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Sarnmanfattning
Instdllringen till stiftsgirdarna i Hlrnosands stift, Edsisens fdligird, stiftsgirden Gekjd bruk och

stiftsgirden Sciri.ker, har undersokts medelst enkitundencikningar med cre grupper av personer,

(1) ett allmdnt befolkningsurval kyrkotilihoiga, (2) ett urval stiftsgirdsbesokare och (3) ett urval

fiirsroendevalda och kyrkligt anstdllda. Frigorna har i gorligaste mi.n varit identiska i de tre

delundenokningarna.

Undersokningen blotdlgger en mycket hog nivi av klnnedom om och penonlig

efarenhet av srifugirdsbesok. Fyra av tio kyrkorillhoriga har varit pi nigon av de tre

stiftsgirdarna.

Stiftsgirdarna som anllggrungar och verksamheten dlr hor till det som majoriteten av de

tillfrigade vill bevara. I det fall de tffiigade sjdlva uppfattar sig som brukare av stiftsgirdarna,

sivdl som i de fall som en vistelse pi stiftsgS,rd ter sig hypotetisk eller till och med osannolik

finns det stod for att stiftsgirdarna bevaras.

Vid en jimforelse mellan de tre stiftsgirdarna som upptar kvantitetsmissiga sivd.l som

kvalitetsmissiga aspekter uppkommer en rangordning meilan de tre girdama. Stcint

uppslutning finner man kring Gilsjo bruk, nigot mindre for Edsisen och minst for Soriker.

En analys dlr de fortroendevalda och arutilldas jdmforelser med andra f)?er av

stiftsverksamhet gls igenom ger vid handen att stiftsgirdama och verksamheten dlr har en

relativt blygsam rangordning. NIr jlmforelser sker meilan ett overski.dligt antal verksamheter

(fem) tenderar stiftsgirdsverksamheten at hamna i ett slags medelposition.



Mritesplatser och drivbiinkar

av Jargen Straarup

Stiftsgirden sotn tillging och belastning
Tillgingar d.r sidant som man har gliidje av. Belastning dr sidant som tynger ner en. Egendom

kan vara bida delarna. Den som dger ett hus vet att det kan vara vd.ldigt trivsamt att ha ett hus

att bo i, och att det kan vara kdlla till gledje att man kan spela hcig musik pi tider som skulle

vara otdnkbara for den som bor i ligenhet. Att dessa mojligheter vlger ldtt ndr det dr dags for

snoskottning vet ocksi huslgaren. Vissa stunder framstir lgandet av ett hus mest som en

belastning.

Dessa upplevelser kan <iversittas till ekonomiska termer. Kring en egendom kan det

finnas en kostnadssida sivdl som en intdktssida. GHdjedmnena kring en egendom kan ha

ekonomiska utfryck i kronor och procent, bekymren likasi. Att detta gdller stiftsgirdar sivdl

som andra typer av egendom ger sig sjllvt.

En mycket kort beskrivning av vad som intriftat i Hdrnijsands stift skulle kunna vara att

man komrnit fram tili uppfattningen att stiftets kungirdar, Edsisens fdllgird, Gehjo bruk och

Sdfagirden Sciriker lr en belastning fiir stiftet. Girdamas positiva sidor, de avseenden i vilka de

d.r en tillgS.ng for Svenska kyrkans arbete i Hi.mosands stift, har kommit att bli min&e

framtridande.

Att stiftsgirdarna lr en belastning gdller nestan uteslutande frigan om kostnader for

girdarna. Det hcjn fl roster om att stiftsgirdama i sig sji.iva, de mojligheter som oppnas ddr och

det sett som de gors tillgdngliga for ailmdnheten, skulle vara en belastning. Det dr de fasta

kostnadema fiir fastigheter och verksamhet som dr en belastning.

Denna belastning har varit foremS.l ftjr en rad ucredningar som lett till ett beslut om att en

sista ging se civer stiftsgirdama som tillgingar fiire ett eventuellt beslut om nedilggning eller

foni"ljning av girdama. Av detta har blivit ett utredninpuppdrag med mandat att undenoka pi

vilka sltt stifagirdarna kan ses som en tillging.'

Situationsbeskiuning
En tydlig kostnad: Den frdmsta onaken tiil stiftsgirdsutredningen i.r att girdarnas kostnader

sammantaget ir fiir stora Iiir stiftet. Stiftet uppfattar sig inte ha rid med tre gitdar som kostar si

mycket som de hittills giort. Att de skall fi kosta nigot har tidigare inte i&igasatts men girdarna

har sprlckt kostnadsrarnarna pi ett sltt som inte li.ngre kan fiirsvaras.

En otydligt yiirde: Pi. motsvarande sitt saknas det tydliga bilder av vad Sveruka kyrkan flr

ut av stiftsgirdarna. Det saknas alltsi tydliga mitt pi den nytta stiftsgirdama gor. Man har inte

tillgirg till uppgifter om vad nytta man fir for pengarna. Kanske fiirh5.lier det sig si att

stiftsgirdarnas verksamhet dr av begrdnsat vdrde fir Sveruka kyrkan, men det kan oclcsi visa sig

' 
Detta dr en ganska s.ydlvsvildig itergivning av sdfagirdsutredningens uppdrag.



att verdet 1r si pass stort att det kan upplevas befogat att nigot ir acceptera en icke-budgeterad

extra kostnad eller ett underskott.

IJnder den period som Svenska kyrkan haft stiftsgirdar har dessa undergitt stora

fordndringar. Hdr dr inte stdllet att genom-fiira nigon systematisk beskrivning av denna

fordndringsprocess, men om man ncijer sig med att titta pi de senaste femton iren kan man se

en period av stor investeringsvilja under 1980-talet, di man medelst stora satsningar lyfte

minga stiftsgirdar till en hittills oklnd hoteilstandard, efterfoljd av en period under 1990-talet

di den allmd.nna ekonomiska itstramningen drabbade dven stiftsgirdar och dlrmed

stiftsgirdsverksamheten. Det finns tecken som tyder pi att girdamas roll under denna

itstramningsfas har forlndrats. Ekonomiska krav wingar dem att driva verksamheten mer

affdnmlssigt dn tidigare. Mindre anllggrungar som kan erbjuda llgre priser konkurrerar. Ett

iterkommande krav d.r ocksi att utbildningar skall firllggas si nira deltagamas bostadsorter som

mojligt vilket inneblr att stiftsgirdar med icke-centrala llgen flr konkurrensnackdelar.

Dessa fordndringar har lett till att man nu befinner sig i en situation di man inte med

sdkerhet vet vilka virden som stiftsgirdsverksarnheten tillskrivs. At det virde som tillskrivs av

kyrkfolkets anvdndare si storc att verksamheten fer kosta? Ar det vlrde som uppges av de
"externa kundema" si stort att stiftsgirdarna flr kosta? De overgripande frigoma dr mihd.nda

inte nya, men det 1r viktigt att de formuleras: behover ett stift ha stiftsgirdar? Till vad behciver

ett stift (eventuellt) ha stiftsgirdar? Hur minga girdar behover ett stift?

Denna situation, ddr man har en tydligkostnad och ett otydligt virde, ir inom Svenska

kyrkan inte unik for stiftsgirdarna. Ocksi andra sidor av den kyrkliga verksamheten ir

kostnadstunga, iven om virdebilden forblir ogenomskirlig. I Svenska kyrkans

fonkningsavdelrrings publikationsserie Tro €t Tanke har kostnaderna for gudstjenstbescik,

konfirmand- och barnverksamhet per besokare eller deltagare undersokts'. Vad som framkom

var att kostnaderna 1r stora (exempelvis omkring en hundralapp per gudstllnstbesok) dven om
"man" normalt inte brukar rlkna just den kostnaden. Eftersom man i Svenska kyrkan d.r

tillbakahillande med att ange kriterier ftir vdrdet med gudstjlnstbesok har man sd.llan

aktualiserat tanken att kostnaden {iir gudsqjlnstema skulle llggas pi sidana stlllen eller orter dir
man fir mest fiir pengarna. Man har svirigheter att ange vad "mest" innebdr.

Motsvarande "tankebroms" saknas for stiftsgirdama. HIr finns det inget mo$tend mot att

underscika vlrdet av de gjorda anslagen, ndmligen genom att friga. Frigan kan stdllas till olika

svarande, viktigast kanske till brukarna. Brukarna bland kyrkfolket kan frigas om och pi vilka

sitt stiftsgi.rdsupplevelserna tillftirt dimensioner till det individueila kristna livet. De allmlnna

brukarna kan frigas huruvida den kontakt med kyrkr och kyrklig kultur som stiftsgirdsbesciket

inneburit lett tiil fordjupad personlig andlig uweckling.

Skrss till en teoi om silrtsgfrrdars viirde
Svenska kyrkan ir for sin fordevnad beroende av att traditionsformedlingen mellan de d.ldre

och de ynse generationema loper smidigt. Svenska ky.k".r behover ett stort antal penoner

som dr si pass motiverade fir Svenska kyrkans sak att de lr villiga attllta sig involveras i

sn'rningen av henne. Ett sedant engagemang skapas inte ur tornma intet. Vi har skdl att anta att

melparten av de kyrkotiJlhoriga har lig nivi pi engagemanget, och att denna liga nivi bygger

' Kostnader ftir gudstjinstbescik, konfirmation samt barn- och ungdomsverksamhet. I Penpektiv pi Svenska
kyrkaru sutrstrk 1994. Tro E Tanke 1995:6.Jargen Straarup (red). Uppsala: Svenska kyrkans fonkninprid,1.995,
6r-97.



pe att de har tillging till en begrdruad mlngd upplevelser av att kristendomen haft faktisk

innebord fir dem i deras liv.

Ett ligintensivt engagemang av denna typ rlcker i normalfallet inte till for att individen

ska vilja lita sig engageras i kyrkans liv pi ett mer tidskrivande sitt. Om ddremot en individ

nigon gg i sina kontakter med Svenska kfrk* fftt vara med om att livets alla dimensioner

plotsligt djupnar, och individen upplever att ett mcite med kyrkans Hene leder till en s5.dan

insikt att hon/han inte vill vara den {iirutan, di kan ett tidskrlvande engagemang te sig

meningsfullt fiir individen'.

Svenska kfrk* kan alltsi slgas behciva motesplatser, stillen, sammanhang dlr upplevelser

av denna djupdimension kan komma till stind. Tvivelsutan fungerar vanligt fonamlingsarbete

med vardagsverksamhet, guds{druter och natwardsbord pi detta sitt for minga, men i andra

sidan fir man inte blunda for att rutin, vardaglighet och kanske slentrian d.r sidant som

morverkar de unika upplevelserna, och minga individberittelser vittnar om att det i vardagens

och helgdagens fonamlingsliv kan vara svirt att uppni den avskildhet som den djupa

efarenheten och upplevelsen fordrar. Det tycks finnas behov av att "gi ut i ciknen", att

uppscika den avskildhet som undantaget frin det vardagliga kan innebdra.

Det lr i detta sammanhang som stiftsgirdarna blir intressanta. Minga berittelser frin

kyrkliga aktiva handlar om hur man emottagit sin inspiration att syssla med kyrkan just i en

mtd som antingen 1r eller pi.minner om stiftsgirden, kanske i synnerhet av modell "enklare":

fonamlingsgirden, fdllgirden, sommartlltllgret, overlevnadsveckan i scouterna etc. Det dr

tdnkbart att girdarna dr drivblnkar for den typ av religicisa efarenheter som d.r livsavgorande i

den meningen att de "determinerar" en minniska it ett livslingt engagemang for den kyrk.

som givit henne upplevelsen av kyrkans Herre. Om sl ir fallet blir stiftsgS.rdarna en viktig

faktor i den process pi vilken hela kyrkans framtid hlnger, det vill slga traderingen av det

kyrkliga engagemanget fren en generation till nlsta. Den miljo som stiftsgirdama utgor kan visa

sig vara fir kyrkan livsncjdvdndiga komplement till firsamlingarna.

Behou au unders\kning
Denna friga (om stiftsgirdarna lr drivbdnkar fbr morgondagens kyrkoengagerade eller inte) d.r

si pass angellgen att det dr nodvi.ndi gl att undencika om de olika antagandena stemmer och att

de hypoteser som bygger pi antagandena har fog fir sig. Om det skulle visa sig att stiftsgirdarna

uppfyller en sidan funktion kan man ju fundera pi hur ett funktionellt alternativ skulle se ut.

Om det skulle visa sig att stiftsgirdama inte fungerar som drivbdnkar dr det med betydligt stcirre

sinnesro som man kan sltta in skarpa stmkturella itgirder. Men si llnge man inte vet hur det

forhiller sig finns det allvarlig risk att man vid en nedllggning kastar ut bamet med badvattnet.

En av de schabloner som pra{ar vir bild av den idealiska ledaren d.r att hon eller han ska

va:;a tydlig och kraftfull. I bide fallen handlar det om att iedaren ska agera och ta beslut med den

stillatigande ftirutslttningen att hon eller han vet tiilrickligt fir att a;gera och ta beslut. Som vid

alla schabloner frnns det en uppenbar risk ftir civerdriven forenkling, kanske till och med

forsimpling. De stiftsledare som ska ta stdllning till agerandet kring stiftsgirdarna i Hlmosands

stift bor avsti frin att upptreda enlig schablonen pi modet, det vill slga rydligt och kraffillt,

och i stdllet uppfreda enligt ett nigot dldre ideal, enligt vilket ledarens viktigaste egenskap ar att

';"g 
h". argumenterat mer utfii,rligt i min bok En kyrka for vanligt folk. Empiriska undeniikningar 1985-96 om

Sveriges folk och Sveruka kyrkan. Sueruka kyrleans utredningar 1997:1. Uppsala: Svenska kyrkans cennalsryrelse,
1,997.  57.



vara insiktsJull. Det behcivs systematisk kunskap om stiftsgirdarnas vdrde, en kunskap som just

nu saknas.

For att ge stifaiedningen mojlighet att handla pi ett insiktsfullt sltt beslcit

stiftsgirdsutredningen att genomfiira en undencikning av pi vilka sltt brukarna av stiftsgirdama

uppfattade dem som tillgS.ngar, det vill slga vlrdesatte dem. Undersokningen genom{brdes som
ett uppdrag till Centmm ftir utbildning och forskning inom samhdllsvetenskap (Curs) vid
Lulei tekniska universiret.

