor om Organisationsregistret som 
datorprogram (gradera från "mycket hög" till "mycket låg")? (n = 
410)

 
 
 Också vid denna fråga har en stor andel (55%) valt att inte tillkännage någon 
uppfattning. Tre av tio anger Kanslistöds kompetens på Organisationsregistret som 
datorprogram som ”Mycket hög” eller ”Ganska hög”. Sammanlagt 4% tycker att 
kompetensen är låg och en tiondedel har placerat sin bedömning mitt på skalan. En 
medelvärdesberäkning av samma typ som i kommentaren till tabell 44 landar på 2,17, det 
vill säga aningen lägre än motsvarande medelvärde när det gällde regelverket. Denna 
beräkning kan också antyda att uppfattningen om Kanslistöds kompetens när det gäller 
Organisationsregistret har rört sig i riktning mot ”låg” sedan 2003. 
 Avslutningsvis de svarandes syn på Organisationsregistret ur de tre synvinklarna som 
har presenterats i samband med föregående system: (a) användarkraven, (b) den lokala 
organisationens krav och (c) Svenska kyrkans krav. I tabell 47 presenteras de svarandes 
funktionsbedömning av Organisationsregistrets gränssnitt emot den enskilda lokala 
användaren. 
 
Tabell 47 Användarkrav på Organisationsregistret [SK98] 

Helt och hållet [1] 4%
I stor omfattning [2] 44%
I någon mån [3] 28%
I begränsad omfattning [4] 24%
Total 100%

I vilken omfattning anser du att Organisationsregistrets utformning 
motsvarar de krav som du ställer i din egenskap av användare? (n = 
288)

 
 
 Knappt hälften anser att Organisationsregistret motsvarar de krav som en användare 
rimligen kan ställa (”Helt och hållet” och ”I stor omfattning”). Tre av tio anser att 
registret motsvarar dessa krav ”I någon mån”, och var fjärde att kraven motsvaras ”I 
begränsad omfattning”. Om man beräknar medelvärdet på det sätt som gjorts i samband 
med kommentaren till tabell 41 blir resultatet 2,72, det vill säga närmare svarsalternativet 
”I någon mån” än ”I stor omfattning”.80 Kvinnorna är mer positiva till 
                                              
80 De svarandes kommentarer till tabell 47 finns i den särskilda rapportbilagan 
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Organisationsregistrets användargränssnitt än männen81. Åldermässigt finns det skillnader 
att rapportera: fyrtioåringarna är påfallande återhållsamma med att ge 
Organisationsregistret godkänt, medan de svarande som har fyllt 60 är mycket mer 
positiva till Organisationsregistret82. 
 De krav som den lokala organisationen, församlingen, pastoratet, samfälligheten 
ställer och som Organisationsregistret ska tillfredsställa, har användarna bedömt i enlighet 
med tabell 48. 
 
Tabell 48 Församlingskrav på Organisationsregistret [SK100] 

Helt och hållet [1] 7%
I stor omfattning [2] 50%
I någon mån [3] 26%
I begränsad omfattning [4] 17%
Total 100%

I vilken omfattning anser du att Organisationsregistret erbjuder din 
församling eller samfällighet det innehåll och de funktioner som 
enligt din uppfattning är nödvändiga? (n = 278)

 
 
 Nästan sex av tio svarande anger att Organisationsregistret erbjuder församlingarna 
de funktioner som behövs ”Helt och hållet” eller ”I stor omfattning”. En fjärdedel säger ”I 
någon mån”, och en sjättedel anser att Organisationsregistret ”I begränsad omfattning” 
motsvarar församlingarnas (med flera) krav. En medelvärdesberäkning av samma slag som 
i samband med tabell 47 landar på 2,52, mitt emellan svarsalternativen ”I stor 
omfattning” och ”I någon mån”83. Uppfattningarna hos yngre och äldre skiljer sig: ju äldre 
svarande desto större andel som anser att Organisationsregistret ger församlingar och 
samfälligheter den funktionalitet som erfordras84. 
 De krav som ställs på ett Organisationsregister från Svenska kyrkan som helhet är 
den tredje aspekten av de svarandes bedömning av registret. Deras svar har sammanfattats 
i tabell 49. 
 
Tabell 49 Svenska kyrkans krav på Organisationsregistret [SK102] 

Helt och hållet [1] 8%
I stor omfattning [2] 59%
I någon mån [3] 25%
I begränsad omfattning [4] 8%
Total 100%

I vilken omfattning tycker du att Organisationsregistret motsvarar 
vad Svenska kyrkan som helhet behöver? (n = 234)

 
 
 Sju av tio svarande anser att Organisationsregistret motsvarar de krav som Svenska 
kyrkan som helhet bör ställa, ”Helt och hållet” eller ”I stor omfattning”. Var fjärde säger 
                                              
81 F = 4,44, df = 1, p = 0,04 
82 F = 4,28, df = 3, p = 0,01 
83 De svarandes kommentarer till tabell 48 finns i den särskilda rapportbilagan 
84 F = 5,5, df = 3, p = 0 
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”I någon mån” och en knapp tiondedel säger ”I begränsad omfattning”. Om man 
beräknar medelvärdet (se ovan) kommer man fram till 2,34, vilket antyder att de svarande 
tycker att Svenska kyrkans krav är bättre tillgodosedda än den lokala organisationens krav 
(2,52), vilka i sin tur är bättre tillgodosedda än den enskilda användarens krav (2,72)85. 

Utvärdering 
Har utvärderingsmålen för Organisationsregistret uppnåtts? Det första är endast 
tillämpbart för Kanslistöd, men det andra utvärderingsmålet, nämligen (2) Har tre 
fjärdedelar av användarna visat sig anse att Organisationsregistret erbjuder nödvändig 
funktionalitet och att registret till utformning och innehåll svarar mot de krav som ställs 
av olika användare; och det tredje, nämligen (3) har en majoritet av användarna visat sig 
nöjda med de delar av Organisationsregistrets funktion och service som har med 
Kyrknätet att göra, gäller för Organisationsregistret. Hur har den utvärderingen gått? 
 (2) Vad gäller Organisationsregistrets funktion i det dagliga arbetet (tabell 37), 
sökfunktionerna (tabell 38), verktyget för inomkyrkliga register (tabell 39, och verktyget 
för register över anställda (tabell 42) når Organisationsregistret å ena sidan inte upp till 
det uppsatta målet att tre fjärdedelar av användarna ska anse att Organisationsregistret 
innehåller den nödvändiga funktionaliteten. Å andra sidan ligger saken annorlunda till om 
man räknar bort de svarande som inte har uttryckt någon uppfattning. Då visar det sig att 
det i samtliga fall finns en positiv bedömning av Organisationsregistret hos mer än tre 
fjärdedelar av de svarande som gett uttryck för en uppfattning (sifferserien är 78%, 80%, 
84% och 79%). 
 När det gäller de svarandes utvärdering av Organisationsregistret i de tre avseendena 
kraven från användare, lokal organisation och Svenska kyrkan som helhet når 
Organisationsregistret inte upp till det uppställda utvärderingsmålet. För de svarande 
motsvaras kraven från användarna av 48%, kraven från församlingar och samfälligheter av 
58%, samt kraven från Svenska kyrkan som helhet av 67%. 
 Ett försök att väga samman dessa olika andelar resulterar i 65%. Det är en rimlig 
sammanfattning av de nämnda indikatorerna. Det ger Organisationsregistret en 
femprocentspoäng på -2. 
 (3) Kompetensen hos Organisationsregistrets supportorganisation Svenska kyrkans 
kanslistöd bedöms av mindre än hälften av de svarande som ”Mycket hög” eller ”Ganska 
hög”. Kanslistöds kompetens i frågor om regelverket för Organisationsregistret bedöms på 
det sättet av 35% av de svarande, medan kompetensen i frågor om Organisationsregistret 
som datorprogram bedöms på det viset av 30% av de svarande. 

Om man räknar bort de många svarande som har valt att inte tillkännage en 
uppfattning får man fram att 70% bedömt regelverkskompetensen såsom ”hög”, och att 
67% bedömt datorprogramkompetensen som ”hög”. Det faktum att 
Organisationsregistret inte används så ofta leder till att många inte har en uppfattning om 
Kanslistöds kompetens, vilket gör det svårt för Organisationsregistret att uppnå det 
uppsatta utvärderingsmålet. 

Om man väger samman dessa olika indikatorer landar man på 50% som en lämplig 
siffra. Den ger inte Organisationsregistret några positiva eller negativa femprocentspoäng, 
utan motsvarar 0 poäng. 

                                              
85 De svarandes kommentarer till tabell 49 finns i den särskilda rapportbilagan 
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Sammanlagt får alltså Organisationsregistret ett negativt utvärderingsresultat. 
Summan av poängen från de båda utvärderingsmålen blir negativ, -2. 
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Kanslistöd 
Supportfunktionen Svenska kyrkans kanslistöd hör kategorimässigt hemma på ett annat 
ställe än de datasystem som behandlats hittills. E-postsystemet, Kollekt- och betalsystemet 
(KOB), kyrkobokföringssystemet (Kbok2003) och Organisationsregistret är system med 
egen distribuerad programvara och tillhörande regelverk, uppbyggda för att tillmötesgå 
problem och lösa uppgifter som är jämförbara i alla lokala enheter i Svenska kyrkan. 
Kanslistöd arbetar inte med egen distribuerad programvara, utan är ett system som med 
enkla kommunikationsverktyg hjälper lokala användare ur deras knipa med praktiska råd 
och – i vissa fall – effektiva handräckningar. Därmed är momentet av serviceorgan mycket 
starkt företrätt hos Kanslistöd. Kanslistöd ska vara effektivt och göra ”kunderna” glada. 
 Mot denna bakgrund är det rimligt att en annan utvärderingsgrund gäller för 
Kanslistöd än för de övriga systemen. Det som fastställts är följande: 

”Kanslistödets kunder skall vara fortsatt nöjda med servicenivå och kvalitet på dess 
tjänster” 

 En utvärdering av Kanslistöd har genomförts år 2003. Vissa resultat från den 
utvärderingen har redan använts som jämförelsematerial i 2006 års utvärdering. 
 De 573 svarande som inte svarat ”Aldrig” har i genomsnitt varit i kontakt med 
Kanslistöd 7 gånger under år 2006. Spridningen är avsevärd, från 1 gång till 60 gånger. 
 Hur uppfattar de svarande att de blivit bemötta då de kontaktat Kanslistöd? Hur 
nöjda eller missnöjda är de? Svaren har sammanställts i tabell 50. 
 
Tabell 50 Kanslistöds bemötande år 2006 [SK105] 

Mycket nöjd [1] 46%
[Ganska nöjd 2] 33%
[Någonstans mittemellan 3] 14%
[Ganska missnöjd 4] 3%
Mycket missnöjd [5] 1%
Jag har ingen uppfattning 3%
Totalt 100%

Hur nöjd eller missnöjd är du med det bemötande som du fått vid 
kontakt med Svenska kyrkans kanslistöd (gradera från "mycket nöjd" 
till "mycket missnöjd")? (n = 496)

 
 
 Åtta av tio svarande är ”Mycket nöjda” eller ”Ganska nöjda” med det bemötande de 
fått vid kontakten med Kanslistöd. De återstående två av tio är missnöjda eller har ingen 
uppfattning. Om man plockar bort dem som inte har någon uppfattning och beräknar 
medelvärdet av svarsalternativens numeriska värden 1—5 visar det sig att medelvärdet blir 
1,77, det vill säga mellan ”Mycket nöjd” och ”Ganska nöjd”, närmast den senare 
positionen86. Kvinnor och män är inte lika nöjda eller missnöjda med Kanslistöds 
bemötande: kvinnorna väljer i större utsträckning än männen alternativet ”Mycket 
nöjd”87. 