Tre delundenokningar av enkdttyp genomfordes. Ett allmdnt befolkningsurval av
kyrkotillhoriga, ett urval girdsbesokare och ett urval anstdllda och ftircroendevalda utfrigades.
Ett smidigt samarbete mellan stiftskansliet och Curs uwecklades fir att administrera utskick

och insamling av frigeformuldr. Samarbetet har sedan eftefiljts av ett tolkningssamarbete

mellan stiftsgirdsutredningens tjdnstemannaledamot, stifisprosten Ingemar Melin, och
fbfattaren av denna rapport.

Det som komrner att tas upp hir er (1) pi vilket sltt kyrkotillhoriga, bescikare samt

anstd.lida och fircroendevaide bedomer stiftsgS.rdarnas virde, och (2) hur man kan jdmlbra

girdama med varandra i dessa avseenden. Rapporten ger ddrfor material till en argumentation

for att bevara stiftsgirdarna i stiftens verksamhet, samtidig som den gjuter kulor for anliggande

av eld mot en eller flera av girdarna.

1 0



Analys av svar och bortfall

Fiirarbeten, utskick och insamling
Underscikningen {iirbereddes i samarbete mellan Hd.rncisands stiftskansli och Centmm {iir

utbildning och fonkning inom samhdllsvetenskap (Curs) vid Lulei tekniska univenitet. De

olika delundencikningarna skissades och de frigeformullr som skulle anvdndas vdxte fram inom

ramen fiir samarbetet.

For att fl kontakt med mdnniskor som med sdkerhet varit pi stiftsgird i Hirnosands stift

togs beslut om en underscikning med tidigare gister pi girdama. Slttet att ni dessa mlnniskor

skulle vara ̂ tt konsultera gamla gist- och kunlistor, vilka i sin tur rekvirerades frin
stifagirdarna. Dessa "sikra" besokare forvlntades kunna ge en detaljerad bild av hur livet pi. en

stiftsgird ter sig ur den enskilda brukarens synvinkel.

Hur detaljerad och upplysande en sidan uppgifamlngd dn mitte bli skulle man ur

underscikninpsynvinkei sakna upplysning om hur representativ den skulle vara, det vill slga

hur utbredd och stark opinion den skulle tdnkas ticka. Fcir att rida bot pi detta valdes att
komplettera bescikarundersokningen med en underscikning dir ett slumpmlssigt urval av

medlemmar i Svenska kyrkan i stiftet tiJlfrigades om sina kontakter med och erfarenheter av

stiftsgirdarna i stiftet. Genom att anvdnda ett slumpmissigt, representativt urval skulle det ocksi

finnas mojlighet att dra slutsatser om hela stiftets befolkning.

Det firefoll dock otillricklig att enbart friga befolkningen i stort om stiftsgi.rdama, med

tanke pi att de flitigaste anvdndarna av stifugirdarna ftirmodligen dr kfrkligt arutd.llda och

ftirtroendevalda av olika slag. Resultatet av funderingarna blev att ytterligare en

delundersokning kom att ingi i undencikningsprogrammet, bestiende av alla

kyrkoridsordfbranden och kyrkoherdar i stiftet och d:irtill ett slumpmlssigt urval av owiga

forsamlingsvirdande penonalkategorier i fonamlingarna (prlster, kyrkomusiker, diakoner,

fonamlingspedagoger och -assistenter).

IJtskicken lgde rum under hostterminen 7999 och administrerades frin stiftskansliet,

men mottagandet av de ifyllda frigeformuldren organiserades vid Curs'. Hdr har vidare

civerfiiring till datamedium och analys genomlbrts. I tabell 1 anges de olika datum di utskick

skedde. Av karulimissiga hanteringsskdl kunde en eller ett par d"g* awikelser fiirekomma. I

alla utskick ingck introduktionsbrev undertecknad av biskopen och stiftsprosten. I andra och

flrde utskicket var det allt som fanns med. I lonta och tredje utskicket ingick dessutom

frigeformullr och svankuvert stdlld till Curs. Fcintasidan pi frigeformuliret i enklten till det

allmdnna befolkningsurvalet var gul, till bescikarna gron och till de ftircroendevalda och

anstdllda rcid. De tre underscikningarnas interna narnn blev ddrftir gul, grtin och riid.

o 
zuckard Wikstrom ansvarade ftir mottagandet och regrsreringen av de ifyllda formuldren samt merparten av

ri,verftirandet till datamedium.



Tabell 1. Ovenikt over utskicken av frigeformuldr till de tre delunderscikningama

Fonta utskick

Andra utskick

Tredje utskick

Fjdrde utskick

Kyrkoqllho_riga (gsl)

1 oktober (vecka 39)

21 oktober (v 42)

8 november (v 45)

22 november (v 47)

Besokare (gron)

12 oktober (v a1)

25 oktober (v 43)

11 november (v 45)

24 november (v 47)

Fortroendevalda

och anstd.llda (rod;

5 oktober (v 40)

21 oktober (v 42)

9 november (v 45)

23 november (v 47)

Registreringsarbetet for inkomna svar avslutades av bearbetningsskdl den L6 december

1999. Enstaka svar som inkommit senare ln det datumet har inte beaktats i analysen av svaren.

Suarande och bortfall
Ett ovdntat stort antal svar skickades in till CuEs. I de preliminlra berlkningar som gjorts tidigt

under samtalens ging hade vi inte vigat rd.kna med si minga svar som faktiskt infl<it till Lulei.

Eftenom det resulterar i en hog svanprocent blir det littare att losa det problem som de icke-

svarande utgor. De som vdljer att inte besvara ett frigeformulir har ur den frigandes synvinkel

en trikig egenskap: man vet inget eller nistan inget om henne elier honom. Eftersom man

genom sitt frigande dr ute just efter att fi veta nigot om vilka uppfattningar den tillfrigade har

limnar icke-svar utfrigaren i en besvdrlig sits. Det traditionella slttet att lcisa problemet er att

samla pi sig det lilia man vet om sivdl svarande som icke-svarande och jimfora om de bida

gruppema skiljer sig i sidana avseenden. Smi och obetydliga skili:rader mellan de bida

gruppema tolkas oftast som ett beligg for att de inte heller skiljer sig i andra avseenden, varfiir

man kan anvd.nda de faktiskt svarande som representanter fiir alla. Stora och betydande

skilleader mellan icke-svarande och svarande tolkas vanligwis som ett bellgg fir att det ocksi

finns skilleader berlffande det man inte vet om bida grupperna, det vill slga frigorna i

frigeformuldret. En liknande tolkning komrner att goras hlr.

Det totala svarandet framgir av tabell 2, som samrnanfattar svarsprotokollet vid

inkommande registrering. De svar som klassats som "Kan inte" gdller sidana tillfrigade om

vilka det inkomrnit information att de inte kunde deltaga i undersokningen. Skdlet kunde vara

att de var bortresta eller pi annat sitt icke-antrlffbara, eller att de var sjuka och ur stind att

besvara frigoma. De svar som klassats som "Vill inte" kommer frin tilJfrigade som explicit

meddelat att de inte ville svara och atc d'jrfir vidare piminnelser skulle vara bortkastad mcida.

Vad grupperna "Ej svar" och "Svar" gir ut pi ger sig sjdlv.t

t Det 6nru smi diskrepanser mellan stiftskanslies anteckningar om antalet usdnda enklter och CUES' anteckningar
om urvalsramens storlek. Stiftskansliet anger till besokarna 600 uednda enklter, Curs anger 582. Till
Fomoendevalda och arutillda anger stiftskansliet 483 utslnda enklter, CUFS 500. Betydelsen av dessa skilleader

torde vara finumbar.



Tabell 2. Svarande och borrfall pi de tre delundersokningarna

Ej svar

Kan inte

Vili inte

Svar

Totalt

Kyrkotillhoriga (gul)
Antal Procent

1 1 8  2 4  %
7  1 %
3  1 %

3 7 2  7 4 %

500 1,00 %

Bescikare (gr"r)

4ry4 Procent
1 2 7  2 2 %
1 , 2  2 %
,|

442 76 o/o

582 700%

Forcroendevalda

och anstd^llda (rod)

Antal, Procent

48 70%
7  1 %
)

443 819 o/o

500 100%

Med hjelp av uppgifterna i tabell 2 ka;n man berlkna svarsprocenten i de tre

delundenokningarna. Matematiskt uttryckt blir svanprocenten ("Svar" * 100) / ("Totalt" -

"Kan inte"). Att gruppen "Kan inte" ska &as bort frin gtuppen "Totalt" beror pi att man kan

slga att det visade sig vara pi felaktiga grunder som de kom att ingi bland de tffiigade. Den

gruppen ska ddrfor minskas med gruppen "Kan inte". Berdknat pi detta sitt blir svarsprocenten

for de tre delundersokningarna:

Kyrkotillhoriga (gul)

Bescikare (g"r)

Fortroendevalda och anstd.llda (rod) 89,9 procent

Bortfallet dr vad som iterstir av helheten. Den uppgir for de tre delundersokningama tili

foljande:

Kyrkotillhoriga (gul)

Bescikare (g"r)

Fcirtroendevaida och anstdllda (rod) 10,1 procent

Som redan antytt dr svarandet i jdmforelse med andra iiknande undenokningar gott,

vilket kan tyda pi att de rffiigade i stcirre omfattning dn vid andra undersokningar finner det

modan vlrt att svara, eftersom frigestdii:ringen ir inrressant. Detta lorblir dock en hypotes som

inte kan bekriftas.

Analys au bortfall
For var och en av de tre delundencikningarna finns alisi ett borrfall, &ir problemet er att man
just inte vet nigot om det. I detta avsnitt kommer ett foncik till analys av gruppen av icke-

svarande att goras.

Delundersiikningen kyrkotffiiiriga (gul)

Svanprocenten uppgick for delundersokningen till 75,5 och bortflllsprocenten till 24,5. Om
dem som inte svarat finns det en uppgift om kon. De bida kategorierna svarande och bortfall
kan bida analyseras med kon som uppdelningsgrund. Resultatet framgir av tabell 3.

75,5 procent

77,5 procent

24,5 procent

22,5 procent

7 3



Tabell 3. Analys av svar och borcfall i delunderscikningen "Kyrkotillhoriga"

Borrfbll

Svarande

Totalt

Antal tillfrigade

Kvinnor

20,5 yo

79?5 yd

1,00,0 0A

239

Mdn

28,3 Yo

717 o/o

100,0 yo

254

S_amtliga

24,5 .rc

75 ,5  %

100,0 %

493

y' = 4,097, dJ= I,  p < 0,05"

Kvinnorna har svarat i stcirre omfattning dn mlnnen enligt tabell 3. Ar skilLraden stcirre

ln vad som kunde firvdntas med tanke pi att det rcir sig om ett slumpmissigt urval?

Signifikansanaiysen som iterges under tabellen visar att skill:aden 1r st<irre in man har

anledning att fiirvlnta. Med en risk for att dra fel slutsats pi fem procent kan man konstatera att

kvinnorna har svarat mer in mlnnen.

Vilka slutsatser flr detta ftir undencikningen? Den som analyserar svaren fran det

allmlnna urval av kyrkotillhoriga tvingas att ta i beaktande om skillnaderna mellan kvinnornas

och minnens representation bland de svarande kan ha lett till fonkjutningar i svarsmcinstren.

Det finns en mojlighet att sdnkilda kvinnliga svanmonster fltt st6rre vikt d.n de ir berittigade

till.

Delundersiikningen besiikare (griin)

Svarsprocenten uppgick till 77,5 och borrfallsprocenten til.22,5. Om den som inte svarat finns

det uppgift om kon pi liknande sitt som i delundenokningen ovan, men ddrutciver finns det

uppgrft om vilken stiftsgird som alla tffiigade varit pi. Vi vet pi vilka listor som varje

tffiigad upptrlder, pi listor frin Edsisens f dllgird, frin Galsjo bruk eller frin Soriker.

Dlrigenom kan vi analysera om det finns skillnader mellan svarande och icke-svarande.

Resultatet av analysen med kon som skiljevariabel framgir av tabell 4.

Tabell 4. Analys av skillnader mellan kvinnor och min i svar och bortflll i

delundenokningen "B es6kare "

Borsfall

Svarande

Totalt

Antal tilJ&igade

1' = 0,003, df = 1, p = 0,957

SkilLradema mellan kvinnor och min bland de tffiigade i delundersokningen bescikare

d.r si smi att de utan vidare liter sig avFirdas som slumpmlssiga. De svarande i

delundenokningen representerar nistan exakt korufordelningen hos alla tffiigade.

Om man i stdllet delar upp svarande och icke-svarande erter stiftsgird kommer man till

den uppstdllning som presenteras i tabell 5. Den friga som man kan stdlla sig hdr dr om de svar

' 
76' lchi-kvadot) lir ea statistiskt redskap ftj,r att stga nigot om fordelningar av det aktuella slaget; d/ (degrees of

freedom) dr antalet frihetsgrader i den aktuella fiirdelninptabellenl;p (probabilitet) dr sannolikheten att en sidan

fordelning uppkommrt enbart genom slumperu Iiinorg. Eftenom den sannolikheten dr mindre in 5 procent vdljer

vi att acceptera att det finns en skilLead mellan kvinnor och mln.

Kvrnnor

22,9 yo

77 ,2 
o/o

700,0 yo

272

Mdn

22,6 yo

77,4 o/o

100,0 yo

292

S111tliga

22,7 %6
77 13- 

o/o

700,0 yo

564



som finns till hands representerar den fordeLring mellan stiftsgirdarna som hela urva-let

tffiigade inneholl.

Tabell 5. Analys av skillnader mellan de tre stiftsgirdarnas besokare i svar och bortfall i

delundencikningen "Bescikare "

Bortfall

Svarande

Totalt

Antal tffiigade

X' = 9,057, df = 2, p < 0,011

Den slutsats man kan dra av firdelrringen och 262-analysen av fordelningen ir att det 6nns

skill:rader. Gi.isjo bruk har bittre representation bland de svarande in de bida an&a

stiftsgirdarna. Den skill::ad som finns i tabell 5 1r si stor att den inte kan gd"lla fiir att vara

slumpmdssig.

Nlr uppgifterna frin delunderscikningen anvi,nds bcir man alltsi ha i itanke att de som

varit pi Galsjij bruk representerats av en storre andel dn de som varit pi de bida andra

stiftsgirdarna. Detta blir inget problem om man delar upp de svarande pi de tre stiftsgirdama

var fiir sig. Endast nlr man slir ihop de rre undergrupperna till en enhet g<ir sig problematiken

gdllande.

Delunderstikningen fiirtroendevalda och anste[da (riid)

Svanprocenten uppgick for delundencikningen till 89,9 och borrfallsprocenten till 10,1.

Delundenokningen har dlrmed den stdrsta andelen svarande av de tre delunderscikningarna.

Om sivdl svarande som icke-svarande finns det en uppgift om kcin. De bida kategorierna

svarande och bortfall kan bida analyseras med kcin som uppdeLringsgrund. Resultatet framgir

av tabell 6.

Tabell 6. Analys av svar och borrfall i delunderscikninsen "Forrroendevalda och anstd.llda"

Edsisen

28,0 yo

72,0 o/o

100,0 yo

186

Giisjo bruk

75,5 yo

84F %

100,0 Yo
193

Sor.iker-

24,9 yo

75,7 o/o

100,0 %

185

Samdiga

22,7 %
77,3 0/o

700,0 %
564

Borrfail

Svarande

Totalt

Antal tffiigade

t = 0,479, dJ= I,  p = 0,518

Det finns ingen skillnad meiian kvinnors och mdns svarandegrad i delunderscikningen
"Fcj,rtroendevalda och anstdllda". Den lite hogre svarsprocenten fiir mdnnen i tabell 6 ligger

inom slumpens domlner.

Samrnanfattande om bortfallet

Kvinnorna dr overrepresenterade i undencikningen "Kyrkotillhciriga", och bescikama frin

Gehjo bruk ir civerrepresenterade i delundencikningen "Bescikare". Dessa bida
proportionsfonkjutningar komrner att vlgas in i tolkningarna i genomgingarna av materialet.

Kyplor
11,,7 o

gg_,9 o/o

L00,0 0A

235

Mdn

9,3 yo

90,7 yo

700,0 0A

258

Slgdiga

70 ,1yo

89,9- o/9

700,0 yo

493



Fdrdelningen au de suarande i centrala auseenden
De kyrkotiJihoriga, besokare, samt fiirrroendevalda och anstdllda som ingir den databas som
utgor underlaget fiir de foljande kapiden kan beskrivas genom att ange hur stora proportioner
av svarande som ingir i olika undergrupper. Genom att ange hur stor av gruppen som dr
kvinnor respektive min, hur stor andel som ir toniringar, storleken pi den grupp som lr
nyinflyttare till stiftet, tecknar man konturerna av en social gruppering. I blsta fall kan den
teckningen medverka till att skapa insikt i och fiirstielse for de mekanismer som ligger bakom
gruppens std.llningstagande i nigot av de minga avseenden som frigeformullret lockade fram.
Om si har blivit fallet kan enbart den enskilda llsaren avgora. Pi fofattaren ankommer enban
att stdlla materialet till forfogande.

Tabell 7. Fcirdelningen mellan kvinnor och md.n i de tre delunderscikningarna

Kvinnor

Mdn

Totalt

Antal svarande

Kyrkotillhoriga

s 2 %
48 o/o

100 %
372

Bescikare

5 1 %
49 o/o

700 %
436

Fortroendevalda

och anstd.llda

4 9 %
5 1 %

100 %
436

I tabell 7 anges firdelningen mellan kvinnor och mln. Det gir knappast att hitta en
jdmnare genusfiirdelttitg. Det kan ndmnas att den lilla skilLrad som finns mellan
deiundencikningarna vid signifikansprcivning med 1'visar sig vara icke-signifikant. I en senare
fotnot forklaras logiken bakom den typen av signifikansprcivning.

Aldersfiirdelringen iterges i tabell 8. Hlr finner man rltt stora variafioner.
Delunderscikningen kyrkotillht)riga har en ganska ji* ildersfirdelning, vilket ir att vdnta, i och
med att befolkningen - och dlrmed de kfrkotillhoriga - d.r relativt jimnt fordelad pi de olika
ildersgruppema. Om man liter denna delundersokning vara rikrmlrke fiir de bida andra
delundersokningarna kan man konstatera att delundersokningen besijkare har tydliga accenter i
olika ildrar. Toniringarna ar tydligt civerrepresenterade (motsvarande miigruppen for
ungdomsarbete), och av vuxna mellan 40 och 59 6.nner vi betydligt st6ne andel besokare dn av
kyrkotillhoriga (motsvarande konferensdeltagargruppen). I den tredje delunderscikningen,

fi;rtroendevalda och anstiillda,lr det tydligaste klnnetecknet att ildersgrupperna civer 50 ir lr
stora. Detta dr inte att undra pi. I den gruppen ingir prister i prlstkarridrens sluttjlnst,
kyrkoherdar, och kyrkoridsordfbrande, vilket man vanligwis ocksi fiint blir efter ett antal ir
som "vanlig" kyrkoridsledamot. Detta skapar automatiskt en overvikt for de dldre grupperna.
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Tabell 8. Fcirdelringen pi ildengrupper i de tre delunden<ikningarna

Tonfingar

20-29-Lingar

30-39-iringar

40-49-iringar

50-59-iringar

60-69-iringar

70-79-Lingar

80 ir och_ ddrciver

Totalt

Antal svarande

Kyrko^.{llonga

6 %
7 6 %
7 8 %
1 9 %
')) o/^

1 7 %
2 %
1 . %

101 %
373

Bescikare

1 9 %
4 %

7 6 %
2 s %
2 6 %

7 %
2 %
7 %

100 %
436

Forrroendevalda

och anstdllda

4 %
1 2 %
7 9 %
2 6 %
2 5 %
1 2 %

2 0/;

t00 %
436

Stiftet omfattar befolkningen i fyra landskap, Hl{edalen, Jimtland, Atrg.t-"nland och

Medeipad. Dessa landskap ir olika befolkningstita, vilket bor fi genomslag i

svarandeftirdehringen for delundersokningen kyrkotillhdiga. Att si 1r fbllet framgir av tabell 9.

Tabell 9. Fordelringen pi landskap i de tre delundenokningarna

HI{edalen

Jemdand
Angermanland

Medelpad

Totalt

Antai svarande

Kyrko{]lloriga

4 %
28%
3 3 %
3 6 %

101 %
369

Besci,kare

7 %
2 3 %
s [%
zs%

700 %
372

Foruroendevalda

och anstdllda

6 %
3 7 %
3 8 %
19 %o

100 %
435

FordeLringen inom delundersokningen kyrkotillht)rigd motsvarar befolkningstalen ftir de

fyra landskapen. Angermanland och Medelpad har var sin nedjedel av befolkningen, medan

Jdmdand far ta hjdlp av tunt befolkade Hl{edalen fir att komma upp tili den sista tredjedelen.

Bland besdkama dominerar ingermanlinningarna. Inga av de andra landskapens befolkningar

hi.ller stdllrringarna. Man kan notera att det finns ett stoft antal besokare som inte besvarat

derma friga, nirmare bestdmt 69 srycken. Det 1r nlraliggande att anta att merparten av dem ir

utomstiftsinvinare. Blandfi)rtroendeualda och anstiillda slir den kyrkliga organisationsstrukturen

igenom. Det finns forhi.llandevis fler pastorat (och dirmed kyrkoherdar och

kyrkoridsordftiranden) ln invinare i Hdrjedalen ochJlmdand, medan det motsatta gdller fir

Medelpad. Hfu ligger de folkrika pastoraten, dlr det gir forhallandevis firre kyrkoherdar och

kyrkoridsordfiiranden pi 10000 invS.nare dn i de fiintndmnda landskapen. I Angermanland

rycks det rida nigot slags balans mellan inlandet (Hdfedalen ochJimdand) och kusdandet

(Medelpad).

Avslutningsvis gors en presentation av hur llnge de svarande bland de kyrkotillhoriga

bott i stiftet. Resultatet fims i tabell 10.

1 7



B-o-endetid

Upp till 5 ir
6-15 ir
76-25 Lr
26-35 i:r
36-45 Lr
46, ir och dirciver
Totalt
Antal svarande

Kyrkoqllho,nga

6 %
6 %

1 9 %
2 0 %
t 6 %
33 o/o

700 %
373

Den sista klassen, som bott i stiftet t 46 fu eller mera, omfattar en tredjedel av de

kyrkotillhoriga. Nigon systematik i de ovriga uppgifterna i tabell 10 dr svir att hitta.

Efter dessa genomgingar av borcfall sivli som svarande lr det dags att vinda sig till de

innehillsliga frigorna, det vill siga de enkltfrigor som ger uttryck fiir instdll:eingen till

stiftsgirdar hos de tre delunderscikningsgruppema.

1 8



Stiftsgird

Edsisen

Galsjo bruk

Sciriker

Nigon av de tre

Alla tre

Kyrkoq''ll-l-r,onga

1,\ %o @v 362)

28 o/o (av 363)

18 %o @v 3s2)

43 Yo Qv 367)

3 Yo bv 355)

Bescikare

43 Yo @v 3eo)

65 o/o Qv ao7)

59 %o @v +\o)

99 Yo Qv a3s)

75 Yo @v 381)

Hur ofta rnan besiikt stiftsgirdarna
Stiftsgirdarna ir genom eget besok kdnda av stora delar av de kyrkotillhoriga i Hdrnosands stift.
Tabell 11 visar hur stora andelar av de tre tffiigade grupperna som bescjkt girdama. De
kyrkotillhiirig4 samt deft;rtroendevalda och anstiillda har valts ut enligt kriterier som inte har med
girdsbesok att gora, medan delundencikningen besiikare och deras andel besokare vid

stiftsgirdarna mest slger nigot om vilka listor deras namn hlmtats frin.

Tabell 11. Andelar som besokt stiftsgirden. _ _ _ - _
Fortroendevaida

och anstdllda

53 %o Qv ale)

8t o/o @v a2s)

80 %o @v +2s)

93 Yo @v a3s)

42 %o @v +Io)

Det 1r stora andelar av stiftsbefolkningen som avlagt bescik vid stiftsgirdarna. Mer ln var
tionde har varit pi Edsisen, mer dn var f drde pi Gilsjo bruk och mer In var sjltte pi Soriker.
Ndr besoken salnmanrdknas ir det fyra av cio stiftsbor som bescikt nigon av stiftsgerdarna, och
det finns en liten grupp om tre procent som bescjkt alla tre.

Av de forcroendevalda och de anstd.lida dr det mindre forvi.nande att si stora andelar
bes<ikt girdama, i och med att minga krafter samverkat fbr att istadkomma just detta. Var
annan har varit pi Edsisen, fyta av fem pi GiisJo bruk eller Soriker. Nio av tio har varit pi
nigon av stiftsgS.rdarna, fyra av tio har varit pi alia tre.

Med tanke pi dessa stora andelar kan man friga sig om nigot fel intrift^at. Man kan dels
undra om det ir ett systematiskt fel, det vill siga ett sedant fel som beror pi uppllggningen av
underscikningen i stort, dels om vi har skd.l att misstlnka ett siumpmissigt fel, det vi-ll siga

beroende pi att nigot rikat gi fel i processen'.

Beryder borrflllet, se tabell 3, att proportionema {tirrrrdngts, si att girdsbesokarna kommit
att bli dramatiskt civerrepresenterade? Visserligen dr kvinnorna civerrepresenterade i
delundersokningen kyrbotillhiinga, och visserligen kan denna civerrepresentarion ha viss
betydelse, men lven om man skulle vdija att helt bortse frin den overepresenterade gruppen,
kvinnoma, och enbart rapportera den andel mdn som besokt minst en stiftsgird, skulle
tolkningen bli den sarnma. Fyra av rio manliga sriftsbor (39 procent) har varit pi nigon av
stiftsgirdarna. Motsvarande andel for de kvinnliga stifaborna 1r 47 procent.

Finns det skd"l att anta att frigorna har ftirstitts fel? Ordalydelsen var "Svenska kyrkan i
Hlrnosands stift lger och driver tre stiftsgirdar. Har du bescikt Edsisens f :ilgard i Jimdand?
[Nej lJa] Har du bescikt Gilsjo bruk i Angermanland? [Nej lJa] Har du besokt Stiftsgirden
Sciriker i Medelpad? [Nej lJ"]". Det finns inget i formuleringen av fr5.gorna som kan leda fel.
Det ir inte rimligt att fiirestdlla sig att de svarande bortsett frin stiftsgirdens namn och enbart
svarat pi om de varit iJdmtland, Angermanland respektive Medelpad.

'Matt 
katt ocki kalla de bida slagen av fel for validitetsm.dssiga och reliabilitetsrnissiga fel.
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5. Svenska kyrk".r i Hlrnosands stift

dger och driver tre stiftsgirdar:

Har de svarande kunnat bli vilseledda av rypografin?

D Nei
DIq
Har"du besiikt Gilsjii bruk i Angerrnanland?
tr Nei
D Ia
Har-du bestikt Stiftsgirden Siiriker i Medelpad?
tr Nei
n Ia

Har det faktum att frigelydelsen delats mellan spalterna kunnat tolkas pl ett sidant sltt ac

[Nej lJa]-svaret uppfattats vara pi en kunskapsfriga om huruvida man klnde till att
stiftsgirdarna fanns? Nej, en sidan tolkning verkar vdl lingscikt.

En annan tolkningsmojlighet dr att de svarande inte svarar sanningsenligt, utan fonoker

stdlla sig in hos dem som stdller frigar:,,. Om man vill tolka resultaten pi detta sitt mots man

omedelbart av en motfriga: vad vill de svarande i si fall uppni genom att svara pi litsas? Nigon

egen vinning kan de inte hoppas pi, i och med att underscikningen lr anonym. Har de velat

undvika att gcira biskopen iedsen, han som underskrivit foljebrevet? Aven det forefailer

lingsokt.

Har de svarande satt kryssen pi mifl, mer eller mindre slumpmissigt? Mycket lite tyder
pi att frigorna skulle ha besvarats pi detta sltt. Den andei av de svarande har sagt sig vara

bescikare pi. nigon av de tre girdama dr identisk med del andel av de svarande som angivit hur

ofta de bescjkt en stiftsgird, vid ett enda tilll).Ile, nl,gra eller mi.nga ginger. Det finns en god

inre konsistens i svamndet som talar emot att kryssen i svarsformullret skulie ha hamnat i sina

rutor pi ett slumpmlssigt sitt.