                                              
86 De svarandes kommentarer till tabell 50 finns i den särskilda rapportbilagan 
87 F = 13,28, df = 1, p = 0 
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 I utvärderingen av Kanslistöd år 2003 ställdes inte frågor med samma ordalydelse. 
2003 års utvärdering eftersträvade en mer specificerad bedömning av bemötandet. Tabell 
51 återger svaren på motsvarande bemötandefråga. 
 
Tabell 51 Kanslistöds bemötande år 2003 

Trevligt [1]
—

otrevligt [5]

Lugnt [1]
—

stressat [5]

Kunnigt [1]
—

okunnigt [5]

g g
—

opedagogiskt 
[5]

Begripligt [1]
—

obegripligt [5]
1 76% 59% 46% 40% 48%
2 17% 27% 33% 35% 35%
3 6% 9% 12% 19% 12%
4 0% 3% 8% 5% 5%
5 1% 2% 1% 0% 0%
Totalt 100% 100% 100% 100% 100%
Antal svar 249 244 247 237 247

Hur upplever du att du blivit bemött av Kanslistöd:

 
 
 Alla skalor i tabell 51 går från något eftersträvansvärt (ett bemötande som är trevligt, 
lugnt, kunnigt, pedagogiskt och begripligt) till något som man inte ska sträva efter. Skalan 
har sålunda samma riktning som skalan i 2006 års undersökning (från ”Mycket nöjd” till 
”Mycket missnöjd”). För att jämföra de båda åren kan det därför vara rimligt att jämföra 
medelvärdena vid beräkningar som enbart tar hänsyn till svarsalternativens positioner 1—
5. För 2003 års utvärdering är dessa medelvärden 
trevligt—otrevligt  1,33 
lugnt—stressat   1,61 
kunnigt—okunnigt  1,85 
pedagogiskt—opedagogiskt 1,92 
begripligt—obegripligt 1,75 
Det genomsnittliga medelvärdet landar på 1,69. 
 Detta medelvärde kan jämföras med medelvärdet för 2006 års utvärderingsfråga, 
som var 1,77. Det medelvärdet motsvarade ett svarsalternativ lite mer positivt än ”Ganska 
nöjd”. 2003 års utvärderingsmedelvärde motsvarar ett svarsalternativ som ligger något 
närmare ”Mycket …”-alternativet än 2006 års medelvärde. Mot den bakgrunden skulle 
man kunna konkludera att Kanslistöds bemötande kommit att uppfattas lite mer negativt 
mellan utvärderingarna. 
 Öppettiderna för en supportfunktion är alltid en kontroversiell fråga. Sålunda också 
för Kanslistöd. Tabell 52 presenterar de svarandes reaktioner. 
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Tabell 52 Kanslistöds öppettider [SK107] 

Mycket nöjd [1] 16%
[Ganska nöjd 2] 34%
[Någonstans mittemellan 3] 27%
[Ganska missnöjd 4] 6%
Mycket missnöjd [5] 5%
Jag har ingen uppfattning 11%
Total 100%

Hur nöjd eller missnöjd är du med Svenska kyrkans kanslistöds 
öppettider (gradera från "mycket nöjd" till "mycket missnöjd")? (n = 
497)

 
 
 Hälften av de svarande är ”Mycket nöjda” eller ”Ganska nöjda” med Kanslistöds 
öppettider. En av tio har ingen uppfattning. En av tio är mycket eller ganska missnöjd. 
Resten (27%) är ”Någonstans mittemellan”.88 
 Om man plockar bort de svarande som inte haft någon uppfattning och beräknar 
medelvärde på svarsalternativens ordningstal (1—5) har frågan om Kanslistöds öppettider 
medelvärdet 2,43, vilket motsvarar ett svarsalternativ mellan ”Ganska nöjd” och 
”Någonstans mittemellan”. Tillfredsställelsen med Kanslistöds öppettider är inte jämnt 
fördelad. Kvinnorna är mer nöjda än männen89, och delpopulationerna Användare KOB 
och Kbok2003 är mer nöjda än de övriga delpopulationerna90. 
 För att komma åt den support, som Kanslistöd erbjuder måste en användare ta 
kontakt med Kanslistöd. Det kan ske på olika sätt. Ett av dessa sätt är telefon. Tabell 53 
presenterar de svarandes reaktioner på frågan om huruvida de fått svar inom rimlig tid när 
de ringt Kanslistöd eller inte. 
 
Tabell 53 Telefonfrågor till Kanslistöd [SK109] 

Alltid [1] 36%
[För det mesta 2] 31%
[Ibland 3] 17%
[Någon gång 4] 6%
Aldrig [5] 3%
Jag har inte ställt frågor per telefon 8%
Totalt 100%

När du ställt frågor per telefon till Svenska kyrkans kanslistöd, hur 
ofta har du då fått svar inom rimlig tid (gradera från "alltid" till 
"aldrig")? (n = 495)

 
 
 Två av tre svarande har ”Alltid” eller ”För det mesta” fått svar inom rimlig tid när de 
ringt Kanslistöd. En av sex har fått det ”Ibland”. En av tio har antingen ”Aldrig” eller 
”Någon gång” fått svar inom rimlig tid, och 8% har aldrig ringt. Om man plockar bort 

                                              
88 De svarandes kommentarer till tabell 52 finns i den särskilda rapportbilagan 
89 F = 8,4, df = 1, p = 0 
90 F = 2,88, df = 4, p = 0,02 
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dem som aldrig ställt frågor per telefon blir medelvärdet av svaren 2,01 vilket motsvarar 
svarsalternativet ”För det mesta”. 
 Att sitta i telefonkö är en önskedröm för mycket få. Tabell 54 visar i vilken mån 
supportsökande drabbats av något sådant i sin kontakt med Kanslistöd. 
 
Tabell 54 Telefonkö till Kanslistöd [SK110] 

Mycket ofta [1] 17%
Ofta [2] 24%
Då och då [3] 35%
Sällan [4] 19%
Mycket sällan [5] 6%
Totalt 100%

Hur ofta har du fått vänta länge i telefonkö till Svenska kyrkans 
kanslistöd? (n = 426)

 
 

Fyra av tio svarande har ”Mycket ofta” eller ”Ofta” drabbats av att få vänta länge i 
telefonkö till Kanslistöd. För var fjärde har det ”Sällan” eller ”Mycket sällan” inträffat. En 
tredjedel har varit med om det ”Då och då”. Om man beräknar medelvärdet av 
svarsalternativens ordningsnummer kommer man fram till 2,72, det vill säga en position 
som ligger mellan ”Ofta” och ”Då och då”. Det finns en skillnad mellan de olika 
åldersgrupperna. Den andel som valt ”Mycket ofta” och ”Ofta” ökar med åldern91. 

Ett annat sätt att komma i kontakt med Kanslistöd är att skriva e-post, och sedan 
invänta svar på det man frågat om. Tabell 55 sammanställer svaren om huruvida man fått 
svar på sina förfrågningar via e-post inom (icke närmare definierad) rimlig tid eller inte. 
 
Tabell 55 E-postfrågor till Kanslistöd [SK111] 

Alltid [1] 22%
[För det mesta 2] 20%
[Ibland 3] 12%
[Någon gång 4] 3%
Aldrig [5] 1%
Jag har inte ställt frågor via e-post 42%
Totalt 100%

När du ställt frågor via e-post till Svenska kyrkans kanslistöd, hur 
ofta har du då fått svar inom rimlig tid (gradera från "alltid" till 
"aldrig")? (n = 490)

 
 
 Fyra av tio svarande har inte ställt frågor per e-post. Ytterligare fyra av tio har 
”Alltid” eller ”För det mesta” fått svar på sina e-postförfrågningar inom rimlig tid. Om 
man plockar bort dem som aldrig ställt frågor per e-post och beräknar medelvärdet på de 
övriga blir resultatet 2,00, vilket motsvarar svarsalternativet ”För det mesta”. Kvinnorna 
har i större omfattning än männen använt svarsalternativ i skalans övre ände och sålunda 
gett uttryck för att de fått svar inom rimlig tid i större utsträckning än männen92. 
                                              
91 chi-kvadrat = 23,96, df = 12, p = 0,02 
92 F = 5,52, df = 1, p = 0,02 
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 Ett tredje sätt att söka hjälp från Kanslistöd är att skicka fax. Den möjligheten har få 
svarande utnyttjat, nämligen 8%. I vilken omfattning de fått svar inom rimlig tid från 
Kanslistöd framgår av tabell 56. 
 
Tabell 56 Faxfrågor till Kanslistöd [SK112] 

Alltid [1] 2%
[För det mesta 2] 2%
[Ibland 3] 1%
[Någon gång 4] 1%
Aldrig [5] 3%
Jag har inte ställt frågor via fax 92%
Totalt 101%

När du ställt frågor via fax till Svenska kyrkans kanslistöd, hur ofta 
har du då fått svar inom rimlig tid (gradera från "alltid" till "aldrig")? 
(n = 490)

 
 
 Hälften av dem som använt sig av faxmöjligheten (3% beräknat på icke-avrundade 
andelar) har ”Alltid” eller ”För det mesta” fått svar inom rimlig tid. Lika många har 
”Någon gång” eller ”Aldrig” fått svar inom rimlig tid. Om man plockar bort dem som 
inte använt sig av fax kom kontaktmedel till Kanslistöd och beräknar medelvärdet av 
svarsalternativens ordningsnummer blir resultatet 3,13, det vill säga lite mer sällsynt än 
”Ibland”. 
 Bör Kanslistöd förstärka sin kompetens inom ett eller flera områden? De svarandes 
bedömningar framgår av tabell 57. 
 