Har nigot intrlftat vid bearbetningen, inmatningen i datorformat, analysen, etc? Det ir

allom bekant att fel uppkommer i alla system och att det enda man kan gora ar att bygga

konrrollmekanismer som underl;ttar att de upptlcks. Hir har kontrollmekanismen varit knuten

till uppliggningen av svarsdatabasen. En rad kontroller har glort det omojligt att siflorna
forskjutits si att slga i sidled, och genom placeringen av tydliga markorer bland variablerna har

man kunnat se att de svar som antagits hcjra till friga 5 (se rutan ovan) faktiskt g<ir det. Det ir
allai inte heller ri."ligt att forestdlla sig att nigot bearbetningsfel ligger bakom de ovdntade

uppgifterna i tabell 11.

Ddrmed iterstir endast en tolkningsmojlighet, ndmligen att stora andelar av de
kyrkotillhcitigt i Hlrn<isands stift faktiskt avlagt bescik pi nigon av stiftets girdar.

Man kan friga sig om det handlar om engingsbesok eller om de bida grupperna
iterkomrnit till stiftsgirdama nilgra eller till och med minga ginger. En ovenikt civer detta
6nns i tabell 12.
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Tabell 12. Hur ofta man bescikt sdfagirdarna Edsisen, Gilsjo bruk och SorS.ker

Hur ofta har du besokt

nigon av dessa stiftsgirdar?

Vid et enda tilUd"lle

Nigra ginger

Minga ginger

Totalt

Antal svarande

Kyrkotllllrgriga

4 7 %
5 0 %

9 o/o

100 %
756

Bescikare

2 7 %
4 9 %
2 4 %

700 %
437

Fortroendevalda

och anstdllda

1,2 %
4 2 %
45 o/o

9 9 %
405

I det allminna urvalet av kyrkotillhciriga, som i tabell 12 reducerats till 156 svar, i och
med att de personer som 

"ldtig 
varit pi en stifsgird inte svarat, finns det ett mindre inslag av

flergingsbescikare dn i urvalet av fiirtroendevalda och anstd.llda. De som valts till
fiircroendeposter eller ansti.llts i ftinamlingarna har haft flera tillfillen och anledningar att ika till

en av stiftets girdar.

Ror det sig om besok som innebdr overnattning eller gdller det dagsbescik, d:ir man haft

ett sanmantride eller liknande pi girden, fast utan att ha ovemattat &ir? I tabell 13

sammanstdlls de tillgd.ngliga uppgrfterna.

Tabell 13. Andelarna dagbescikare och nattglster pi_stiftsgirdarna _ _

Besiikare iiuer en dag pd ...

. . .  Edsisen

. .. Gilsjo bruk

...  Soriker

... nigon av de tre stiftsgi.rdarna

,r, alla rre stiftsgirdar

Sidana som har duemattat pi ...

. . .  Edsisen

... Gilsjo bruk

.. . S<iriker

... nigon av de tre stiftsgirdama

... alla tre stiftsgirdar

Kyrkotlfllr.gnga

20 %o Qv 131)

59 Yo @v M3)

41 Yo gv 13s)

87 o/o (av 150)

5 %o @v 131)

17 Yo Qv 138)

34 To @v M7)

24 %o Qv uo)

57 Yo @v u8)

3 Yo @v Mr)

Besokare

24 % (av 3e4)

52 Yo @v a}o)
47 % (av400)

81, % @v 412)

8- % (av 3e3)

38 % (av 386)

56 % (av 3e6)
44 % (av 3ee)

9I % ev 42e)

9 %o @v 372)

Fcirtroendevalda

och 3g11dllda

37 %6 gv 38t)

69 Yo @v +ro1
70 %o @v ao7)

86 Yo @v a2s)

26, o/o (av 383)

43 Yo @v a}s)

63 %o @v an)
66 %o @v ]aI)

87 Yo gv a22)

30 o/o Qv aos)

I urvalet av kyrkotillhaiga dr det Gehj6 bruk som har de storsta andelarna dag- och

nattgester, foljd av Soriker och Edsisen. Det d.r vidare en stor skillnad mellan i ena sidan

andeien som varit daggist vid nigon av girdarna och i den andra andelen som varit nattgdst.

Det visar sig att den kontakt som en icke ovisentlig del av befolkningen flr med

stiftsgardsmiljcin hdrrcir frin dagbesok (87 procent). Den kontakt som en civernattning ger d.r

det endast 57 procent som fltt tillging till. I urvaletavfiirtroendevalda och anstiillda lr det i std.llet

Soriker som haft den bredaste kontakrytan, med Gehjo bruk pi andra placering och E&isen pi

tredje. Andelarna som varit dag- eller nattglst pi nigon stifagird ligger vdsendig civer

motsvarande andelar i urvalet av kyrkotillhoriga, och detta giller i sdnkild grad andelarna som

varit pi alla re stiftsgirdar.
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Frigan om vem som tar beslut om placering av evenemang, kuner och llger dr vlsend:r

for bellggning och bruk av sdfagirdar. Eftenom sakllget lr iite olika mellan de tre

delundenokningarna (ett stcirre inslag av "beslutsfattare" bland den ftirrroendevalda och

arutdilda) har de faktiska frigorna formulerats lite olika. Det fanns sS.lunda tre alternativ att vdi,';

mellan fijr urvalet kyrkotillhoriga, medan bescjkarna samt de forrroendevalda och anstdllda haic

fyra svanaltemativ. Icke desto mindre sammanltirs svaren i en och sarruna civenikt, se tabell 1-:'

'Tabell 14. Vem sombeslutat om att ika till en stiftsgird. _ _

KyrkotrJ]lronga

1 8 %

Fortroendevali:

och anstdllci;

Jag hade beslutat

Jag ingick i en grupp som beslutade

Andra hade beslutat, jag var deltagare 30 %

Jag kommer inte ihig 5 o/o

Antal svarande 373

B_eso-kare

1,8 %
3 5 %
82%
1 %

436

2 2 "
4 4 9
77  o rc

3 ot,

436

I tabell 14 lr den sift-erbas mot vilken procenten berlknats alla svarande. Eftenom de

svarande sannolikt kunde ha upplevelser av olika slag av arrangorsansvar kunde de ta stdlLring

till varje svarsalternativ. Av gruppen kyrkotillhaigahtr var sjltte varit arrangor och tagit beslut

om att ika till stiftsgirden. Det som man ikt for kan variera hogst avsevirt, &in ett beslut om

att dricka eftermiddapkaffe pe Gilsjo bruk til beslut om att forligga ett tonirsliger p5, Edsisen.

Tre av tio kfrkotillhciriga har deltagit i arrangemang ddr andra bestlmt lokaliseringen till en

stifugird.

Vad gd.ller fi;nroendeualda och anstiillda lr nivierna betydligt hogre. Var femte i den

gruppen hade tagit egna beslut om lokalisering och nlstan var annan hade ingi.tt i en grupp

som fattat beslutet tillsammans.

Fcirvinande lig ir andelen som inte kommer ihig vem som hade ansvaret fbr beslutet om

attlagga affangemanget pi stiftsgirden. Om denna brist pi minnesforlust just i det avseendet

kan tas som bevis for stiftsgirdsuppehdllets ofirglomlighet dr dock en oppen frigr.

Vad gdllde besoket eller besoken pi stiftsgird? Tabell 15 ger vid handen att de

kyrkotillhoriga samt de fortroendevalda och anstdllda har olika anledningar att ika tili

stiftsgirden. Fcir de kyrkotillhi;riga 1r stiftsgirden ett omtyckt utflyktsmil och ett std.lle man iker

pi kurs till. For besiikamasarnt defiirtroendeualdaoch anstiillda gdller ocksi att stiftsgirden 1r en

viktig kungird, men dirutriver lr det inte som utflyktsmil som girdama dr viktiga. I stdllet dr

det mojligheten att anordna eller delta i konferens pi en stiftsgird som 1r viktig.
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Tabell 15. Vad besoken pi stiftsgirdama gdllde

Milt/mina b-epk galide

Utflyktsresa 67 %o @v 127)

Utbildning - kun 52 %o @v 130)

Sammantride - konferens - overllggning 40 % @v 124)

Lzger 37 % (av 128)

Arangemang som ftinamlingen inbjod till 23 % (av 116)

Arrangemang med mcijlighet till kristen fordjupning 75 Yo @v 1rB)

A:rangemang som stiftet eller stiftsgi.rden inbjod till 13 %o @v 117)

B,elokare

37 Yo @v328)
78 Yo Qv 37e)

69 %o @v 366)

48 Yo @v 33s)

32Yo @v 32a)

37 Yo @v 32a)

29 Yo @v 31e)

Fcirtroendev

och- anstd.llda

59 %o @v 267)

94 Yo Qv 3se)

85 %o @v 316)

66 % @v 278)

70 % @v 270)

6I %o @v za3)

83 % (av 301)

De sju olika typema av arrangemang som tabell 15 presenterar har ordnats enligt

instdmmandegraden hos de kyrkotillhiiiga, Om man liter blicken glida ner over den kolumnen

finner man att procentandelarna blir allt mindre. Frir de bida andra kolumnerna, besdkam4 samt

deJiirtroendeualda och anstiillda, gdller inte samma ordningsfbljd. Hir giller en annan ryp av

rangordning. For besiikama dr uppslutningen kring "Liger" pitaglig, medan defartroendeualda och

anstiillda i pifallande stor omfattning besokt stiftsgird vid ett "Arrangemang som stiftet eller

stiftsgirden inbjdd till".

I wi av de tre delundersokningarna, besiikamas{nt defdrtroendevalda och anstiillda. stdlldes

en friga om vilken stiftsgird de svarande i synnerhet avseg, nd.r de med virderande frigorna

aktualiserades. I tabell 16 anges vilka stiftsgardar det handlar om de bida delundersokningarna.

Tabell 16. Vilken stiftsgird de svarande vdljer att vlrdera verksamheten pi _
Stiftsgarden

Edsisens f:iltgird
Gilsjo bruk

Sciri-ker

Totalt

Antal svarande

Be;okare-

2 7 %
4 3 %
3 0 %

1,00 %
41,7

Fortroendevalda och anstd.llda

2 3 %
4 s %
32 o/o

100 %
384

Det visar sig att inte allt for olika proportioner av bescikare samt ftirtroendevalda och

anstdllda anger de tre stiftsgirdarna som sin primira referenspunkt for de vdrderande frigorna.

Cirka en fdrdedel beskriver Edsisens fdllgird, knappt en tredjedel beskriver Sciriker, medan

resten, knappt hdlften, avser G5.lsjo bruk.
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Positivt och negativt orn stiftsgirdar
I alla tre delunderscikningar, till kfrkotillhoriga, till besokare samt till fortroendevalda och

arutdllda, fiirekom en friga om allmdn instdllring till stiftsgirden. Sju pistienden med en ril

stifagirdarna positiv innebord kompletterades med tre pistienden ddr inneborden var neganv

till stiftsgirdarna. De sammanlagt tio pistiendena var:

[12)Jag kdnner mig personligt vdlkommen ni.r jag kommer till en stiftsgird

[13] Livskvaliteten blir hogre pi en stiftsgird in pi en annan gird/mlaggning

UalJag har en annorlunda och mer positiv upplevelse av Svenska kyrkan efter min vistelse pa

stiftsgirden

[15] Andakterna och guds{dnsterna pi stiftsgirden /gfudarna har stlrkt rnin tro

[16] I stifagi.rdens kapell har jag fltt storre fiintielse fiir vdrdet av andakt och gudstjdnst

[17] Besoket eller vistelsen pi stiftsgirden har stdrkt min tilitro tili kyrkan

[18] Stiftsgirden gor det meningsfullt att tillhora kyrkan

[19] Mitt fiircroende for Svenska kyrkan har piverkats i negativ riktning av sciftsgirden

[20] Kvdllarna blir ld.tt innehillslcisa och rS.kiga pi stiftsgirden

l2I)Jag upplever ingen skillnad pi miljon pi en stiftsgird och pi en annan kun- ftonferens-)
eller llgermiljo

Svanalternativen for alla tio p5.stienden var (") 'J.g klnner igen rnig helt och h5.llet", ft)
"Det stimrner inte riktigt pi mig", (.) 'J"g ki.nner inte igen *ig i p5.stienden", och (d)
"Tveksam vet inte". En tentativ faktoranaiyst av de tio plstiendena anryder att svaren pi de slu

forsta (12-18) pistiendena hor ihop, vilket kunde forvlntas med tanke pi likheten i
pistiendenas inneh5.ll, men att ddrutciver pistiende nummer 21 ar att hlnftrra till samma grupp,

om man sammanlbr svanalternativ (a) vid pistiendent 12-18 med svarsalternativ (c) vid

pistiende 21. Samrna tentativa faktoranalys pekar ut ett samband mellan de bida pistiendena

79  och20 .

Faktoranalysen kan inte anvlndas som annat in en fingervisning i och med att de tre

fiinta svarsaltemariven inte uppfyller de krav som miste stdllas ftjr att en faktoranalys kan anses

befogad. Men fingervisningen rlcker till fir att det ska vara tit"ligt att konstruera wi skalorn, en
som samnanfattar de positiva svaren och en som sammanfattar de negativa. Resultatet av

operationerna framgir av tabell 17, dar de svarande riknats borc som rldtig varit pi en

stiftsgird.

Tabell 17. Andei instd"mmande vid positiva och negativa pisri.enden om stiftsgirdar

Forsroendevalda

Bescikare och arutdllda

P;;i;i;;----

Negativa

Antal svarande

Kyr1<o{ll!origa

7 6 %
2 %

156

2 9 %

3 o/o

424

3 6 %

3 %

398

Stiftsgirdama skordar instdmmande i de positiva pistiendena vid var sjltte mojlighet

bland de kyrkotillh.itiga, vid var fdrde mojlighet bland besokama och vid var tredje mojlighet

t 
Utdragande: huvudsakliga komponenter, rotarion: varirvx.

' 
Ant"l.t svar (a) 'Jag kinner igen mig helt och hillet" i procent av det antal ginger som ett sidant svar var mi;jlig

(8 respektive 2).
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bland de fiirtroendevalda och anstdllda. I de negativa pistiendena kdnner man igen sig i

becydtigt mindre utsfteckrfng, wi till rre procent av de mojliga fallen av igenkd.nnande bejakas.

Det finns dock rydliga variationer i svanmcinstren fiir dessa igenkinnanden. For det firsta finns

det en genusvariation, se tabell 18.

Tabell 18. Kvinnors och mdns instdmmanden vid positiva och negativa pistienden om

stiftsgirdar

Positiva

Negativa

Antal svarande

Kyrkotillhoriga

Kvinnor Mdn

7 s %  7 9 %

1. % 20/a

89 67

Bescikare
Krrinnor Mdn

3 r %  2 7 %
2 %  4 %

213 2IT

Fcirtroendevalda

och anstdllda

Kg11or Min

3 8 %  3 s %

t -o /o  5  %

793 205

I det aiiminna urvaiet av kyrkotillhoriga dr kvinnorna mindre benigna att hilla med 1n

mlnnen, bide vad gdller de positiva och de negativa pistiendena, se tabell 18. Bland bescikarna

samt bland de fortroendevalda och anstd'llda ir det wlrtom si att kvinnorna i storre omfattning

dn mdnnen instdmmer i de positiva pistiendena, medan de firblir mindre benigna dn mdnnen

att instdmma i de negativa pistiendena.

Den variation i de positiva svaren som kan hdrledas till de svarandes dlder tar sig det

uttryck som iterges i figur 1.

o &sd&

T@b4{ 20,4 t I-t & 1049 k 50-59 & @€ & 7G79 &

Aldcrgmpp

Figur 1. Instdmmanden vid positiva pistienden om stiftsgirdar i oiika ildersgrupper

Att de tre linjerna i figur 1 avspeglar de olika nivierna av irutd.mmande i de tre

delundersokningarna :it tydligt och har redan kommenterats i samband med tabell 17. Den

ildersvariation som framkommer i figur 1 visar sig pi si sltt att de yngsta och de d"ldsta

S.ldersgrupperna ir mest bendgna att kdnna igen sig i de positiva pistiendena, medan de

svarande i 20-,30- och 40-iren kdnner igen sig i mindre utstrlckning. Dessa skillnader dr som

rydligast bland forrroendevalda och anstdllda, d:dr det finns en pitaglig entusiasm och vilja att

kd.nna igen sig i de positiva pistiendena om stiftsgirdarna. Samma tendens iterkommer, fast i

nigot mindre utpriglad form, hos besokama, octr den kan lven iakttas hos det allmdnna urvalet

kyrkotillhoriga.

Tolkningen av S,ldersskillnaderna dr relativt fri, i och med att den inte liter sig belysas

genom kompletterande frigor till de cillfrigade. I de yttenta inderna av ildenfordelningen

+

't{
Ddwdcatilnjng

- 
*s**
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medlbr de praktiska konsekvenserna med att forldgga arangemang till en stiftsgird minsr
ollgenheter. De unga och de dldre har inte i samma omfattning som de medelilders smiba::.
och familj att ta hdruyn till och kan ddrfiir i stcirre omfattning hlnge sig it de speciella kvah:c::--
som stifsgirdsuppehillet innebdr. For gruppen mellan 20 och 50 ir finns dlremot dessa
praktiska problem i stcirre omfattning. Sannolikheten er stor att dessa praktiska problem firga:
av sig pi upplevelsen av stiftsgirden.
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Stiftsgirdarnas vilrde

Bruks-, options- och existensuiirde
Det finns i sivd.l Svenska kyrk- som i andra stcirre organisationer en ovana att tala om

ospecificerade vdrden. Nlr landshovdingen hiller hogidstal kan hon slga att det 1r vdrdefi.rllt

att {breteelse X finns och att det d.r angeliget att arbeta fir att foreteelse X iven framgent

kommer att finnas. Nlr biskopen ska slga nigra ord till en grupp som uppvaktar henne fir att

uppni syfte Y kan hon slga att det ir av stort vdrde att syfte Y tillgodoses, och att det er

vdrdefirlit att md.nniskor fiir fram dessa synpunkter. Lite tillspetsat skulle man kunna siga att det

ospecificerade talet om vdrde (det vill siga ett tal som inte specificerar foljdfrigorna "fiir vem?"

och "i vilken situacion?") 1r ett av de redskap som topdogs anvdnder {iir att hllla underdogs

lugna.to

Fcir att komrna ett steg vidare och undvika att stanna i detta lite beska konstaterande kan

man snegla pi vad de vetenskapliga specialiteter som sdnkilt sysslar med vlrde siger. I den

neoklassiska nationalekonomin dr det eft vesendigt delmil att gcira det mojligt att sltta ett virde

pi sidant som det for ovrigt dr vetenskapligt eller politiskt angellget att jdmI6ra. Sidant som

har vdrde dr sidant som nigon eller nigot dr villiga att betala fiir. Det kan vara indi"'ider som dr

villiga att betala, men det kan ocksi vara organisationer som tolkar sina medlemmars <irukemil

pi ett bestimt sdtt och som politiskt ansvarar ftir denna tolkning. Vid vlrdebestdmningen

hamnar man alltsi pi det ena eller andra slttet i mlruriskon vilja att betala fiir det som

virdebestdmningen gdller. Det specialfall som utgon av mlnniskor kan rycka att nigot kan

fiirefalla angeliget men att nigon annan bor betala for det llmnar vi tills vidare dnrhtn.

Om vi ska ftincika specificera vdrdet av stiftsgirdarna skulle vi alltsi behciva veta vad

mdnniskor vore villiga att betala for att de skulle finnas. Mdnniskorna har olika sitt att bidra till

stiftsgirdarna.Ettftirsta sidant sltt att bidra ir direkta inbetaleingar. Somliga betalar fiir

uppehdlle vid stiftsgirdarna och bidrar pi si sltt. Andra skickar sina tonfingar pi

konfirmandllger pi stiftsgirdarna och bidrar pi si sdtt. Ater andra 1r medlemmar i

stiftsgirdarnas stcidlbreningar som donerar medel till stiftsgirdarnas ve och vdl. Ett annat sltt 1r

att vara med i organisationer som anvdnder delar av organisationens gemensafiIma ekonomi for

att stcidja stiftsgirdsverksamheten, och det dr det ekonomiskt viktigaste slttet. Genom

kyrkoskatten (efter 2000 "kyrkoavgiften") bidrar de kyrkotillhoriga i stiftet till finaruieringen

av stiftets angeld.genheter r'll vilka stiftsgirdarna hcir. Aven fonamlingar som ekonomiskt stoder

ftinamlingsbornas uppehdlle vid stiftsgirdar (llger, kurser, retreats, etc.) kan slgas stcidja

sciftsgirdarna med uttaxerade eller utdebiterade medel frin medlerrunarna.

For merparten av de kyrkotillhoriga dr det sannolikt lika oklart pi vilka sltt de medverkar

till stod ftir stiftsgirdarna som det dr oklart pi vilka sltt de medverkar till finaruieringen av

Nationalmuseum, Regionmusiken eller kommunens bamomsorg. Det firhindrar emellertid

inte de enskilda individerna frin att ha synpunkter pi sivdl stiftsgirdama som Nationalmuseurn,

Regionmusiken och den kommunala barnomsorgen. Den demokratiska avstdmningen ftir alla

fyra nivier dr si pass overgripande att detaf er kring de ndmnda exemplen kan komma borc pi

grund av hdnsynen till helheten (pi riks-, stifts-, landstings- och kommunal nivi).

Frin narionalekonomin kan man - trots svirigheterna att uttrycka betalrringsr.ilj*

individuellt - hdmta irupiration frin ett synsitt som medger ett antal variationer kring tankarna

'o 
Utt ycken topdogs och underdogs och bruket av dem pi detta sltt kan hdrledas tillJohan Galtung



pi vdrde. Ett sjukhus dr av stort vdrde for mig, eftenom jag behover ga dit fiir kontroll etre: :-

benbrott. Sjukhuset har bruksuiirde frr mig. Liknande exempel kan konstrueras eller hittas io: .'

rad andra gemensarnma nyttigheter. Nationalparken d.r vlrdefull for den individ som brukar

vandra en vecka varje sommar i parken. Konserthuset dr vdrdefullt fir den individ som bruil:--

gi pi konserter ddr. Stiftsgrden 1r vlrdefirll fir den individ som ska pe reffeat dir ndsta mi::;:

Den typen av vdrde kallar man bruksvdrde, och i den aktuella undersokningen ftescikarna sa::'.:

de fiircroendevalda och anstdllda) inkorporerades fbr att ioda bruksvirdet hos stifagirdarna

filjande pistiende:
'Jag tycker att stiftet skall ha kvar en eller flera stiftsgirdar ddrfbr att jagvet att jag s.ldlv

kommer att itervinda till stiftsgirden"

Om vi stannar kvar i saruna bild kan man siga att den person som dr frisk och kry och

inte varit sjukskriven pi fem ir kanske inte har si stor anvlndning av ett sjukhus, vilket torde

innebd.ra att bruksvdrdet pi sjukhuset blir ligt. Det behciver inte leda till att sjukhuset ir

nedllggningshotat, eftersom hon kan sltta vdrde pi mojligheten att komma till sjukhuset. En

mojlighet att g6ra nigot i framtiden kan kallas en option, och den typ av virde som sjukhuser :

detta fall har for henne kallas optionsviirde". Aven for de nationella, stiftsmlssiga och komrnund;

nyttigheterna kan exempel radas upp. Minga av de kollektiva nyttigheter som vi stoder med

vira skattepengar eller medlemsavgifter fungerar som ett slkerhetsnlt under oss som vi kanske

"ldrig 
behciver, eller har anledning att anvinda, men som det lndi ir nodvindigt att ha.

Mojligheten, optionen, att gi dit i.r vdrd att betala fir. Bland frigorna till stiftsgirdsbesokarna

(samt fortroendevalda och anstdllda) iterfanns dlrftir hur de std.llda sig till {iiljande pistiende:
'Jag tycker att stiftet skall ha kvar en eller flera stiftsgirdar ddfir att jag vill ha kvar

mojligheten att komma till en stiftsgird (lven om det inte ir slkert att jag kommer dit)"

Den tredje typen av vlrde kallar nationalekonomema frr existensviirde". Den

grundllggande tanken 1r hir att nigot kan vara vlrdefirllt for individen - och dirmed vdrt att

betala fijr --oavsett om hon kan ta det i ansprik ftir egen del eller inte. En nationalpark kan for

mig vara vlrdefirll och betalningsvdrd oavsett om jag varit dlr, kommer att ika dit igen

ftruksvdrde), eller om jag vill ha mcijligheten att ika dit (optionsvirde). Kommunal

barnomsorg kan vara virdefirll dven om jag inte har eller kommer att fi egna barn.

Motiveringen fiir existensen av nyttigheter som jag inte kan tillgodogcira mig kan variera. Det

kan rora sig om att jag uppfattar nyttighetema som viktiga fiir den fyp av samhd"lle som jag

tillhcir eller andra typer av principiella eller teoretiska resonemang, men det kan ocksi handla

om resonemang om indirekt nytta {tir andra dndamil. For att prova i vilken omfattning

resonemang av existensvirdestyp vinner gehcir hos stiftsgirdsbescikarna (samt de

fortroendevalda och anstdllda) infogades i frigelistan fiiljande pistiende:
'Jag tycker att stiftet skall ha kvar en eller flera stiftsgirdar dd.rfbr att

stiftsgirdsmiljon hor till det som Svenska kyrkan bor kunna erbjuda alla sina

medlemmar"t3

Hur har di bescikama (samt ftirtroendevalda och anstdllda) besvarat pistiendena? I tabell

19 iterges en sarnmanstd.llring av svaren.

" Begreppet har introducerats i B.A. Weisbrod. Collective-consumption services of individual-consumption
goods. Quarteily Joumal of Economics 78, 471.
" Se Per-OlovJohansson. Att vdrdera miljcivaror. I Lidgren K. (ed) Industiell miljiiekonomi. Liber Forlag, Lund,
1993. Aterfinru i Artikelkompendium Miljiiekonomi IEN 003. Lulei tekniska univenitet 1998.
t' Vid alla tre pistiendena, om bruks-, options- och existensvirdet hos sdfngirdarna anvindes som svanaltemativ
"Instdmmer helt och hillet", "Iruti^mmer delvis", "Irutdmmer inte och ur inte avstind", "Tar delvis avstind frin
pistiendet", och "Tar avstind helt och h5llet"
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Tabell 19. Instdmmanden och avstindstaganden vid tre pistienden om vlrdet av stiftsgirdar

frin de svarande i delunderscikningarna besiikare (viktade) samtfdrtroendeualda och

anstiillda

In- Tar

Sludigen nigra synpunkter om In- stC.rrmer delvis Tar

stfisgdrdarnas vara elln icke vara Del- stdmmer In- inte och avstind helt och

under- helt och stimmer tar inte frin pi- hillet Antal

Jag rycker ett stiftet ska ha kvar en eller
flera sriftsgirdar dirliir aa ...

[50 ]  . . .  jagveta t t jags jd lvkommer  Besc ikare  47% 23% 29% 3% 3% 99% 418
att i tervdndaci l lsnftsgirden F-valda&anst 51% 21% 20% 6% 2% 7OO% 404

[49 ] . . . j . s r i lhakvarmc i j l i ghe ten  Besc ikare  60% 20% 14% 2% 4% 100% 419
at tkunnakommar i l lensr i f t sg i rd  F-va lda&anst  56% 22% 1t% 6% 4% 99% 409
(dven om det inte lr sdkert att
jag kommer dit)

[48 ] . .s t i f t sg i rdsmi l j r inh< j r r i l l de t  Bes , t j kare  63% 20% 12% 1% 3% 99% 420
somSvenskakyrkanbr i rkunna F-va lda&anst  59% 24% 77% 4% 3% 101% 404
erbjuda sina medtetr ar

Besokarna kan i enlighet med det presenterade viktningssystemet anses vara

representativa for de kyrkotillhoriga i Hdrnosands stift. De fortroendevalda och anstdllda anfon

som j dmftirelsematerial.

Man kan pisti att de tre virdetyperna, bruks-, options- och existensvdrde, bildar en

progressiv eller, om man sl vill, regressiv skala. I "bruksvdrdesdnden" av skalan har fenomenet

stiftsgird en betydligt hogre grad av aktualitet in i "existensverdesdnden", ddr fenomenet i

huvudsak Ir en eventuaiitet.