Tabell 57 Kompetensförstärkning hos Kanslistöd 2006 [SK113] och 2003 

2006 2003
E-post 10% 9%

progr 24%
regel 12%

Kollekt- och betalsystemet, KOB 6%
Organisationsregistret 10% 4%
Tekniska frågor 17% 12%

Inom vilka kunskapsområden bör enligt din uppfattning personalen 
vid Svenska kyrkans kanslistöd stärka sin kompetens (det går att välja 
flera områden)? (n = 628 resp 274)

Kyrkobokföringssystemet, Kbok2003 10%

 
 
 Av de svarande i 2006 års utvärdering menar var tionde att Kanslistöd bör förstärka 
sin kompetens inom områdena e-post, kyrkobokföringssystem (Kbok2003) och 
Organisationsregister. Var sjätte anser att kompetensen inom området ”Tekniska frågor” 
bör förstärkas. Något färre (6%) menar att kompetensen på Kollekt- och betalsystemet 
(KOB) bör förstärkas.93 
 När det gäller e-posten har kvinnor och män i olika stor omfattning rekommenderat 
förstärkning av Kanslistöd: andelen män (17%) som gett den anvisningen är mer än 

                                              
93 De svarandes kommentarer till tabell 57, 2006 års undersökning, finns i den särskilda rapportbilagan 
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dubbel så stor som andelen kvinnor (8%)94. Om e-posten finns det på samma sätt delade 
meningar bland delpopulationerna: andelen Användare Kbok2003 som rekommenderar 
förstärkning av Kanslistöds kompetens när det gäller e-post är 6%, medan motsvarande 
andel för Kontaktpersoner IT är 18%95. 
 Också vad gäller Kanslistöds kompetens på området Kollekt- och betalsystemet KOB 
finns det en ojämn spridning av åsikten att den bör förstärkas. Användarna av Kbok2003 
anser i större omfattning än övriga delpopulationer att så bör ske96. 
 Att Kanslistöds kompetens på tekniska frågor bör förstärkas anser en betydligt större 
andel män än kvinnor97. En hel del av dessa män är sannolikt Kontaktpersoner IT, 
eftersom den delpopulationen uppvisar en påtagligt stor andel (26%) som är av den 
uppfattningen98. 
 Om 2006 års värden jämförs med 2003 års undersökning finner man ett antal 
förskjutningar. För e-post bedöms behovet att kompetensförstärkning vara ungefär lika 
stort 2003 som 2006. För kyrkobokföringssystemet Kbok2003, som utvärderas år 2006, 
anges behovet av kompetensförstärkning vara betydligt mindre än motsvarande behov år 
2003, då Kbok2003 var helt nytt. För Organisationsregistret och tekniska frågor är 
behovet av kompetensförstärkning år 2006 större än år 2003. 
 På en fråga om Kanslistöd behöver utvidga sitt kompetensområde med ytterligare 
kunskapsområden svarar 6% ”Ja”.  De kompletterande kunskapsområden som de 
svarande nämner har förtecknats i den särskilda rapportbilagan. 
 De i förväg formulerade frågorna om Kanslistöd har möjliggjort att de svarande i 
någon mån kunnat kommunicera sina uppfattningar om Kanslistöd. Det finns dock en 
möjlighet att de har uppfattningar som inte kommit till uttryck med de i förväg 
definierade frågorna och svarsalternativen. En särskild fråga om sådant som inte tagits upp 
i de fasta frågorna har därför ställts. 2% anger att de har sådana synpunkter. Synpunkterna 
har förtecknats i den särskilda rapportbilagan. 
 Frågorna om de tekniska systemen har innehållit utvärderande frågor på tre nivåer, 
krav från (a) användare, (b) lokala organisationer och från (c) Svenska kyrkan som helhet. 
Kanslistöd utvärderas på samma sätt genom direkta frågor till användarna. Första frågan 
handlar om de krav som användarna ställer på Kanslistöd och i vilken omfattning 
Kanslistöd tillmötesgår dessa krav, se tabell 58. 
 

                                              
94 chi-kvadrat = 11,38, df = 1, p = 0 
95 chi-kvadrat = 11,95, df = 4, p = 0,02 
96 chi-kvadrat = 13,24, df = 4, p = 0,01 
97 chi-kvadrat = 23,49, df = 1, p = 0 
98 chi-kvadrat = 12,73, df = 4, p = 0,01 
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Tabell 58 Användarkrav på Kanslistöd [SK119] 

Helt och hållet [1] 16%
I stor omfattning [2] 69%
I någon mån [3] 14%
I begränsad omfattning [4] 1%
Inte alls [5] 0%
Totalt 100%

I vilken omfattning anser du att Svenska kyrkans kanslistöd 
motsvarar de krav som du ställer i din egenskap av användare? (n = 
146)

 
 
 (a) Användarnas krav tillmötesgås ”Helt och hållet” eller ”I stor omfattning” av 
Kanslistöd enligt 85% av de svarande. En medelvärdesberäkning av svarsalternativens 
ordningsnummer landar på 2,02, det vill säga svarsalternativet ”I stor omfattning99. 
Grupperna kvinnor och män har olika bedömningar: en större andel kvinnor har valt 
svarsalternativet ”Helt och hållet”100. 
 Andra frågan handlar om vilka krav de lokala organisationerna, församlingar, 
pastorat och samfälligheter, har på Kanslistöd. Svaren har sammanställts i tabell 59. 
 
Tabell 59 Församlingskrav på Kanslistöd [SK121] 

Helt och hållet [1] 14%
I stor omfattning [2] 71%
I någon mån [3] 12%
I begränsad omfattning [4] 2%
Inte alls [5] 0%
Totalt 100%

I vilken omfattning anser du att Svenska kyrkans kanslistöd erbjuder 
din församling eller samfällighet det innehåll och de funktioner som 
enligt din uppfattning är nödvändiga? (n = 470)

 
 
 (b) Enligt de svarande tillmötesgås församlingarnas, pastoratens och 
samfälligheternas krav på Kanslistöd i samma omfattning som användarkraven. 86% 
(beräknat på icke-avrundade uppgifter) av de svarande anger att kraven tillmötesgås ”Helt 
och hållet” eller ”I stor omfattning”. En medelvärdesberäkning av samma slag som i 
kommentaren till tabell 58 resulterar i 2,03, det vill säga svarsalternativet ”I stor 
omfattning”101. Kvinnor och män har som grupp olika uppfattning om Kanslistöd är vad 
församlingar och samfälligheter behöver: en betydligt större andel kvinnor än män väljer 
svarsalternativen ”Helt och hållet” och ”I stor omfattning”102. 
 Den tredje utvärderande frågan handlar om Svenska kyrkan som helhet. Motsvarar 
Kanslistöd vad Svenska kyrkan behöver? De svarandes uppfattningar redovisas i tabell 60. 
 
                                              
99 De svarandes kommentarer till tabell 58 finns i den särskilda rapportbilagan 
100 F = 10,47, df = 1, p = 0 
101 De svarandes kommentarer till tabell 59 finns i den särskilda rapportbilagan 
102 F = 20,05, df = 1, p = 0 
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Tabell 60 Svenska kyrkans krav på Kanslistöd [SK123] 

Helt och hållet [1] 13%
I stor omfattning [2] 72%
I någon mån [3] 13%
I begränsad omfattning [4] 1%
Inte alls [5] 1%
Totalt 100%

I vilken omfattning tycker du att Svenska kyrkans kanslistöd 
motsvarar vad Svenska kyrkan som helhet behöver? (n = 449)

 
 
 (c) Fördelningen av svaren vid denna fråga påminner om de två föregående 
fördelningarna: 85% menar att Kanslistöd ”Helt och hållet” eller ”I stor omfattning” 
motsvarar vad Svenska kyrkan som helhet behöver. Medelvärdesberäkningen hamnar på 
2,05, motsvarande svarsalternativet ”I stor omfattning”. Också på den tredje 
utvärderingsfrågan hamnar kvinnornas svar i större omfattning än männens på de två 
första svarsalternativen, nämligen ”Helt och hållet” och ”I stor omfattning”103. 

Utvärdering 
Vad blir då resultatet av utvärderingen av Kanslistöd? Är Kanslistöds kunder fortsatt nöjda 
med servicenivå och kvalitet på dess tjänster, på det sätt som det uppsatta 
utvärderingsmålet (nummer 1) anger? I vilken utsträckning utvärderingsmål 2 och 3 är 
tillämpbara på Kanslistöd är oklart. Här kommer därför endast utvärderingsmål 1 att 
fokuseras. 
 Om man tar fasta på ordet ”fortsatt” finns det relativt lite att gå på, i och med att det 
inte finns så många parallella frågor åren 2003 och 2006. En antydan till jämförelse kan 
göras när det gäller bemötandet. Tabellerna 50 och 51 handlar om det, men med olika 
skalor. De beräkningar som genomfördes i kommentarerna till dessa tabeller antyder att 
användarna upplever bemötandet mer negativt år 2006 än år 2003, och att sålunda 
Kanslistöd inte har ”fortsatt” tillfreds kunder. 
 Ytterligare en jämförelsemöjlighet dyker upp i samband med tabell 57 om eventuell 
förstärkning av kompetensområden hos Kanslistöd. För frågor om Organisationsregistret 
och för tekniska frågor fanns det bland 2006 års användare ett större uttalat behov av 
kompetensförstärkning än bland 2003 års användare. Också här har de ”fortsatt” nöjda 
kunderna blivit ett ouppnått mål. 
 Utvärderingen av Kanslistöd måste emellertid också ta hänsyn till det som anförts i 
samband med utvärderingen av de tekniska systemen. Vid jämförelsen mellan 2003 och 
2006 års utvärdering i fråga om e-post var resultatet att bedömningen av Kanslistöds 
kompetens hade blivit lite mera positiv, att de svarande år 2006 bedömde kompetensen 
som högre än de svarande år 2003. 
 Kollekt- och betalsystemet (KOB) utvärderades inte år 2003 varför inga jämförelser 
kan göras. I och med att Kanslistöds kompetens på såväl regelverket för KOB som själva 
programmet bedömdes som ”Ganska hög” kan man konkludera att kunderna är nöjda. 
 Kyrkobokföringsprogrammet Kbok2003 utvärderades år 2006 och år 2003 (i 
egenskap av datorprogram). Kanslistöds kompetens för såväl regelverk som datorprogram 

                                              
103 F = 7,77, df = 1, p = 0,01 
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bedömdes som högre år 2006 än år 2003. Här kan man alltså tala om en tillväxt i andelen 
nöjda kunder. 
 Organisationsregistret utvärderades år 2006 och 2003 (utan specifikation av vare sig 
regelverk eller datorprogram). Kanslistöds kompetens bedömdes som bättre av 2003 års 
svarande än av 2006 års. Andelen nöjda kunder har i detta avseende blivit mindre. 
 Vid sidan av dessa jämförelser med 2003 års undersökning kan 2006 års 
undersökningsresultat användas som mått på nöjda kunder (utan det jämförande 
”fortsatt” framför). De tre avslutande frågorna, redovisade i tabellerna 58—60 visar att 
andelarna svarande, som anser att Kanslistöd motsvarar de krav som ställs av användarna, 
församlingarna och Svenska kyrkan som helhet, är 85% respektive 86% och 85%, vilket 
kan sägas ange något slags absolut, och positiv, utvärdering. 
 Ett försök till sammanvägning av dessa bitvis spretande indikatorer blir att 
Kanslistöd har fått mer positiva användare eller kunder. Det är utvärderarens skattning att 
det skett en ökning av andelen nöjda kunder med cirka 5%, vilket renderar Kanslistöd 1 
femprocentspoäng. 
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Kyrkokansliets stödverktyg 
Vid sidan av Kanslistöd finns det några andra stödfunktioner inom Kyrkokansliet. De har 
inte lika tydligt specificerade uppgiftsprofiler, och formulerade utvärderingsmål saknas 
också. Icke desto mindre bedömdes det som angeläget att det skulle ingå frågor om dessa 
stödfunktioner i undersökningen. 
 Svenska kyrkans interna hemsida (http://internwww.svenskakyrkan.se) fungerar som 
anslagstavla för en lång rad informationsändamål inom Kyrkokansliet. I vilken omfattning 
de svarande går in på den hemsidan för att ta del av informationen framgår av tabell 61. 
 