Bland besokarna (liksom bland de forrroendevalda och ansti.llda) okar instlmmandet i att

stiftet bor behilla en eller flera stiftgirdar, ju mer man ror sig fri.n aktualitet till eventualitet.

Avstindstagandet frin att stiftet ska ha kvar en eller flera stiftsgirdar minskar llng samma axel

frin aktualitet till eventualitet, se tabell 19. Detkan ocksibeskrivas pi si sdtt attju nirmare den

egna personen fenomenet ses, desto mer avhilisam 1r bescikarna med att ge fenomenet sitt stod.

Ndr det kommer pi lite stcirre avstind, eller med andra ord nir dess aktualitet minskat till

formin fir dess eventualitet, fl.r fenomenet stiftsgirdens bevarande stod frin storre andelar av

de svarande, det vill slga de kyrkotillhoriga i Himosands stift.

De nivier fir instdmmande vi ror oss med dr att
- bruksvlrdesargumentet fer stod frin 64 procent av besokttna (47 procent instimmer helt och

hillet, 23 procent irutd.mmer delvis),
- optionsvlrdesargumentet fer stod frin 80 procent av bescikarna (60 procent + 20 procent),

och
- existensvlrdesargumentet fer stod fren 83 procent av bescikarna (63 procent * 20 procent).

Nivierna fir avstindstagande gir med sarnma logik frin den storre andelen till den

mindre;
- bruksvdrdesargumentet fir mothugg av 6 procent,
- optionsvlrdesargumentet tar likaledes 6 procent avstind frin, och
- existensvdrdesargumentet framkallar avstindstaganden frin 4 procent av besokarna i

Hdrnosands stift.
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Det finns inga mojligheter att {tirbinda ekonomiska vdrden med de svarandes

bedcimningar. Dd.remot kan man med en relativt enkel berdkning komma fram till hur mycket
mdnniskor som pi detta sltt uttalar sitt instd.mmande i att stiftet bor behi.lla en eller flera
stiftsgirdar, av de tre skd.l som har karakteriserats som bruks-, options- och

existensvlrdesargument. Deras antal motsvarar nigonstans mellan 64 ocll 83 procent av stiftets
kyrkotilhoriga.

Bruks-, options- och existensviirde hos besiikare pe vardera stiftsgirden
I tabell 16 ovan presenterades resultaten av en uppdelning av bescikare samt ftirrroendevalda

och anstdllda i eniighet med vilken stiftsgird de sjilva valt att beskriva och ha synpunkter pi.

Om man anvdnder denna av de svarande sjdlva valda uppdelning och undersciker hur de olika
virdesdttningarna fordelar sig kommer man att fl ett intryck av i vilken omfattning de tre
girdarnas bedcjmare Ir eniga om de pistienden som uttry/cker vlrdetillmitningen.

I figur 2 presenteras hur olika de wi grupperna virdesltter stiftsgirdarna. Det bor noteras
att det avsnitt av den tillgdngliga skalan som har klippts ut ligger mellan 3,5 och 5. Skalvdrdet 3
motsvarar "instimrner inte och tar inte avstind", 4 motsvarar "instlmmer delvis", 5 motsvarar
"irutlmmer helt och hillet". Ju hogre stapel, desto hogre grad av genomsnitdigt instdrrrmande i

gruppen.

I alla tre virderingsaspekter har bide besokare och fiircroendevalda & anstdllda som

uttalar sig om Gdlsji; bruk den hogsta vdrderingen. Den ligger genomgiende ovanfiir skalvirde
4, vilket innebdr att den genomsnitdiga utsagan instd.mmer mer dn enbart "delvis". Skillnaderna
mellan de wi delundenokningarna dr smi. NIr det gilier Edsdsen kan man siga att
bedomningarn;a "fladdrar". Bescikarna anger ett Hgt bruksvdrde, men hogt options- och
existensvdrde, de fortroendevalda och anstdllda anger ungefir lika hoga virderingar pi de rre
mitten. En tolkning av denna skillnad kan vara att man i delundersokningen bescikarna vet att
det dr osannolikt att man kommer cillbaka till Edsisen, som rypiskt dr en ungdomsgird, men att
man tycker att den bcir bevaras som stiftsgird dnde. Fcir de forrroendevalda och anstdlida dr
sannolikheten stdrre att de faktiskt kommer tillbaka till Edsisen. De svarande som uttalar sig
orn Siirdker ir samstd.mda, men - som redan kan udlsas av tabell 19 - nigot mindre
entusiastiska ln besokarna pi Gilsjo bruk.
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Stifu girdarnas bruksvirde S tifts gardarnas op tio nsvi.rde

Stifts girdarnas existensvdrde

Sciriker

Delunderscikning

IBesokare

l-lFcirtroendevalda

& anstdllda

Figur 2. Typer av vdrden som bakgrund till varfor stiftet bor ha kvar en elier flera
stiftsgirdar

Argument for att gdra sig au med stiftsgdrdar
Bland frigorna och pistiendena i frigeformuliren iterfanns ocksi ett antal pistienden om
tdnkbara skdl till att stiftet skulle gora sig av med sdfagirdarna. I tabell20 iterges dessa
pistiendens ordalydelser och svanmcinstren hos bescikarna samt de forrroendevalda och
ansti.llda.
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Tabell 20. Instd.mmanden och avstindstaganden vid fyra pistienden med argument fiir att
gora sig av med sciftsgirdar, frLn de svarande i delunderscikningarna besiikare

(viktade) sunt fdrtro en dev al d a o ch anstiill da

Sludigen nigra synpunkter om

stifsgirilanas vara eller icke vara

Hur stdller Du Dig till ftiljarde pistienden?

Jag rycker att stiftet ska gcira sig
av med sina sriftsgirdar dlfir att ...

[51] ... den kontakt man {lr med kyr-
kan pi en sriftsgitd dr rin iiten

l52l .. . det finns andra miijligheter
att skapa bra mcitesplatser fiir
Svenska kyrkan i Himcisands scift

[53] ... det kdnns inte vikrigt att
Svenska kyrkan i Himcisands srift
skall ha stiftsgirdar

[54] . ndr pengama inte ricker
rill har annan stiftsverksamhet
h<igre prioritet

5 %
6 %

1 3 %  2 9 %
16 % 79 o/o

6 %  1 4 %  3 7  o n

1 7  %  2 6 %  2 0 %

5 %  6 %  2 6 %
1 1 %  1 2 %  1 6 %

7 %  9 %  3 6 %
2 2 %  1 9 %  1 8 %

Bescikare
F-valda & anst

Bescikare
F-valda & anst

Bescikare
F-valda & anst

Bescikare
F-valda & anst

In-

Del- sdmmer In-

under- helt och stdmrner

stikning hillet delvis

Tar
delvis Tar

avstind helt och
frin pi- hi.llet

gien-de-9 avlind

2 0 %  3 3 %
1 8 %  4 r %

7 9  %  2 4 %
2 r %  1 7  %

18% 46%
17 % 44%

18% 30%
2 2 %  1 8 %

In -

stdmmer

inte och

tar inte

avstind

Antal
Toglt sygan-d_e

100% 41.2
100% 409

100% 408
101 % 404

r07% 409
707% 409

100% 407
99% 406

En utgingspunkt for analysen av svaren pi de pistienden dd.r det rekornmenderas att
stiftet gor sig av med sina stiftsgirdar kan var^ att de bcir motsvara reaktionerna pi de
pistienden som rekommenderar att behilla en eller flera stiftsgerdar. De andelar som seger ja pe

ena hillet bcir motsvaras av andelar som seger nej pi andra hi.llet. Uppgifterna i tabell 20 visar

att det forhi.ller sig pi detta sdtt, nlr uppgifterna i tabellen jdmfors med uppgifterna i tabell 19.

De andelar av besokarna som utifran bruks-, options- och existensverdesargument
rekommenderar stiftet att behdlla stiftsgirdar kompletteras av andelar som rekom.menderar att
gcira sig av stiftsgi.rdarna pi ett sidant sett att surrunan av andelarnas storlek bara i ett tillfille
<iventiger 100 procent. Majoriteten vill behilla en eller flera stiftsgirdar i stiftets lgo, en
minoritet vill att stiftet ska gora sig av med dem.

De firtroendevalda och anstdllda 1r mer kallsinniga till stiftsgi.rdarna. Betydligt st6rre
andelar av dem rekommenderar att stiftet gor sig av med stiftsgS.rdarna utifrin de argument som
de fyra pistiendena stir ftir. I synnerhet instlmmer de 6rrroendevalda och anstdllda i
argumentet om att det finns andra mojligheter att skapa bra mcitesplatser inom stiftet. Inalles 43
procent (77 + 26) ger ett sidant argument sitt mer eller mindre helhjirtade stod. Att annan
stiftsverksamhet har hcigre prioritet dn stiftsgirdarna ger 47 procent (22 + 19) av dessa grupper
sitt stcid fir.

Fcirtroendevalda och anstdllda kan i nigon min sigas vara experter i dessa frigor. Minga
av de anstdllda anangerar eller deltar aktivt i llger, utflykter, utbildningar som gir av stapeln pi

en stiftsgird, och minga av dem har {tirmodligen egen erfarenhet av prisiige och scikande efter
alternativa lokaliseringar. De ftircroendevalda har i andra sidan insyn i de ekonomiska frigoma

och har mihinda pi det egna kyrkoridets sammantrldesbord haft upp frigan om firsamlingen
ska aktivt stodja sciftsgirden eller inte.

Mellan i ena sidan bescikama och e den andra de fiirtroendevalda och anstdllda rider
oenighet. Bescikarna representerar ky"rkfolket i stiftet, och bland dem Ir viljan stor att behilla

stiftsgirdsmiljcierna. Fcirrroendevalda och anstdllda lr mer bend.gna att se till alternativa
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lcisningar pi fonamlingarnas behov av lokaliteter fir internattillstdlLringar. En mojlig

bidragande faktor dr graden av utsatthet {tir informationen om den trdngda ekonomin.

Kyrkfolket har visserligen i lokala medier fltt lisa och hcira om att stifugirdarna var dyra i drift

och sannolikt har de komrnit i kontakt med information om stifastyrelsens prelirnindra

nedliggningsbeslut, men det krismedvetande som detta beslut fonoker skapa har uteblivit hos

kyrkfolket. Hos ftircroendevalda och anstd.llda rycks det dlremot ha uppkommit enligt

forvdntningarna.

Argument att giira sig av tned stiftsgirdarna hos besiikare pi vardera
stiftsgirden

De bida bescikargrupperna skiljer sig it pi ett intressant sitt nlr det gdiler bedomningen av

vilka argument som ir accepterade fiir att motivera att stiftet ska g<ira sig av med en eller flera

stiftsgirdar. De fiirrroendevalda och anstillda visar stone benigenhet att prioritera dn

bescikarna. Skillnaderna &amgir av figur 3. I den figuren bcir det noteras att det snitt som har

gjorts i skalan ligger mellan 1,5 och 4 ftir alla fyra pistienden. Skaivdrdet 4 motsvarar

"instlmrner delvis", 3 "instdmmer inte och tar inte avstind". De llgsta skalvdrdena handlar om

att ta avstand,2 "tar delvis avsti.nd frin pistiendet" och 1 "tar avstind helt och hillet".

Skalvdrdet 1 faller utan{iir det intervall som presenteras i figur 3.

For de wi pistienden som rakt ut uttrycker en vdrdering, det vill slga pistiendena om

kontakt med lqrrkan pi en stiftsgird och om att det inte kdnns viktigt att stiftet lger stiftsgirdar,

dr skillnaderna mellan bescikarna och de fiirtroendevalda och anstdllda minst. De wi andra

pistiendena som innefattar en bedomning av andra alternativ drar till sig betydligt fler

instlmmanden biand de ftirrroendevalda och anstd"llda dn bland bescikarna. Fortroendevalda har

i uppgift att prioritera och viga, anstdlida i viss min likasi, och de utovar denna konst i dessa

pistienden om argument ftir att gora sig av med stiftsgi.rdar.

De svarande som beskriver GilsJo bruk dr minst benlgna att acceptera de anftirda

argumenten fir att gora sig av med stiftsgirdarna. Edsisen-besokarna och deras motsvarigheter

bland firtroendevaida och anstdllda Ir en aning mjndra negativa till nerllggningsargumenten.

Stont uppslutning rciner argumenten bland de svarande som utgir frin sin erfarenhet av

Soriker.
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Den kontakt man flr med kyrkan

pi en stiftsgird Ir rltt liten

Det finns andra mojligheter att skapa bra

mcitesplatser {iir Sv k i Hlmcisands stift
A

3,5

2,5

Gilsici S<iriker

Det kdnns inte viktigt att ett Sv k i

Hd.rniisands stift ska ha stiftsgirdar

Ndr pengarna inte rlcker har annan

stiftsverksamhet hogre prioritet

4,0

3,5

3,0

2,5

) )

l , )

Edsisen Gilsjo Soriker Edslsen Gilsiri Sciriker

Den mcirkare stapehr: bescikare. Den ljusare stapehe: fiirtroendevalda och anstdllda

Figur 3. Argument fiir att stiftet ska gcira sig av med sina stiftsgirdar hos besokare och

fi rcroendevalda & anstdllda.
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Motiv att hiira till Svenska kyrkan
Tillh<irigheten till Sveruka kyrkan - eller medlemskapet - dr pi det ena eller andra slttet en del

av problematiken i aiia tre deiundersokningar. I delundenokningen rnedfartroendevalda och

anstiillda kan tillhorigheten slgas vara en del av problematiken, eftenom de tillfrigade pi olika

sitt {iirhi.ller sig till tillhdrigheten genom ett medvetet val som dr av offendig och utitriktad

karaktdr. De har valt att arbeta for eller att genom val stdlla upp som representanter och

styrande for Sveruka kyrkan i dess lokala gestalt (fonamlingen eller pastoratet). I de bida

delundenokningar ddr de svarande valts ut pi andra grunder blir problematiken rydlig pi annat

sitt. For det allminna urvalet av kyrkotillht;iga kan tillhorigheten vara ett resultat av medveten

handling &in den svarandes sida, och det kan vara nigot som den svarande <ivertagit fri.n

ftirdldrar elier sld.kt utan att ifrigasitta traditionen. Fcir de svarande i delundenokningen besiikare

kan man inte utgi frin att alla svarande faktiskt tiilhcir Svenska ky.k*.