Tabell 61 Bruk av Svenska kyrkans interna hemsida [SK22] 

Aldrig [1] 5%
Sällan [2] 14%
Då och då [3] 35%
Ganska ofta [4] 29%
Mycket ofta [5] 18%
Totalt 100%

Hur ofta har du under 2006 använt dig av Svenska kyrkans interna 
hemsida (http://internwww.svenskakyrkan.se)? (n = 614)

 
 
 Nästan hälften av de svarande har använt internhemsidan ”Mycket ofta” eller 
”Ganska ofta”. Var femte har ”Sällan” eller ”Aldrig” varit inne på internhemsidan. Om 
man beräknar medelvärdet på de svarandes val av svarsalternativ, det vill säga de 
ordningsnummer som de olika svarsalternativen har, kommer man fram till siffran 3,41, 
motsvarande en position mitt emellan ”Då och då” och ”Ganska ofta”. Svaren från de 
olika delpopulationerna skiljer sig åt. Kontaktpersoner IT har oftare än andre 
delpopulationer använt sig av internhemsidan, medan sådana som sökt support hos 
Kanslistöd använt sidan mindre än andra delpopulationer104. 
 Hur bedömer de svarande internhemsidans användbarhet? Svaren är sammanställda 
i tabell 62. 
 
Tabell 62 Den interna hemsidans användbarhet [SK23] 

Mycket användbar [1] 22%
[Ganska användbar 2] 26%
[Någonstans mittemellan 3] 35%
[Svår att använda 4] 6%
Omöjlig att använda [5] 1%
Jag har ingen uppfattning 11%
Totalt 100%

Hur användbar är enligt din uppfattning Svenska kyrkans interna 
hemsida (gradera från "mycket användbar" till "omöjlig att 
använda")? (n = 562)

 
 

                                              
104 F = 3,93, df = 4, p = 0 
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 Hälften av de svarande finner internhemsidan ”mycket” eller ”ganska” användbar. 
Var tionde har ingen uppfattning. En tredjedel lägger sitt svar ”Någonstans mittemellan”. 
Medelvärdet av de svarandes val av svarsalternativ (det vill säga ordningsnumren) blir 
2,29, det vill en position mellan ”Ganska användbar” och ”Någonstans mittemellan”. 
Kvinnor och män gör som grupp olika bedömningar av internhemsidans användbarhet: 
kvinnorna väljer i större utsträckning än männen svarsalternativet ”Mycket användbar”105. 
 Till Kyrkokansliets stödverktyg hör Utbildningsportalen. I tabell 63 anges i vilken 
omfattning de svarande använt sig av portalen. 
 
Tabell 63 Bruk av Utbildningsportalen [SK24] 

Aldrig [1] 66%
Sällan [2] 29%
Då och då [3] 4%
Ganska ofta [4] 1%
Mycket ofta [5] 0%
Totalt 100%

Hur ofta under 2006 har du använt dig av Utbildningsportalen 
(interaktiva utbildningar om Svenska kyrkans administrativa system)? 
(n = 614)

 
 
 De svarandes bruk av Utbildningsportalen har blygsam omfattning. 1% använder 
den ”Ganska ofta”, 4% ”Då och då”, resten ”Då och då” eller ”Aldrig”106. En 
medelvärdesberäkning på de olika svarsalternativens ordningsnummer ger som resultat 
1,40, ungefär halvvägs mellan ”Aldrig” och ”Sällan”. 
 I vilken omfattning är det de svarandes uppfattning att bruk av Utbildningsportalen 
lett till kompetensutveckling? Tabell 64 återger svaren på den frågan. 
 
Tabell 64 Kompetenshöjning med Utbildningsportalen [SK26] 

I stor utsträckning 2%
I viss utsträckning 45%
Inte alls 23%
Jag har ingen uppfattning 29%
Totalt 100%

I vilken utsträckning har din användning av Utbildningsportalen 
medfört att din kompetens för arbete med de administrativa 
systemen har utvecklats? (n = 205)

 
 
 Knappt hälften av de svarande anger att bruk av Utbildningsportalen ”I stor 
utsträckning” eller ”I viss utsträckning” lett till kompetensutveckling. Knappt en fjärdedel 
säger ”inte alls” och knappt tre av tio har ingen uppfattning107.  

                                              
105 F = 13,86, df = 1, p = 0 
106 De svarandes kommentarer till tabell 63 finns i den särskilda rapportbilagan 
107 De svarandes kommentarer till tabell 64 finns i den särskilda rapportbilagan 
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 Kanslistöd ger ut ett nyhetsbrev. I vilken omfattning – och hur – läses nyhetsbrevet? 
De svarandes uppgifter har sammanställts i tabell 65. I den tabellen ingår också resultat 
från undersökningen år 2003, i vilken en likartad fråga ställdes. 
 
Tabell 65 Bruk av Nyhetsbrev år 2006 [SK28] och 2003 

2006 2003
Jag ögnar oftast igenom det 46% 28%
Jag läser det oftast noggrant 36% 68%
Jag läser det i stort sett aldrig 5% 1%
Jag får det inte 8% 3%
Jag känner inte till det 4%
Totalt 100% 100%

Läser du nyhetsbrevet från Svenska kyrkans kanslistöd? (n = 612 resp 
254)

 
 
 Nyhetsbrevet från Kanslistöd läses år 2006 mindre noggrant än år 2003. Andelarna 
som inte läser det, får det eller känner till det har ökat. 
 I materialet från 2006 fördelar sig inte svaren jämnt. Kvinnor och män som grupp 
svarar olika: 85% av kvinnorna ögnar igenom eller läser nyhetsbrevet, av männen 76%108. 
Olika åldersgrupper tar del av nyhetsbrevet i olika omfattning: Av den yngsta gruppen 
(upp till 39 år) är det 65% som ögnar eller läser nyhetsbrevet; av de äldre grupperna runt 
85%109. I de olika delpopulationerna är det skillnader: Kontaktpersoner IT och Användare 
av Organisationsregistret ögnar eller läser till 89%, medan övriga delpopulationer ögnar 
eller läser till runt 78%110. 
 Hur användbart är då nyhetsbrevet? Vad säger de svarande år 2006 och 2003 om 
nyhetsbrevets användbarhet? Uppgifterna finns i tabell 66. 
 
Tabell 66 Nyhetsbrevets användbarhet år 2006 [SK29] och 2003 

2006 2003
Mycket användbart [1] 25% 41%
[Ganska användbart 2] 28% 36%
[Någonstans mittemellan 3] 35% 20%
[Svårt att använda 4] 5% 3%
Omöjligt att använda [5] 0%
Jag har ingen uppfattning 8%
Totalt 100% 100%

Hur användbart är enligt din uppfattning nyhetsbrev från Svenska 
kyrkans kanslistöd (gradera från "mycket användbart" till "omöjligt 
att använda")? (n = 506 resp 234)

 
 
 Uppfattningen att nyhetsbrevet är användbart har minskat från 2003 till 2006. 
Drygt varannan svarande anser år 2006 att nyhetsbrevet är ”Mycket användbart” eller 
”Ganska användbart”. År 2003 var motsvarande andel drygt tre av fyra. En 
medelvärdesberäkning på svarsalternativens ordningsnummer ger som resultat siffran 
                                              
108 chi-kvadrat = 9, df = 2, p = 0,01 
109 chi-kvadrat = 22, df = 6, p = 0 
110 chi-kvadrat = 21,22, df = 8, p = 0,01 
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2,22, vilket motsvarar ett svarsalternativ mellan ”Ganska användbart” och ”Någonstans 
mittemellan”. Kvinnors och mäns bedömning av användbarheten skiljer sig: enligt 
kvinnorna är nyhetsbrevet mycket mer användbart än enligt männen111. Också mellan 
delpopulationerna varierar synen på nyhetsbrevets användbarhet: Användarna av 
Kbok2003 och Kontaktpersonerna IT tycker i större omfattning än övriga delpopulationer 
att det är användbart112. 

Utvärdering 
Att Kyrkokansliets stödverktyg Internhemsidan, Utbildningsportalen och Nyhetsbrevet 
kan beskrivas som system är uppenbart, men å andra sidan skiljer de sig från de 
avhandlade datasystemen. Trots skillnaderna görs här ett försök till utvärdering. 
Utvärderingsmål nummer 1 för Kanslistöd är inte tillämpbart. Utvärderingsmål 2 och 3 
kan däremot sägas vara det. (2) Har sålunda Kyrkokansliets stödverktyg 75% nöjda 
användare, och (3) är 50% av användarna nöjda i de avseenden som rör Kyrknätet? 

Den interna hemsidan, Utbildningsportalen, och Nyhetsbrevet från Kanslistöd 
framstår inte som angelägna funktioner i de svarandes ögon. Då jämförelser med 2003 års 
undersökning kunnat göras visar resultatet på minskande angelägenhetsgrader för de tre 
stödverktygen. Ett försök att sammanfatta tillfredsställelsen hos användarna landar på 
55% på utvärderingsmål 2 och på 55% för utvärderingsmål 3. Det ger Kyrkokansliets 
stödverktyg -4 respektive 1 i femprocentspoäng, tillsammans -3. 

                                              
111 F = 24,89, df = 1, p = 0 
112 F = 3,14, df = 4, p = 0,01 
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Samlad utvärdering 
I tabell 67 presenteras en sammanställning över de femprocentspoäng som tilldelats de 
olika systemen i den utvärdering som avslutat varje systemgenomgång. En poäng 
motsvarar alltså en ökning eller minskning på fem procent. Det ska understrykas att en 
sammanställning av detta slag med nödvändighet blir såväl grov som detaljfattig. 
Dessutom finns det element av godtycke i såväl konstruktion som utförande. I brist på 
bättre alternativ framhärdar vi emellertid. 
 
Tabell 67 Sammanställning av utvärderingspoäng113 

System

Mål 1: 
Kanslistöd, 

fortsatt nöjda
Mål 2: 75% 

nöjda

Mål 3: 
Kyrknätet, 
50% nöjda

Samman-
vägning

E-postsystemet
inte 

tillämpbar
inte 

tillämpbar
2 2

Kollekt- och betalsystemet KOB
inte 

tillämpbar
-1 1 0

Kyrkobokföringssystemet Kbok2003
inte 

tillämpbar
2 6 8

Organisationsregistret
inte 

tillämpbar
-2 0 -2

Kanslistöd 1
inte 

tillämpbar
inte 

tillämpbar
1

Kyrkokansliets stödverktyg
inte 

tillämpbar
-4 1 -3

Medelvärde alla system 1 -1,25 2 1  
 
 Ett system har hamnat på utvärderingsmålet, nämligen Kollekt- och betalsystemet 
KOB. Systemet har tillfredsställt det uppsatta målet, varken mer eller mindre. 
 Tre system har hamnat över utvärderingsmålet, nämligen Kyrkobokföringssystemet 
Kbok2003, E-postsystemet och Kanslistöd. De har överstigit de uppställda målen, mest 
uppenbart så för Kbok2003s del. 
 Två system hamnar på negativa utvärderingspoäng, nämligen Organisationsregistret 
och gruppen av Kyrkokansliets stödverktyg. De har inte lyckats nå upp till uppsatta 
utvärderingsmål. 
 Ytterligare en sammanfattning kan göras med ledning av tabell 67, nämligen i vilken 
omfattning de uppsatta målen nåtts av alla de system som undersökningen täckt. (1) Att 
Kanslistöds kunder ska vara fortsatt nöjda är ett specifikt utvärderingsmål för detta system, 
också det har uppnåtts. (2) Att datasystemen ska ha 75% nöjda användare är ett mål som 
inte uppnåtts, här saknas 1,25 femprocentspoäng för att nå ända fram. (3) Att 50% av 
Kyrknätets användare ska vara nöjda är ett mål som nåtts med råge, eller uttryckt med 

                                              
113 Kyrkokansliets stödverktyg, längst ner i tabell, hör inte hemma i samma kategori som de egentliga systemen och bör eventuellt 

räknas bort. 
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femprocentspoäng: 2 stycken. En enkel summering ger vid handen att de kyrkliga 
datasystemen överträffat de tre utvärderingsmålen med 1 femprocentspoäng. 
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Bilaga 1 
Överväganden om undersökningsuppläggningen 

Stickprovet 
Eftersom avsikten med undersökningen var att kunna säga något om hela gruppen av 
användare av Svenska kyrkans gemensamma datasystem måste en metod tillgripas som 
medgav sådana slutsatser. En möjlighet hade varit att fråga samtliga användare; en sådan 
möjlighet avvisades dock snabbt under projekteringsarbetet. I stället valdes att en 
stickprovsundersökning skulle genomföras. Om ett stickprov dras slumpmässigt innehåller 
det (ur teoretisk synvinkel) alla de egenskaper som gäller för hela urvalsramen. Om 
stickprovet är litet, finns det en avsevärd osäkerhet om huruvida fördelningen av 
egenskaper är identisk med urvalsramens fördelning, men om stickprovet är hyfsat stort 
blir den motsvarande osäkerheten liten. 

I konsultationerna inför projekteringen av undersökningen fastlades i ett första steg 
hur stort antal svar som var önskvärt. Resultatet blev att 100 svar från varje 
svarandekategori skulle vara tillräckligt för att ge en detaljerad bild av användarnas 
uppfattningar. Med 100 svar finns det möjlighet att göra bakgrundsanalyser i två 
dimensioner, som t ex ålder och kön, och med 100 svar är den systematiska osäkerheten 
av ringa omfattning. 
 Vilka de aktuella delpopulationerna var, och på vilka sätt man skulle kunna komma 
i kontakt med dem framgår av tabell 68. 
 
Tabell 68 Delpopulationer och hur de nås 
Användare 2006 av … Nås … 

Kanslistöd 
Genom direkt sampling bland sådana som anlitat 
Kanslistöd för hjälp med någon fråga 

Kbok2003 Genom direkt sampling bland registrerade användare 
Organisationsregistret Genom direkt sampling bland registrerade användare 
Kollekt- och betalningssystemet Genom direkt sampling bland registrerade användare 

IT-ansvariga 
Genom direkt sampling bland registrerade IT-
ansvariga 

E-postsystemet Indirekt genom de andra delpopulationerna 
Systemet för inmatning av 
kyrkostatistik 

Indirekt genom de andra delpopulationerna 

Val- och mandatsystemet Utelämnas från undersökningen 
Efterträdarevalsystemet Utelämnas från undersökningen 
 
Några av delpopulationerna bedömdes som olämpliga att fråga, nämligen användarna av 
Val- och mandatsystemet samt Efterträdarevalsystemet. Att göra ett urval direkt bland e-
postanvändare bedömdes som onödigt, i och med att de övriga systemens användare 
skulle kunna belysa e-postsystemets funktion. En liknande tankegång användes för 
Systemet för inmatning av kyrkostatistik, som dock i slutredigeringen togs bort ur 
undersökningen. 
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 Med en sannolik svarsprocent på 60 angavs urvalspopulationerna till 167 personer. 
Med fem delpopulationer skulle därmed det samlade stickprovet hamna på 835 
tillfrågade. 
 För själva urvalsproceduren fastlades en arbetsgång, som först på prov testades under 
december 2006 för att sedan upprepas i full skala under januari 2007. 
 

a. Lokalt inom Kyrkokansliet färdigställdes för varje delpopulation en urvalsram ur vilken 
stickprovet skulle dras. Nödvändiga uppgifter för den fortsatta hanteringen sammanställdes 
av de systemansvariga. 
b. Uppgifterna sammanställdes och skickades till undersökningsledaren. Eftersom 
materialet innehöll personliga uppgifter levererades uppgifterna via kurir. Trafik på Internet 
innehållande personuppgifter undveks. 
c. Undersökningsledaren genomförde stickprovsdragningen (samplingen), sållade bort 
dubbletter i de fem systemen/kategorierna och lämnade per kurir till Kyrkokansliet de i 
respektive delpopulationsstickprov ingående personuppgifterna. 
d. I Kyrkokansliet försågs de i stickprovet ingående individerna med e-postadress, för- och 
efternamn, organisationsuppgift. Om ingen egen personlig e-postadress kunde sättas, 
kompletterades listan med organisationens (samfällighetens) e-postadress. De sålunda 
kompletterande personuppgifterna överlämnades till undersökningsledaren. 
e. Undersökningsledaren gjorde i ordning utskicket. 

 
Resultatet av testomgången december 2006 utvärderades och en bedömning av 

tidsåtgång för framtagande och bearbetning av uppgifter gjordes. Vissa smärre justeringar 
av förfarandet gjordes. Förövrigt fungerade testet av urvalsdragningen tillfredsställande. I 
januari 2007 genomfördes därför proceduren i full skala. 

Frågeformulär 
Frågelistan växte fram under projekteringsarbetet med aktivt stöd från ansvariga för 
delsystemen i Kyrkokansliet. Det slutgiltiga formuläret demonstrerades 2007-02-05 på 
Kyrkokansliet. 

Frågemetod 
Av hänsyn till användare med liten datorvana utformades formuläret som webbformulär. 
En länk placerades i ett e-brev till svarspersonerna. De tillfrågade kunde besvara 
formuläret direkt på skärmen och med knapptryckningar avsluta utfrågningen. 
Webbformuläret möjliggjorde att påminnelser kunde skickas ut. 

Frågetyper 
Två frågetyper kännetecknade formuläret, dels frågor med fasta svarsalternativ: för 
möjlighet till den efterfrågade kvantifieringen, dels frågor med möjlighet till fritt 
formulerade svar: för möjlighet till nyansering och detaljering. 

Utskick och insamling 
För utskick och insamling inrättades en katalog under www.svenskakyrkan.se. För att i 
någon mån undvika misstankar om att svar kommit i fel händer upprättades en särskild 
attention-adress inom Kyrkokansliet för ytbefordrade brev. 

Primärutskick och tre påminnelser gjordes via e-post. Kyrkokansliet ansvarade för 
inrättandet av katalogen under www.svenskakyrkan.se med de nödvändiga tekniska 



 60 

specifikationerna. En särskild kontroll gjordes för att undvika att de många likartade e-
breven inte skulle fastna i eventuella SPAM-filter. 

Innan den egentliga undersökningen sattes i gång gjordes 2007-02-06—16 ett test i 
liten skala, där de tillfrågade var sådana inom Kyrkokansliet som arbetar med de kyrkliga 
systemen. 

Stöd för svarande 
Kyrkokansliet informerade om undersökningen i olika fora. Ett e-postkonto för frågor 
kring undersökningen inrättades inom domänen @svenskakyrkan.se. En särskild hemsida, 
www.svenskakyrkan.se/syskoll2007/index.htm, med information om undersökningen 
inrättades. Vidare informerades om en adress att skicka brev för ytbefordran till. En 
utvärdering av dessa supportformer görs i bilaga 2. 

Från formulär till indata 
Webbformulärets frågor utformades för att kunna ”skördas” maskinellt. Svar med 
sifferform gjordes tillgängliga för statistisk bearbetning. Bakgrundsvariabler adderades till 
svarsdata. De individuellt formulerade svaren gjordes tillgängliga för analys med 
textanalysprogram. 
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Bilaga 2 
Genomförandet av informationsinsamlingen 

Tidsplan 
2007-01-10 Underlaget för urvalsdragning levererades från Kyrkokansliet; dagen efter 
levererades stickproven för de olika delpopulationerna och Kyrkokansliet inledde 
kompletteringen med e-postadresser. 
2007-01-19 Den färdiga listan med e-postadresser överlämnades; för sex tillfrågade 
fanns inga e-postadresser att tillgå. 
2007-02-17 Första utskicket till 758 tillfrågade 
2007-03-05 Första påminnelsen till 479 tillfrågade 
2007-03-15 Andra påminnelsen till 303 tillfrågade 
2007-04-16 Tredje påminnelsen till 197 tillfrågade 
 

Tekniska problem 
Ett tekniskt missöde och ett tekniskt problem drabbade informationsinsamlingen. För det 
första (det tekniska missödet) var den lista på e-postadresser som användes vid utskick inte 
till hundra procent korrekt. I vissa adresser hade det avgörande tecknet @ blivit fel, i vissa 
andra var landsdomänuttrycket ”.se” eller ”.com” felaktigt. Den procedur som skickade 
iväg de många breven avstannade därför vid de felaktiga e-postadresserna. Efter rättning 
av adresserna fick proceduren tas om. Av säkerhetsskäl förändrades de krypterade länkarna 
till enkätformuläret, varför de tillfrågade som fick mer än ett e-brev kunde välja att klicka 
på länken i ”fel” e-brev. Som framgår av e-postsupportrapporten nedan ledde det till en 
viss mängd e-brev. 
 Det tekniska problemet (för det andra) bestod i att det någonstans uppkom 
flaskhalsar, så att blev köbildning till enkäten, och så att en svarande kunde bli avstängd 
(”utkastad”) från enkäten. En rad åtgärder vidtogs för att konstatera var felet låg, men 
slutgiltig klarhet i frågan finns inte. Att köbildningen var anledning till irritation 
framkommer också av e-postsupportrapporten nedan. 

Support vid e-post 
Redan från och med första utskicket av enkäten har användarna haft möjligheten att ställa 
frågor och få support via en e-posttjänst. Infogad i samtliga utskick fanns en länk till e-
postadressen syskoll2007@svenskakyrkan.se. Dessutom kunde användaren kontakta 
supporten genom att använda e-postfunktionen ”Svara” på det mottagna e-brevet. Genom 
att skicka in sina frågor elektroniskt och inte via ytpost och telefon var förhoppningen att 
skapa en snabb och förtrolig kommunikation mellan användarna och supporten. Det 
skulle vara enkelt att bara skicka ett snabbt e-brev, om det skulle uppstå problem eller 
frågor, och användarna skulle få svar snabbt.  

Den totala mängd inkomna och besvarade e-brev rörande support, frågor rörande 
enkätens utformning samt frågor om målgrupp var 281 stycken. Till dessa kan läggas 
ytterligare 42 e-brev som meddelade att användaren inte har haft möjlighet att besvara 
enkäten av orsaker såsom pensionering, byte av tjänst eller sjukskrivning. Dessa 42 har 
generellt inte blivit besvarade. 
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Nedan följer en grov uppdelning av vad merparten av e-breven berörde. En kortare 
beskrivning över problemet under respektive kategori följs av ett ur sammanhanget hämtat 
citat från en användare samt ett exempel på vad ett svar från supporten kunde innehålla. 
Det eftersträvades att svaren blev individuella och personliga. Undantag (det vill säga mer 
schablonartade svar) förekom dock i sådana situationer då antalet inkomna e-brev i 
väntande läge var stort och den tillgängliga tiden för supportpersonalen kort.  