Stiftsgirdama ingir i kontakrytan mellan Svenska kfrk"tr som arbetande - och

rekryterande - organisation och den befolkning som Svenska kyrkan dr angeii.gen att inte

forlora kontakten med. Vad kyrkotillhoriga och stiftsgirdsbescikare anser om medlemskapet

eller kyrkotillhorigheten 1r dlrmed viktig information for beslut om eventuella fordndringar i

den kontaktytan.

Fcir att fl veta nigot om de kyrkotillhaigas och besiikamas uppfattningarna ombads dessa

bida grupper att ta std^llning tili nio pistienden med en femgradig svanskala i vilken ingrck

folj ande svanaltemativ :

(a) Irutdmmer heit och hillet,

ft) Insti-mmer delvis,

(c) Instimrner inte och tar inte avstind,

(d) Tar deivis avstr.nd frin pistiendet, och

(e) Tar helt och hillet avstind.

De pistienden som de svarande kunde ta stdllning presenteras nedan. Den ftjrsta

numreringen i skarp parentes itergir pi kyrkotillhorigenklten, den andra i rund parentes pi

bescikarenklten. Pistiendena introducerades som motiv att tillhora Svenska kyrkan:

[28] (60) Det tiilhor min familjerradition att tillhcira Sveruka Lytk*

[29] (6I) Svenska kyrk- stir {tir bevarandet av folkliga traditioner och vdrderingar

[30] (62)Jag aruer att Svenska kyrkan representerar en andlig kraft

[31] (63)J"g till kunna fl del av de {dnster och ceremonier som kyrkan erbjuder

[32) (64) svenska kyrkan utfiir ett viktigt socialt arbete

[33] (65)Jrg rill bidra till att ganrla kyrkor bevaras iven om de inte anvlnds si ofta

[34] (66) Jag tror pi en penonlig Gud

[35] (67) Svenska kyrkan verkar i hela landet

[36] (68) Det lr en rradition jag inte funderar civer

Faktoranalys'o visar att det sista pistiendet, "det lr en tradition jag inte funderar {iver",

hor till en annan dimension dn de itta andra pistiendena, som dr nlra korrelerade med

varandra. Det 1r ddrfor tirnligt aa uppfatta de itta pistiendena som aspekter av en och samma

egenskapsrymd vilkens styrka kan skattas med ledning av instdmmandegraden hos de svarande.

Som mitt anvdnds ett index d:ir varje svar oversltts till ett siftbrvdrde (a,=2, b:L, c:0, d=-1,

' o 
Utdtagrung: huvudsaklig komp onentanalys, robri on: varimax.
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e=-2), som adderas med varje svarandes svar pi de owiga sju pistiendena, varefter summan

divideras med antalet pistienden, det vill slga 8.

Resultatet blir ett index med teoretiskt medelvdrde 0. Positiva indexvdrden (civentigande

0) anger att instdrmandet dr starkare in avstindstagandet, negativa indexvdrden (under 0)

anger ddremot att avstS.ndstagandet lr starkare dn instdmmandet. Det faktiska medelvdrdet ftir

delundersokningen kyrkotillhdiga blir med detta index 1,04 och for delunderscikningen besiikare

1,19. I bida grupperna finns det alltsi en tydlig tendens att instimma i de olika motiven, stcirst

lor besokarna, lite mindre lor delundersokningen kyrkotillhoriga.

Det finns en skillnad mellan genus som for{dnar belysas. I tabell 22 presenteras

kvinnornas och mlnnens medelvdrden ftir de bida delundenokningarna kyrkotillhOiga och

besiileare.

Tabell 22.Index fiir instimmande i motiv att tillhcira Svenska kvrkan bland kvinnor och mdn.

_ medelvdrden. _ _ ____ _

Kvinnor

Mdn

Kyrkotiilhonga

1,15 (n=194)
0,91, (n=176)

Besokare

1,29 (n=203)
7,09 (n=1.90)

(0="iro&mnc! itrtc och w intc avstlad")

Kvinnorna instd.mmer mer i de olika motiven att tillhcira Svenska kyrkan in mdnnen,

bide bland de kyrkotillhaiga och bland besiikama.I a.lla.fyra svarandegrupper ligger

medelvirdena <iver 0, vilket innebir att alla grupper instlmmer mer dn tar avstend.

lnstdmrnandegraden samvarierar ocksi med de svarandes ilder, vilket framgir av frgur 4.

F

:c

b

ts

.!

Ddundcncikaing

_ 
KFfdilhtgr

o'ot l-

Tdqr 20-A & s - s k  € 4 9 k  5 0 , 5 9 &  6 @ &  7 0 - D k

Aldcsgn"pp

Figur 4. Index fiir instlmmande i mociv att tillhora Svenska kfrkan i ildersgrupper,

medelvd.rden

Ju didre de svarande desto storre genomsnitdigt instdmmande i de itta pistiendena om

motiv att tillhora Svenska kyrkan. Dlrmed kan man sdga att indexet civer sidana motiv vdl

motsvarar de teoretiska forvlntningama. Vid religicist engagemang inom ramen ftir traditionell

religion och kfrka ligger vanligrvis det kvinnliga engagemanget pi en hogre nivi ln

motsvarande engagemang fir mdnnens del. En sidan fiirdelrring har dokumenterats i tabell,22.

Vidare dr forvdntningarna rfriga om i.ldersskillnader att dldre ska uppvisa ett storre engagemang

in yngre, och en dokumentacion om att detta ocksi dr fallet hir har llmnats i figur 4.
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Att dra slutsatser olrr kyrkotillhciriga utifrin uppgifter orn
bescikare
Till de grundieggande tankarna bakom utformningen av underscikningen hor att man med

kunskap om besokare och ett allmlnt befolkninpurval av kyrkotillhoriga ska kunna &a

slutsatser om alla kyrkotillhorigas uppfattningar om stiftsgirdarna. Till mdnniskor som besokt

en stiftsgird kan man stdlla skriftliga frigor pi ett relativt detaljerat sdtt, eftenom de har egen

erfarenhet av det som frigorna handlar om. Till mlnniskor for vilka inte den forutslttningen lr

given miste frigorna hi.llas mer allmdnna. Av frigorna till den ailminna urval flr man

emellertid kunskap om storleken pi bestlmda grupper, t.ex. gruppen av stiftsgirdsbescikare,

gruppen av kyrkotillhoriga som deltar i gudstjdnst minst en ging varje minad, gruppen av

kvinnor och gruppen av dem som rcistade vid senaste kyrkovalet i september 1997. Med

ldmpliga tekniker som kommer att beskrivas nedan kan man utifrin denna kurukap anvinda

svaren frin stiftsgirdsbesokarna som ett stickprov av de kyrkotillhoriga och med kalkylerbar

osdkerhet ange hur de kyrkotillhoriga skulle ha svarat.

Vad gir di de "limpliga teknikema" ut pi? I huvudsak handlar det om anvdndning av

vikter. Vi vet t.ex. om bide besokare och kyrkotillhoriga ndr de senast var i kontakt med

nigon anstdlld i den forsam-ling de bor i. Den uppgiften iterges i tabell 23.

Tabell 23. Senaste kontakt med anstdlld i den geografiska boendefiirsamlingen

Nir var du senast i kontakt med

nigon anstdl_d i fo-ngLlingen du bor i?

Senaste veckan

Inom senaste $naveckonperioden
Inom senaste halviret

For mindre dn ett ir sedan

F<ir mer dn ett ir sedan

Inte pi ir och dag

Totalt

Kyrkotillhoriga
Antal Procent

4 3  1 2 %
2 9  8 %
7 0  1 9 %
2 s  7 %
7 9  2 2 %

1 7 9  3 3 %

3 6 s  t 0 1 %

Bescikare

Antal Procent

727 32 %

s 6  t 4 %
9 3  2 4 %
3 4  9 %
5 0  1 3 %
35 9 o/o

395 107%

I forsta sifi'erraden i tabell 23 km man llsa att andelen som "senaste veckan" haft kontakt

med nigon anstdlld i den fonamling de bor i fu 72 procent bland de kyrkotillhoiga och 32

procent bland bescikarna. Om man skulle anvlnda sig av besokarna som representanter lor de

kyrkotillhoriga skulle gruppen av dem som haft kontakt med nigon anstdlld i

boendefonamlingen vara fbr stor. De knkligt engagerade eller inrresserade skulle med andra

ord vara overrepresenterade och man skulle troligwis fl en sned bild pi en rad omriden om

besokarna anvlndes som representanter for de kyrkotiiihoriga.

Vad gcir man di? Man tilldmpar en viktning, si att varje svar i delundersokningen besdkare

som finns i denna lonta rad eller gupp multipliceras med en vikt som understiger 1. Ddrmed

minskar hennes eller hans relativa vikt i ftjrhillande till underrepresenterade grupper i samma

delundenokning, och i resultatsam-rnanstdllningen avtar i berydeise sidana egenskaper som

hdnger ihop med tlta kontakter med Iiinamlingen.

I sista sifferraden, "Inte pi ir och dag", dr de kyrkotiJlhoriga 33 procent, medan

bescikama dr 9 procent. Besokarna ir alltsi underrepresenterade. Denna underrepresentation

kontras med tilldmpande av en vikt som civentiger 1, varvid va"rje svan relativa betydelse cikar.
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Samtidigt okar di berydelsen av de andra svar som avgetts av den svarande, i och med att hon

eller han tillhcir en kategori som dr underrepresenterad.

Hur kommer man dl frarn till vilken vikt som ska tilllmpas? Den formel som anvints ser

ut pi foljande sltt:

(antal fran kyrkotillhoriga svar inom aktuell ra,d / alla svar frin kyrkocillhoriga) dividerat med

(antal svar frin besokare inom aktueil nd / alla svar fr5.n besokare).

Om man nigot rensar denna orympliga formel f}r man filjande:

(I{yrkotilihoriga i raden * Besokare totalt) / (Bescikare i raden * Kyrkotillhciriga totalt)

eiler med rad ett i tabell 23 som exempel:

(41* 395) /  (1Zl * 365) = 0,366

Fcir att de svarande bland bescikarna som angett "senaste veckan" pi frigan om nlr de

senast haft kontakt med nigon anstdlld i fonamlingen de bor i ska fi den relativa betydelse som

motsvarande grupp bland de kyrkotillhoriga ska alltsi varje sidant svar viktas med vikten 0,366.

Totalt {tir frigan om kontakt med lokal-fiirsamlingen har alltsS. sex vikter tilllmpats, en fiir

varje rad i tabell 23. Ltknande procedur har sedan anvdnts for ytterligare tre frigor, ndmligen

[3] I vilket landskap bor Du?

[25] (58) Hur ofta deltar Du i gudsginster eller andakter i Svenska kyrkan?

[2] Vilket i.r dr du fbdd?"

Vid viktningen enligt landskap har det tagits hlnsyn tiil kontakt med lokalforsamlingen,

vid viktning enligt gudstjdnstbescik vid bida dessa, och den slutgiltiga viktningen enligt

fodelseir har tagit hinsyn till alla tidigare viktningar.

Resultatet av dessa berlkningar ir ett viktat svarandematerial om bescikarna som medger

att gruppen anvinds som substitut for de kyrkotillhciriga i sidana frLgor dfu vi inte har haft

mcijlighet att std.lla frigor tiil de kyrkotillhoriga.

Sisom en prelimindr evaluering av viktningsfifarandet kan nedanstiende

tabellpresentation, se tabell 24 och 25, tjinstgora. Dlr presenteras i koncentrerad form ett antal

pistienden om stiftsgi.rdsmiljon och om motiv att tillhcjra Svenska kyrkan. I den blsta av

vlrldar borde efter viktningen endast marginella skilLreader mellan de kyrkotiJlhoriga och

besokama kvarsti. Frigan lr om bearbetningen lyckats komma dit.

" Siftorna i kantig parentes anger nunueringen i enkdten till urvalet kyrkotillhciriga; i rund parentes urvalet
besokare.
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Tabell 24. Positiva och negativa reaktioner p5, tio pistienden om stifmgirdar frin de svarande i

_ delundercokrnngarna kyrkotillhiiiS! och, !::6kare (utktzde) _ __

Pistiende

112)Jag kdnner mig penonligt vdlkommen
ndr jag kommer till en stiftsgird***

[13] Livskvaliteten blir hiigre pi en sriftsgird
dn pi en annan gird / anliggning

[1a] Jag har en annorlunda och mer positiv
upplevelse av Svenska kyrkan efter
min vistelse pi stifugirden*

[15] Andakterna och gudsfinstema pi
stiftsgirden/girdama har stdrkt min rro*

[16] I sriftsgirdens kapell har jag fltt en stcirre K:otillh
fiintielse {iir vlrdet av andrkt och gudsidnst Bescikare

J"g
kdnner

Del- igen mig

under- helt och

siikn-rng halleg

K:otillh. 59 %
ttesoKare / / "/o

K:otillh 25 %
Bestikare 27 %

K:otillh 16 %
Bescikare 16 %

K:oti l lh 8%
Besrikare 11 %

1 1 %
72%

K:ocillh 7 %
Besiikare t3 %

K:otillh 17 %
Bescikare 17 %

Det J"g
stdmmer kinner

inte inte igen

riktigt mig i pi- Tveksam,

pl rrug stiendet vet inte

1 0 %  7  %  2 3 %
1 2 %  3 %  7 %

2 3 %  1 3 %  3 9 %
2 6 %  1 8 %  2 8 %

2 2 %  2 5 %  3 8 %
2 9 %  3 1 %  2 4 %

1 6 %  3 6 %  3 9  %
1 1 %  4 7  %  3 r %

7 9  %  3 0 %  4 0 %
2 5 %  3 3 %  3 0 %

1 6 %  3 6 %  4 1 %
2 3 %  3 7  %  2 8 %

1 5 %  2 3 %  4 4 %
2 2 %  3 0  %  3 1 %

9 %  7 4 %  1 6 %
t 2 %  7 4 %  1 2 %

1 3 %  5 4 %  3 1 %
1 9 %  6 3 %  1 3 %

1 9 %  2 8 %  3 4 %
2 9 %  2 6 %  2 3 %

Antal

Totalt svarande

9 9 %
9 9 %

148
434

100% 1s0
99% 429

101% 146
700% 427

99% 148
100% 413

to1 %
100 %

rcl%
10r %

9 9 %
100 %

100%
100%

100%
101 %

100 %
100%

[17] Besiiket eller vistelsen pi stiftsgirden
har stirkt min tilltro cill kyrkan**

[18] Stiftsgirden 96r det meningsfirllt
am rillhrira kyrkan*

[19] Mitt ftirrroende {tir Svenska kyrkan har
piverkats i negativ rikrring av sriftsgirden

[20] Kvdllama blir lin innehillslcisa
och rrikiga pi stiftsgirden***

[21]Jeg upplever ingen skillnad pi milj<in
pi en sriftsgird och pi en annan
kun- (konferens-) eller ldgermiljci*

K:ocillh
Bescikare

K:otillh
Bescikare

1 %
2 %

2 o/o

6 %

149
425

1  / -

426

149
427

144
432

145
429

145
428

K:otillh 19 %
Besiikare 22 %

Not: signidkansprdvning med ,', **r p<0,001, *r p<0,01 , r p<0,05

Pi de tio pistiendena i tabell 24 har inte alla kyrkotillhoriga kunnat reagera, i och med

att de inte varit pi en stiftsgird. Dlfir d.r antalet svarande llgre i delundersokningen

kyrkotillhaigd. Att de kyrkotillhoriga som har besvarat pistiendena har en mer begrd.nsad

efarenhet av stiftsgirdar kan ocksi udisas av andelen svar som fallit pi svarsalternativet

"Tveksam, vet inte". Vid alla tio pistiendena dr andelen kyrkotillhoriga som valt detta

alternativ stcirre ln motsvarande andel bland bescikarna.