För många användare innehöll det första utskicket en felaktig länk till enkäten. Då 
användarna klickade på länken fick de beskedet: ”Tyvärr kunde vi inte styrka din 
identitet. Vi vill garantera säkerheten i det här formuläret, så för att logga in måste du 
använda dig av länken i det e-brev du fått”. Detta åtgärdades genom att skicka ytterligare 
ett utskick med rätt länk till berörda användare. Följden blev att e-breven från användarna 
till supporten initialt berörde problem med att länkas till sin enkät. Det primära 
problemet verkade vara vilket av e-breven de skulle använda. Totalt 41 stycken e-brev 
nämnde detta. Exempel på inkommet e-brev: 
 

”Tack. Jag fick tre inbjudningar att delta i undersökningen. Bifogad länk fungerar 
inte. Mvh, Georg.” 

  
Dessa användare har fått till svar att använda sig av det sista e-brevet för att få tillgång till 
enkäten. 

Vid samma tidpunkt anlände ett flertal e-brev från användare som länkats rätt till 
sin enkät men som hade tekniska problem med att fylla i den. Detta problem 
genomsyrade hela undersökningsperioden och totalt handlades 144 stycken e-brev 
rörande dessa problem. Exempel på inkommet e-brev: 
 

”Jag svarade i söndags på en del av frågorna i enkäten. Idag skulle jag fortsätta, men 
har mycket svårt att komma vidare i frågorna. När jag trycker på ”nästa” får jag 
meddelandet att sidan inte kan visas. Ibland har jag kommit vidare genom att backa 
och klicka på ”nästa” igen, men det lyckas inte ofta. Vi har full fart på bredbandet. 
Lösning? /Erling.” 

 
Karakteristiskt för dessa problem var att användarna haft långa uppladdningstider på varje 
enkätsida och/eller hade ”kastats ut” från enkäten med meddelandet ”The page cannot be 
displayed”. Dessa användare har från supporten generellt fått svaret att datasystemet inte 
kan hantera att så många användare velat svara på enkäten samtidigt och att de gärna får 
försöka besvara enkäten vid ett senare tillfälle då den största anstormningen lagt sig. Man 
kan se en tydlig korrelation mellan tidpunkterna för utskicket och påminnelserna samt 
mängden inkomna e-brev, se figur 2 
.  
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Figur 2 Antal inkomna och besvarade e-brev fr.o.m. första utskicket 2007-02-17 t.o.m. 

2007-04-17. En tydlig trend i antal inkomna e-brev efter respektive utskick 
och påminnelse kan tydligt ses. Påminnelse 1 gjordes 2007-03-05, påminnelse 
2 gjordes 2007-03-15 och påminnelse 3 gjordes 2007-04-16.  

 
14 stycken e-brev behandlade frågan huruvida användaren verkligen skulle svara på 

enkäten då hon inte använde sig av alla funktioner i Svenska kyrkans datasystem i sina 
arbetsuppgifter. Exempel från inkommet e-brev:  
 

”Hej. Jag har tagit emot er önskan om att jag skall besvara en enkät om 
folkbokföringen mm i datasystemet. Eftersom jag i endast sällsynta undantagsfall 
använder mig av systemet (jag låter nästan alltid min assistent handha de 
uppgifterna), så är det för mig – och för er – meningslöst att besvara en enkät med 
frågor och ett system, som jag inte har några synpunkter på. Med vänliga hälsningar! 
Berth.” 

 
Dessa användare har generellt fått till svar att det slumpmässiga urvalet skapar ett 
representativt urval och att det är bilden av datasystemet från just den utvalda användaren 
som är viktig, oavsett hur mycket hon arbetat med de olika systemen. 
 7 stycken e-brev rörde frågan huruvida användarna inkluderades i urvalet då de fått 
ny tjänst inom Svenska kyrkan sedan 2006. Exempel från inkommet e-brev: 
 

”Hej. Jag arbetar inte längre inom Svenska kyrkan. MVH Marie-Louise.” 
 
Som svar på dessa e-brev nämndes att undersökningen belyser år 2006 och det vore bra 
om användaren kunde dela med sig av sina erfarenheter från 2006 då hon fortfarande var 
verksam i Svenska kyrkan. 
 6 stycken användare har meddelat att de har fått påminnelser trots att de redan har 
svarat på enkäten. Vid kontroll av deras enkäter sågs att de bara delvis hade fyllt i 
undersökningen. Detta kan visa på ett tekniskt problem i funktionen att spara 
enkätsvaren. Exempel från inkommet e-brev: 
 

Hej. Har fyllt i och skickat enkätsvar till er för ca 2 veckor sedan. Har något gått 
snett är jag beredd att fylla i igen. Hör av er i så fall. Mvh Valborg. 
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Dessa e-brev har besvarats med en ursäkt, en kort förklaring om vad som kan ha gått fel 
samt en uppmaning och förhoppning om att användaren trots problemen ändå vill 
slutföra enkäten ytterligare en gång.  

Generellt kan man se en positiv attityd i e-breven från användarna. Trots problem 
med felaktiga länkar och att enkäten blir långsam och att användaren blir utkastad 
används ett för det mesta entusiastiskt språk med tydliga förhoppningar om att 
dataproblemen ska ordnas så att de kan få möjlighet att fylla i enkäten. Flera användare 
redogör för hur de i flera timmar har kämpat med att försöka slutföra enkäten men 
”kastats ur”. Många vill svara och försöker enligt uppgift gång på gång.  

Problemet med överbelastning ser man också timmarna efter det att supporten har 
skickat ut svar till användare som haft problem. När supporten sett att systemet fungerar 
bra och skickat svar till användarna att allt är som det ska, uppstår samma problem som 
innan då de besvarade användarna går in i sin enkät samtidigt. För att få ett grovt mått på 
kapaciteten kan nämnas att vid ett tillfälle besvarades 20 stycken e-brev under en 
förmiddag vilket resulterade i att systemet stod still under följande eftermiddag.  

Ett flertal användare belyste sitt missnöje över Svenska kyrkans datasystem i sina e-
brev till supporten. De beskrev hur trovärdigheten hos datasystemen och undersökningen 
mer och mer gått förlorad. Flera användare ville uteslutas ur undersökningen då de inte 
orkade med problemen med uppladdningen av frågorna.  

Det var inte väntat att det skulle bli så mycket problem som det faktiskt blev. 
Supportresurser skulle ha koncentrerats till tidpunkterna strax efter utskick samt 
respektive påminnelse för att kunna handha omedelbara frågor från användare. Därefter 
krävs förslagsvis en daglig bevakning av antalet inkomna e-brev till supporten för att 
kunna hålla ett konstant lågt flöde av utgående e-brev. Att besvara många e-brev samtidigt 
skapar en överbelastning av datasystemet vilket i sin tur resulterar i nya missnöjda e-brev 
från samma användare.  

Support via ytpost 
En särskild adress för brevledes support inrättades före utskick och påminnelser. Adressen 
framgick av e-postbreven. Den utnyttjades i mycket liten omfattning. Två supportbrev 
inkom och besvarades brevledes. 

Utvärdering av informationsinsamlingen och formen för 
informationsinsamlingen 
Informationsinsamlingens resultat vittnar om att formen för insamlingen har varit 
lyckosam. I jämförelse med andra informationsinsamlingsmetoder (som t ex skriftlig 
enkät) har webbenkäten inneburit att det blivit korta avstånd mellan 
insamlingsadministration, tillfrågad och analysenhet. 
 En specifik slutsats att bära med sig från genomförandet av denna undersökning är 
att supportfunktionen bör dimensioneras på ett tämligen generöst sätt. Mycket irritation 
kan undvikas genom snabb reaktion från supportenheten. Här har antalet e-brev till 
supportenheten motsvarat ungefär en tredjedel av det totala antalet tillfrågade. För 
framtiden ter det sig angeläget att en dimensionering av supporten ges en sker så att 
motsvarande antal svar kan författas och skickas tillbaka via e-post.
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Bilaga 3 
Frågeformulär 
 

Num-
mer

Fråge-
formu-
lering Svarsalternativ

Om markerad, 
hoppa till fråga 

nummer …

1
Kvinna
Man

2
2A Är din befattning: Kamrer 4
2B Är din befattning: Kyrkobokföringshandläggare i församling med mindre än 10000 

kyrkotillhöriga 4
2C Är din befattning: Kyrkobokföringshandläggare i församling med 10000 

kyrkotillhöriga eller fler 4
2D Är din befattning: Sakkunnig i kyrkobokföringsfrågor 4
2E Är din befattning: Dataansvarig för arbetsenhet med mindre än 10 arbetsplatser 4
2F Är din befattning: Dataansvarig för arbetsenhet med 10 arbetsplatser eller mer 4
2G Är din befattning: Datakonsult åt Svenska kyrkan 4
2H Är din befattning: Kyrkorådets ordförande 4
2I Är din befattning: Kyrkoherde 4
2J Är din befattning: Annat, nämligen

3

4
Ja
Nej
Jag vet inte

5
0-10
11-50
Fler än 50

6 Kommentar til Hur många e-postmeddelanden får du en genomsnittlig vecka?

7
E-postsystemet fungerar bra
E-postsystemet fungerar, men det finns brister
E-postsystemet fungerar dåligt
Jag har ingen uppfattning

8 Kommentar til Vilken är din uppfattning om e-postsystemets funktion i det dagliga arbetet?

Vem är du?

Kön

Vilken befattningsbeskrivning stämmer bäst in på dig (det går att välja flera alternativ)?

Hur beskrivs din befattning?

E-post

Har du en e-postadress som slutar på @svenskakyrkan.se?

Hur många e-postmeddelanden får du en genomsnittlig vecka?

Vilken är din uppfattning om e-postsystemets funktion i det dagliga arbetet?
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9

1 Mycket hög
2 [Ganska hög]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Ganska låg]
5 Mycket låg
Jag har ingen uppfattning

10 Kommentar till Vilken kompetens har kanslistöds personal enligt din uppfattning på frågor om e-postsystemet

11
I stor utsträckning
I viss utsträckning
Inte alls 15
Jag har ingen uppfattning 15

12 Kommentar till I vilken utsträckning har du under 2006 haft problem med skräppost (också kallad spam)?

13
0-10
11-50
Fler än 50

14 Kommentar till Hur många skräppostmeddelanden får du en genomsnittlig vecka?

15

Nöjd 20
Varken nöjd eller missnöjd 20
Missnöjd

16

17
Ja
Nej
Jag har ingen uppfattning

18 Kommentar till Är det e-postsystemets tillgänglighet som du är missnöjd med?

19
Irriterad
Missnöjd
Starkt missnöjd

20
Ja
Nej

21 Synpunkter på Har du synpunkter på e-postsystemet som inte kommit fram i de föregående frågorna?

22

Aldrig 24
Sällan
Då och då
Ganska ofta
Mycket ofta

Vilken kompetens har kanslistöds  personal enligt din uppfattning på frågor om e-
postsystemet?

I vilken utsträckning har du under 2006 haft problem med skräppost (också kallad spam) ?

Hur många skräppostmeddelanden får du en genomsnittlig vecka?

Har du under år 2006 haft anledning att vara nöjd eller missnöjd med Svenska kyrkans 
gemensamma e-postsystem?

Är det e-postsystemets tillgänglighet som du är missnöjd med?

Gradera ditt missnöje med e-postsystemets tillgänglighet på en skala från "irriterad" till 

Har du synpunkter på e-postsystemet som inte kommit fram i de föregående frågorna?

Allmänt om de data- och stödsystem som tillhandahålles genom Kyrkokansliet

Kommentar till Har du under år 2006 haft anledning att vara nöjd eller missnöjd med Svenska kyrkans 
gemensamma e-postsystem?

Hur ofta har du under 2006 använt dig av Svenska kyrkans interna hemsida 
(http://internwww.svenskakyrkan.se)?



 67 

23

1 Mycket användbar
2 [Ganska användbar]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Svår att använda]
5 Omöjlig att använda
Jag har ingen uppfattning

24

Aldrig 28
Sällan
Då och då
Ganska ofta
Mycket ofta

25

26

I stor utsträckning
I viss utsträckning
Inte alls
Jag har ingen uppfattning

27

28
Jag ögnar oftast igenom det
Jag läser det oftast noggrant
Jag läser det i stort sett aldrig
Jag får det inte 30
Jag känner inte till det 30

29

1 Mycket användbart
2 [Ganska användbart]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Svårt att använda]
5 Omöjligt att använda
Jag har ingen uppfattning

30
I stort sett varje dag
Så gott som varje vecka
Minst någon gång varje månad
Någon eller några enstaka gånger
Aldrig 46

31

Hur ofta under 2006 har du använt dig av Utbildningsportalen (interaktiva utbildningar om 
Svenska kyrkans administrativa system)?

I vilken utsträckning har din användning av Utbildningsportalen medfört att din 
kompetens för arbete med de administrativa systemen har utvecklats?

Kommentar till Hur ofta under 2006 har du använt dig av Utbildningsportalen (interaktiva utbildningar om 
Svenska kyrkans administrativa system)?

Kommentar till I vilken utsträckning har din användning av Utbildningsportalen medfört att din kompetens 
för arbete med de administrativa systemen har utvecklats?

Kommentar till Hur ofta under 2006 har du jobbat med Kollekt- och betalsystemet, KOB?

Läser du nyhetsbrevet  från Svenska kyrkans kanslistöd?

Hur användbart  är enligt din uppfattning nyhetsbrev från Svenska kyrkans kanslistöd 
(gradera från "mycket användbart" till "omöjligt att använda")?

Kollekt- och betalsystemet, KOB (Svenska kyrkans system för utbetalning av kyrkoavgift och hantering av kollekt)

Hur ofta under 2006 har du jobbat med Kollekt- och betalsystemet, KOB?

Hur användbar  är enligt din uppfattning Svenska kyrkans interna hemsida (gradera från 
"mycket användbar" till "omöjlig att använda")?
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32

I stor utsträckning
I viss utsträckning
Inte alls
Jag har ingen uppfattning

33

34

I stor utsträckning
I viss utsträckning
Inte alls
Jag har ingen uppfattning

35

36

Ja
Nej

37

38

1 Mycket hög
2 [Ganska hög]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Ganska låg]
5 Mycket låg
Jag har ingen uppfattning

39

1 Mycket hög
2 [Ganska hög]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Ganska låg]
5 Mycket låg
Jag har ingen uppfattning

40

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

41

I vilken utsträckning har införandet av Kollekt- och betalsystemet underlättat kontroll och 
avstämning av kollekter  i din församling eller samfällighet?

I vilken utsträckning har administrationen av församlingskollekter  i din församling eller 
samfällighet underlättats i och med införandet av Kollekt- och betalsystemet, KOB?

Har du synpunkter på Kollekt- och betalsystemet, KOB, som inte kommit fram i de 
föregående frågorna?

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd enligt din uppfattning på 
frågor om regelverket  för Kollekt- och betalsystemet, KOB (gradera från "mycket hög" till 
"mycket låg")?

Kommentar till I vilken utsträckning har införandet av Kollekt- och betalsystemet underlättat kontroll och 
avstämning av kollekter i din församling eller samfällighet?

Kommentar till I vilken utsträckning har administrationen av församlingskollekter i din församling eller 
samfällighet underlättats i och med införandet av Kollekt- och betalsystemet, KOB?

Synpunkter på Har du synpunkter på Kollekt- och betalsystemet, KOB, som inte kommit fram i de 
föregående frågorna?

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd enligt din uppfattning på 
frågor om Kollekt- och betalsystemet som dataprogram  (gradera från "mycket hög" till 
"mycket låg")?

I vilken omfattning anser du att Kollekt- och betalsystemets utformning  motsvarar de krav 
som du  ställer i din egenskap av användare?

Kommentar till I vilken omfattning anser du att Kollekt- och betalsystemets utformning motsvarar de krav 
som du ställer i din egenskap av användare?
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42

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

43

44

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

45

46
I stort sett varje dag
Så gott som varje vecka
Minst någon gång varje månad
Någon eller några enstaka gånger
Aldrig 78

47

48
I stor utsträckning
I viss utsträckning
Inte alls
Jag har ingen uppfattning

49

50
Kbok2003 fungerar bra som verktyg för det pastorala arbetet
Kbok2003 fungerar som verktyg för det pastorala arbetet, men det finns brister
Kbok2003 fungerar dåligt som verktyg för det pastorala arbetet
Jag har ingen uppfattning

51

52

Att få fram underlag för kommunikation fungerar bra
Att få fram underlag för kommunikation fungerar, men det finns brister
Att få fram underlag för kommunikation fungerar dåligt
Jag har ingen uppfattning

53

I vilken omfattning anser du att Kollekt- och betalsystemet erbjuder din församling eller 
samfällighet det innehåll  och de funktioner som enligt din  uppfattning är nödvändiga?

I vilken omfattning tycker du att Kollekt- och betalsystemet, KOB, motsvarar vad Svenska 
kyrkan som helhet  behöver?

Kommentar till I vilken omfattning anser du att Kollekt- och betalsystemet erbjuder din församling eller 
samfällighet det innehåll och de funktioner som enligt din uppfattning är nödvändiga?

Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som verktyg för att få fram underlag för 
kommunikation  med församlingsmedlemmarna?

Kommentar till Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som verktyg för att få fram underlag för 
kommunikation med församlingsmedlemmarna?

Kommentar till I vilken omfattning tycker du att Kollekt- och betalsystemet, KOB, motsvarar vad Svenska 
kyrkan som helhet behöver?

Kommentar till Hur ofta under 2006 har du jobbat med kyrkobokföringssystemet Kbok2003?

Kommentar till I vilken utsträckning har Kbok2003 medfört en effektivisering av blanketthanteringen?

Kommentar till Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som verktyg för det pastorala arbetet?

Kyrkobokföringssystemet, Kbok2003 (Svenska kyrkans system för kyrkobokföring som också innehåller ett 
verksamhetsregister)

Hur ofta under 2006 har du jobbat med kyrkobokföringssystemet Kbok2003?

I vilken utsträckning har Kbok2003 medfört en effektivisering av blanketthanteringen ?

Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som verktyg för det pastorala arbetet ?
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54
Ja
Nej 57
Jag vet inte 57

55

I stor utsträckning
I viss utsträckning
Inte alls
Jag har ingen uppfattning

56

57
Den fungerar bra i det dagliga arbetet
Den fungerar i det dagliga arbetet, men det finns brister
Den fungerar dåligt i det dagliga arbetet
Jag har ingen uppfattning

58

59

I stor utsträckning
I viss utsträckning
Inte alls
Jag har ingen uppfattning

60

61
Registrering av kyrkliga handlingar fungerar bra
Registrering av kyrkliga handlingar fungerar, men det finns brister
Registrering av kyrkliga handlingar fungerar dåligt
Jag har ingen uppfattning

62

63
Ja
Nej 66

64

Hanteringen av verksamhetsgrupper fungerar bra
Hanteringen av verksamhetsgrupper fungerar, men det finns brister
Hanteringen av verksamhetsgrupper fungerar dåligt
Jag har ingen uppfattning

65

Är du certifierad för Kbok2003 (handläggare Kbok eller Kbok max)?

Certifieringen  för Kbok2003 syftar till att säkerställa att handläggarna i systemet har 
tillräckliga kunskaper för att registrera och hantera information i Kbok2003 på ett korrekt 
sätt. I vilken utsträckning fyller enligt din uppfattning certifieringen detta syfte?

Vilken är din uppfattning om hur Kbok2003 fungerar i det dagliga arbetet?

Kommentar till Certifieringen för Kbok2003 syftar till att säkerställa att handläggarna i systemet har 
tillräckliga kunskaper för att registrera och hantera information i Kbok2003 på ett korrekt sätt. I vilken 
utsträckning fyller enligt din uppfattning certifieringen detta syfte?

Kommentar till Vilken är din uppfattning om hur Kbok2003 fungerar i det dagliga arbetet?

Kommentar till Kbok2003 har ibland driftsstopp. Meddelanden om sådana stopp skickas ut i förväg. I vilken 
utsträckning försvårar detta ditt arbete?

Kommentar till Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som system för registrering av kyrkliga handlingar? 

Kommentar till Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som system för hantering av församlingens eller 
samfällighetens verksamhetsgrupper?

Kbok2003 har ibland driftsstopp. Meddelanden om sådana stopp skickas ut i förväg. I 
vilken utsträckning försvårar detta ditt arbete?

Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som system för registrering av kyrkliga handlingar ? 

Använder du verksamhetsregistret  i Kbok2003?

Vilken är din uppfattning om Kbok2003 som system för hantering av församlingens eller 
samfällighetens verksamhetsgrupper ?
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66

I stor utsträckning
I viss utsträckning
Inte alls
Jag har ingen uppfattning

67

68
Ja
Nej

69

70

1 Mycket hög
2 [Ganska hög]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Ganska låg]
5 Mycket låg
Jag har ingen uppfattning

71

1 Mycket hög
2 [Ganska hög]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Ganska låg]
5 Mycket låg
Jag har ingen uppfattning

72

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

73

74

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

75

Kbok2003 har, till skillnad från tidigare kyrkobokföringssystem, direktkontakt med 
folkbokföringen, så att det hämtas aktuella personuppgifter direkt, t.ex. vid registrering av 
inträde och dop. I vilken utsträckning har detta underlättat arbetet för dig? 

Har du synpunkter på Kbok2003 som inte kommit fram i de föregående frågorna?

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd enligt din uppfattning på 
frågor om regelverket  för Kbok2003 (gradera från "mycket hög" till "mycket låg")?

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd enligt din uppfattning på 
frågor om Kbok2003 som datorprogram  (gradera från "mycket hög" till "mycket låg")?

Kommentar till Kbok2003 har, till skillnad från tidigare kyrkobokföringssystem, direktkontakt med 
folkbokföringen, så att det hämtas aktuella personuppgifter direkt, t.ex. vid registrering av inträde och dop. I 
vilken utsträckning har detta underlättat arbetet för dig? 

Synpunkter på Har du synpunkter på Kbok2003 som inte kommit fram i de föregående frågorna?

I vilken omfattning anser du att Kbok2003s utformning  motsvarar de krav som du  ställer i 
din egenskap av användare?

I vilken omfattning anser du att Kbok2003 erbjuder din församling eller samfällighet det 
innehåll  och de funktioner  som enligt din  uppfattning är nödvändiga?

Kommentar till I vilken omfattning anser du att Kbok2003s utformning motsvarar de krav som du ställer i 
din egenskap av användare?

Kommentar till I vilken omfattning anser du att Kbok2003 erbjuder din församling eller samfällighet det 
innehåll och de funktioner som enligt din uppfattning är nödvändiga?
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76

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

77

78
I stort sett varje dag
Så gott som varje vecka
Minst någon gång varje månad
Någon eller några enstaka gånger
Aldrig 104

79

80
Det fungerar bra i det dagliga arbetet
Det fungerar i det dagliga arbetet, men det finns brister
Det fungerar dåligt i det dagliga arbetet
Jag har ingen uppfattning

81

82
Sökfunktionerna fungerar bra
Sökfunktionerna fungerar, men det finns brister
Sökfunktionerna fungerar dåligt
Jag har ingen uppfattning

83

84

Organisationsregistret fungerar bra
Organisationsregistret fungerar, men det finns brister
Organisationsregistret fungerar dåligt
Jag har ingen uppfattning

85

86

1 Mycket lätt
2 [Ganska lätt]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Ganska svårt]
5 Mycket svårt
Jag har ingen uppfattning

87

I vilken omfattning tycker du att Kbok2003 motsvarar vad Svenska kyrkan som helhet 
behöver?

Organisationsregistret (systemet för hantering av Svenska kyrkans indelning och förteckning av bl a  förtroendevalda 
och vissa befattningshavare)

Kommentar till I vilken omfattning tycker du att Kbok2003 motsvarar vad Svenska kyrkan som helhet 
behöver?

Hur ofta under 2006 har du jobbat med Organisationsregistret ?

Vilken är din uppfattning om Organisationsregistrets funktion i det dagliga arbetet?

Vilken är din uppfattning om sökfunktionerna  i Organisationsregistret?

Hur tycker du att Organisationsregistret fungerar som redskap för ett inomkyrkligt register 
över Svenska kyrkans indelning?

Kommentar till Hur ofta under 2006 har du jobbat med Organisationsregistret?

Kommentar till Vilken är din uppfattning om Organisationsregistrets funktion i det dagliga arbetet?

Kommentar till Vilken är din uppfattning om sökfunktionerna i Organisationsregistret?

Hur pass lätt eller svårt tycker du det är att registrera  i Organisationsregistret (gradera från 
"mycket lätt" till "mycket svårt")?

Kommentar till Hur tycker du att Organisationsregistret fungerar som redskap för ett inomkyrkligt register 
över Svenska kyrkans indelning?

Kommentar till Hur pass lätt eller svårt tycker du det är att registrera i Organisationsregistret (gradera från 
"mycket lätt" till "mycket svårt")?
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88

I stor utsträckning
I viss utsträckning
Inte alls
Jag har ingen uppfattning

89

90

Registerverktyget fungerar bra
Registerverktyget fungerar, men det finns brister
Registerverktyget fungerar dåligt
Jag har ingen uppfattning

91

92
Utskrifterna fungerar bra
Utskrifterna fungerar, men det finns brister
Utskrifterna fungerar dåligt
Jag har ingen uppfattning

93

94
Ja
Nej

95

96

1 Mycket hög
2 [Ganska hög]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Ganska låg]
5 Mycket låg
Jag har ingen uppfattning

97

1 Mycket hög
2 [Ganska hög]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Ganska låg]
5 Mycket låg
Jag har ingen uppfattning

98

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

Vilken är din uppfattning om Organisationsregistret som verktyg för att skapa register över 
anställda  i församlingen eller samfälligheten? 

Vilken är din uppfattning om Organisationsregistret som verktyg för utskrift av rapporter ?

Vissa registreringar behöver styrkas med underlag till Trossamfundsregistret. I vilken utsträckning anser du 
att det finns tillgänglig information om vilka registreringar det rör sig om?

Har du synpunkter på Organisationsregistret som inte kommit fram i de föregående 

I vilken omfattning anser du att Organisationsregistrets utformning motsvarar de krav som 
du  ställer i din egenskap av användare?

Synpunkter på Har du synpunkter på Organisationsregistret som inte kommit fram i de föregående frågorna?

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd enligt din uppfattning på frågor om 
regelverket  för Organisationsregistret (gradera från "mycket hög" till "mycket låg")?

Vilken kompetens har personalen vid Svenska kyrkans kanslistöd enligt din uppfattning på frågor om 
Organisationsregistret som datorprogram  (gradera från "mycket hög" till "mycket låg")?

Kommentar till Vilken är din uppfattning om Organisationsregistret som verktyg för utskrift av rapporter?

Kommentar till Vilken är din uppfattning om Organisationsregistret som verktyg för att skapa register över 
anställda i församlingen eller samfälligheten? 

Kommentar till Vissa registreringar behöver styrkas med underlag till Trossamfundsregistret. I vilken 
utsträckning anser du att det finns tillgänglig information om vilka registreringar det rör sig om?
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99

100

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

101

102

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

103

104

105

1 Mycket nöjd
2 [Ganska nöjd]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Ganska missnöjd]
5 Mycket missnöjd
Jag har ingen uppfattning

106

107

1 Mycket nöjd
2 [Ganska nöjd]
3 [Någonstans mittemellan]
4 [Ganska missnöjd]
5 Mycket missnöjd
Jag har ingen uppfattning

108

109

1 Alltid
2 [För det mesta]
3 [Ibland]
4 [Någon gång]
5 Aldrig
Jag har inte ställt frågor per telefon 111

Svenska kyrkans kanslistöd (den administrativa supportfunktionen för församlingar, samfälligheter och stift)

Hur ofta har du under år 2006 haft kontakt med Svenska kyrkans kanslistöd ?

Hur nöjd eller missnöjd är du med det bemötande som du fått vid kontakt med Svenska 
kyrkans kanslistöd (gradera från "mycket nöjd" till "mycket missnöjd")?

Hur nöjd eller missnöjd är du med Svenska kyrkans kanslistöds öppettider (gradera från 
"mycket nöjd" till "mycket missnöjd")?

När du ställt frågor per telefon  till Svenska kyrkans kanslistöd, hur ofta har du då fått svar 
inom rimlig tid (gradera från "alltid" till "aldrig")?

Kommentar till Hur nöjd eller missnöjd är du med det bemötande som du fått vid kontakt med Svenska 
kyrkans kanslistöd (gradera från "mycket nöjd" till "mycket missnöjd")?

Kommentar till Hur nöjd eller missnöjd är du med Svenska kyrkans kanslistöds öppettider (gradera från 
"mycket nöjd" till "mycket missnöjd")?

Kommentar till I vilken omfattning anser du att Organisationsregistrets utformning motsvarar de krav som 
du ställer i din egenskap av användare?

Kommentar till I vilken omfattning tycker du att Organisationsregistret motsvarar vad Svenska kyrkan som 
helhet behöver?

Kommentar till I vilken omfattning anser du att Organisationsregistret erbjuder din församling eller 
samfällighet det innehåll och de funktioner som enligt din uppfattning är nödvändiga?

I vilken omfattning anser du att Organisationsregistret erbjuder din församling eller 
samfällighet det innehåll  och de funktioner  som enligt din  uppfattning är nödvändiga?

I vilken omfattning tycker du att Organisationsregistret motsvarar vad Svenska kyrkan som 
helhet  behöver?



 75 

110
Mycket ofta
Ofta
Då och då
Sällan
Mycket sällan

111

1 Alltid
2 [För det mesta]
3 [Ibland]
4 [Någon gång]
5 Aldrig
Jag har inte ställt frågor via e-post

112

1 Alltid
2 [För det mesta]
3 [Ibland]
4 [Någon gång]
5 Aldrig
Jag har inte ställt frågor via fax

113

113A Kompetens bör stärkas om: E-post
113B Kompetens bör stärkas om: Kyrkobokföringssystemet, Kbok2003
113C Kompetens bör stärkas om: Kollekt- och betalsystemet, KOB
113D Kompetens bör stärkas om: Organisationsregistret
113E Kompetens bör stärkas om: Tekniska frågor

114

115
Ja
Nej

116

117
Ja
Nej

118

119

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

120

Hur ofta har du fått vänta länge i telefonkö till Svenska kyrkans kanslistöd?

När du ställt frågor via e-post  till Svenska kyrkans kanslistöd, hur ofta har du då fått svar 
inom rimlig tid (gradera från "alltid" till "aldrig")?

När du ställt frågor via fax  till Svenska kyrkans kanslistöd, hur ofta har du då fått svar 
inom rimlig tid (gradera från "alltid" till "aldrig")?

Inom vilka kunskapsområden bör enligt din uppfattning personalen vid Svenska kyrkans 
kanslistöd stärka sin kompetens (det går att välja flera områden)?

Saknar enligt din uppfattning Svenska kyrkans kanslistöd något kunskapsområde?

Kommentar till I vilken omfattning anser du att Svenska kyrkans kanslistöd motsvarar de krav som du ställer 
i din egenskap av användare?

Synpunkter på Saknar enligt din uppfattning Svenska kyrkans kanslistöd något kunskapsområde?

Kommentar till Inom vilka kunskapsområden bör enligt din uppfattning personalen vid Svenska kyrkans 
kanslistöd stärka sin kompetens (det går att välja flera områden)?

Har du synpunkter på Svenska kyrkans kanslistöd som inte kommit fram i de föregående 

I vilken omfattning anser du att Svenska kyrkans kanslistöd motsvarar de krav som du 
ställer i din egenskap av användare?

Synpunkter på Har du synpunkter på Svenska kyrkans kanslistöd som inte kommit fram i de föregående 
frågorna?
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121

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

122

123

Helt och hållet
I stor omfattning
I någon mån
I begränsad omfattning
Inte alls

124

125

126

127

Jag vill avsluta svaret nu
Jag vill komma tillbaka senare 129

128
Ja 130
Nej, jag vill komma tillbaka senare

129
Avsluta svarandet för denna gång slut

130

Avsluta svarandet slut

Välkommen åter! Klicka på samma länk som då du startade frågelistan.

Än en gång tack för din medverkan. Resultat från undersökningen kommer att föreligga 
under våren 2007. Du kommer att hitta hänvisningar på supportsidorna 

Kommentar till I vilken omfattning anser du att Svenska kyrkans kanslistöd erbjuder din församling eller 
samfällighet det innehåll och de funktioner som enligt din uppfattning är nödvändiga?

Avslutning

Har du ytterligare synpunkter på Svenska kyrkans nationella datasystem, som inte har 
kommit fram genom svaren på frågorna så här långt?

Härmed var det slut på frågorna om måluppfyllelse i de nationella datasystemen i Svenska 
kyrkan. Stort tack för din medverkan! Vill du avsluta svaret nu eller vill du komma tillbaka 
senare?

Är du säker på att du vill avsluta svaret nu?

I vilken omfattning anser du att Svenska kyrkans kanslistöd erbjuder din församling eller 
samfällighet det innehåll  och de funktioner  som enligt din  uppfattning är nödvändiga?

I vilken omfattning tycker du att Svenska kyrkans kanslistöd motsvarar vad Svenska kyrkan 
som helhet behöver?

Kommentar till I vilken omfattning tycker du att Svenska kyrkans kanslistöd motsvarar vad Svenska kyrkan 
som helhet behöver?

Härtill vill jag lägga ... Har du ytterligare synpunkter på Svenska kyrkans nationella datasystem, som inte har 
kommit fram genom svaren på frågorna så här långt?

 