Trots dessa berydande skill:rader ger resultatet av en statistisk signifikansprovning'u vid

handen att de observerbara skilLeaderna mellan delundersokningarna vid pistiendena 13, 16

och 19 dr si smi att de inte kan karakteriseras som systematiska. Vid dessa pistienden kan man

silunda sega att milet med viktningsproceduren uppnitts. Vid pistiendena 1.4, \5,18 och 21

'u 
Ert matematiskt test ddr resultatet bhr ett omdome om de skillnader som ingitt i berd.kningarna. Omdiimet sdger

hur stor sannolikheten (p) dr fiir att de observerade skillnaderna dr slumpmissiga. Ju mindre p-vd,rde, desto mindre
sannolikt att skillnaderna dr tillfiiliga, och ddrmed desto stijrre sannolikhet att de har uppkommit slntematiskt, det
vill slga pi grundval av egenskaper hos dem som besvarat fr5gorna.

Vid ett p-vdrde som undentiger 0,001 dr sannolikheten mindre h 1 AI pi 1000 (eller en promille) ftlrr att
skilLeaderna skulle vara slumpmissiga. Vid ett p-vdrde som undentiger 0,01 dr sannolikheten mindre ln en procent
fiir att skillnadema dr slumpmissiga. Vid ett p-vCrde som undentiger 0,05 lr motsvarande sannolikhet mindre dn 5
procent.
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blir resultatet av den statistiska signifikansprovningen att det finns underlag for att med 5

procents oslkerhet kunna slga att skillnaderna mellan de kyrkotillhoriga och bescikarna itergir

pe systematiska faktorer. Vid pistiende 17 kan en liknande slutsats nis, men hir har

osikerheten reducerats till 1 procent. Sludigen har vid pistiendena 12 och 20 samrna oslkerhet

reducerats till mindre dn en promille. Om man ftiljer gdn5e tumregler frin det

samhdllsvetenskapliga hanwerket kan man slga att skilleaderna med mindre ln 1 promilles

oslkerhet 1r starkt signifikanta skillnader, som man nornalt skulie kunna bygg" upp praktiska

konsekvenser pi, vilket man norrnalt inte vigar med stcirre osd.kerhetsbestdmningar.

I tabell 25 gon motsvarande genomging fir de nio pistiendena om motiv att ti.llhora

Svenska kyrkan.

Tabell 25. Instimmanden och avstindstaganden vid nio pistienden om motiv att tillhora

Svenska kyrkan fran de svarande i delundenokningarna kyrkotillhiiiga ocln besiikare

_ (viktade) _ __ __
In- Tar

In- stdmmer delvis Tar

Del- sti.mmer In- inte och avstind helt och

under- helt och sti.mmer tar inte frln pi- hillet Antal

scikning hlllet delvis avstind stiendet avstlnd Totalt svarande

[28] Det rillhcir min familjerradition K:otillh.
att rillhcira Svenska kyrkan Besijkare

[29] Svenska kyrkan stir {iir bevarandet av K:otillh
folkliga raditioner och virderingar*** Besijkare

5 6 %  2 4 %  1 3 %  3 %  4 %  1 0 0 %
5 3 %  2 4 %  7 8 %  2 %  3 %  I O O %

361
407

Ange hur Du tar avstind ifrin

eller instdmmer i fiiljande moriv

({tir att tillhcira Svenska kyrkan)

[30] Jag anser att Svenska kyrkan
representei[ en andlig kmft**r

[36] Det Ir en rradition jag

inte funderar civer**

K:otillh
Bescikare

K:orillh
Bescikare

3 6 %  4 4 %
3 7  %  3 3 %

3 3 %
4 1 %

4 8 %  2 3 %
s 2 %  3 2 %

4 9 %  2 9 %
4 1 %  3 0 %

3 2 %
30%

7 3 %  3 %  3 %  9 9  %  3 5 2
2 5 %  4 %  1 %  r O 0 %  4 0 4

3 3 %  2 1 %  5 %
3 2 %  2 4  %  - %

8% 100% 357
2% 99 % 404

[31]Jag vill kunna {l del av de {inster och K:otillh
ceremonier som kyrkan erbjuder** Besiikare

[32] Svenska kyrkan urfbr ett vikrigt K:otillh
5qsiah arbg3g*** Besiikare

[33] Jag vill bidn rill aa gamla ky'kor be- K:otillh
varas dven om de inte anvdnds si ofta* Besiikare

palJry tror pi en penonlig Gud K:otillh
Bescikare

[35] Svenska kyrkan verkar i hela landet** K:orillh
Bes,iikare

1 5 %  6 %  7  %  9 9 %  3 s 4
1 0 %  3 %  4 %  1 0 1 %  4 0 0

4 6 %  3 8 %  1 0 %  2 %  4 %  r O 0 %  3 5 4
4 5 %  4 0 %  1 5 %  0 %  0 %  t 0 0 %  4 0 4

1 3 %  4 %  4 %  9 9 %  3 5 7
2 2 %  4 %  3 %  1 0 0 %  4 0 1

2 4 %  2 5 %  7  %  1 2 %  1 0 0 %  3 4 9
2 5 %  2 6 %  7  %  7 2 %  1 0 0 %  4 0 0

6 7  %  2 0 %  9 %  2 %  3 %  1 0 1 %  3 5 0
5 8 %  2 5 %  1 6 %  - %  r %  1 0 0 %  4 0 4

2 9 %  2 7  %  2 t %  1 2 %  1 1 %  1 0 0 %  3 3 4
30% 22% 27  % 6% 16% 107% 396

Not: signifikarupriivning mcd f, *** p<0,001, ** p.0,01, r p<0,05

Vid wi av de nio pistiendena i tabell 25 har melet med viktningen uppnetts, nlmligen

pistiendena 28 och 34. FIdr dr skillnadema mellan kyrkotillhoriga och besokare si smi att de

kan betecknas som slumpmlssiga. Resten av pesteendena har - med stcirre eller mindre

osdkerhet - framkallat skillnader i svarsmonstren biand de bida delundenokningarnas svaranden

pa ett sidant seft aft viktningen inte har kunnat reducera skillraderna till icke-hanterbara

proportioner.

Vad blir di slutsatsen av analysen? Att den finns anledning att rlkna med att viktningen

inte lett till en firllstdndig harmonisering mellan de kyrkotillhoriga och bescikama, men att det
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Rangordning av stifts girdarna utifrin delunders<iknin garna

"besiik ^rlna" och "de kyrkotillhciriga"

Undersokningen har genomftirts i syfte att vara ridgivande inlijr ett svirt val, nimligen vad

man ska gora med stiftsgirdskostnaderna i Hdrncisands stift. Det dr mojlig att man vdljer att

behilla alla tre girdar, men man kan ocksi komma att g6ra sig av en eller flera av dem. Dlrmed

blir det angellget att kunna skilja mellan utsagor gjorda om de olika girdarna och kunna ange

kraften och kvaliteten i de yttranden som fillts. Det dr med andra ord ett syfte med

undersokningen att den ska kunna diskriminera mellan stiftsgirdarna.

For att genomfiira denna diskriminering har ett relativt tekniskt forfarande anvdnts. Det

dr ett mycket stort antal uppgifter som ska ftiras samman till en gemensam ndmnare, och ett

stort problem lr att nyanser fir vigas med in i denna gemensamma nlmnare. En del statistik

kommer att tilldmpas, och ftir att forklara de statistiska tilllmpningtrnz kommer undentundom

ritt yviga paralleller att &as.

Vem iir det som beddmer stiftsgirdarna?

Av de rre delundencikningarna, kyrkotillhdiga, besdkare samtfiinroendeualde och anstiillda ir det

besdkama som blir den uwirderande delunderscikningen. De kyrkotillht;riga kommer in i bilden

som mall for besokama och bakgrund fir den viktning som har genomfbrts. Genom

viktningen fordndras proportionerna mellan olika nyckelgrupper bland besokarna, si att dessa

samrnansittningen av nyckelgrupper bland besiikama pirninner om sammanslttningen bland de

kyrkotillh\iga.Def\rtroendevalda och anstiillda komrner inte att beaktas i detta avsnitt.

Bescikarna har angett vilken stiftsgird som deras vdrderande svar handlar om. Den

uppgiften ligger cill grund lor uppdeleingen i de tre grupper som loper genom heia detta

avsnitr, ndmligen besokama som uttalar sig om Edsisen, Gilsjo bruk respektive Soriker'

Vilka aspekter bildar underlag far bedamningen?

Av de &igar som stdlide s tllf besiikarna kommer ett antal att vdljas ut och anvindas som

avgorande for bedomningen. Som arbetsbeteckning har en uppdelring i kvantitativa och

kvalitativa aspekter gjorts. De kvantitativa aspekterna kan vigas samman och bedomas

rillsammans och var fbr sig, och nigot liknande giller de kvalitativa aspekterna. I slutlndan

kommer vidare en sarunanvdgrung av alla aspekter att goras.

Kvantitativa aspekter

De kvantitativa aspekterna handlar om att hlndelser intrdffat, att besokama varit pi stiftsgirden

och gjort nigonting d.ir. En svarande kan ha varit ddr pi dagbesok, en annan kan ha tjvernattat,

en tredje kan ha varit dlr ett antal ginger och varit med om samlingar av varierade slag. Detta

gir att rlkna pi och vlga samman i aspekter. Man kan slga att aspekterna handlar om

omfattning.

Denfdrsta kvantitariva aspekten handlar om huruvida man varit besokare civer en dag pi

en av de rre girdama lfriga 7]. Har man det fir man en podng som viktas med uppgiften om

hur ofta man bescikt nigon av stiftsgirdarnat'.

" [Frega 6] Besok vid ea enda tillfille ges vikten 1, bescik nigra ginger ges vikten 2, bescik minga gnger ges

vikten 3.
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Den andra kvantitativa uppgiften dr om man haft tillfille att dvernatta pi en stiftsgi.rd

[friga 8]. Den bescikare som har overnattat f].r en polng som i likhet med dagbesoket isltts en
podng och viktas enligt uppgiften om hur ofta det skett.

Den tredje och sista uppgiften i denna gupp handlar om hur minga olika typer av
drenden som den enskilda bescikaren varit med om pi stiftsgirden [friga 10]. I formuldret
foreslis sju olika drendetyper:

sammanffede / konferens / overldggning

utbildning / kun

liger

utflyktsresa

arrangemang som lorsamlingen inbjudit till

arrangemang som stiftet eller stiftsgirden inbjudit till

arrangemang med mojlighet till kristen lordjupning

De sju olika formerna dr inte sinsemellan uteslutande, det vill siga att ett arangemang

kan passa in i flera olika former. Det faktum har emellertid inte fltt speia in i sammanvlgningen

hdr. En besokare som fyllt i fem irenderyper har fltt polngen 5.

I tabell 26 visas som exempel pi den jlmforelseteknik som kommer att anvlndas

&amgent en oversikt over resultatet av jlmforelserna for den tredje kvantitativa aspekten, det

vill slga antal irendetyper.

Tabell 26. Medeivdrden ftir bedomtrrat av de tre girdarna ifriga om den kvantitativa aspekten
"antal lrenderyper man varit med om"

Antal Standardiserat antal

Besokare som uttalar sig om ... besokare Antal irendetyper irenderyper (z-vlrden)

Edsisens fdltgird
Gilsjo bruk

S tifts,girden S o-rlker

Alla besokare

45
1 8 3
197

425

3 ,77
) ) )

-214
2,28

0,68
-0,05
-o:1 1

0,00

Det som visas i tabell 26 ar alltsi medelvlrden inom den grupp som anges. De olika antal

drendetyper som besokarna vid Edsisens f dllgird varit med om varierar hcigst avsevlrc. Nigra

bescikare har varit med om en utflyktsresa och ddrmed endast fltt en polng, medan andra

bescikare har varit med om alla de olika typerna av arrangemang som ndmns och dirmed fir sju

poing. Av aila de olika poingen har sedan medelvlrdet 3,77 drenderyper rd.knats fram. Den

siftan ig hogre ln motsvarande medelvirde for de besokare som uttalar sig om GehJo bruk.

Den gruppen har tillsammans medelvdrdet 2,22 drendetyper, vilket i sin tur dr fler drendetyper

dn Stifugirden Soriker, vilkas besokare fit medelvdrdet 2,\4 arendetyper.

Dessa medelvi.rden speglar vilken betydelse besokargruppema kan slgas ha. Bescikarna pi

Edsisen uttalar sig med stcirre tyngd dn de bida andra bescikargrupperna, eftersom de har varit

med om fler typer av arrangemang pi Edsisen d.n vad som giller for Gilsjo bruk-gruppen och

Sorikengruppen.

Det behovs emellertid ytterligare en presentation. I den sista kolumnen i tabell 26 anges

att det hil handlar om standardiserat antal drendetyper, sikallade z-virden. Sidana virden

rdknas fram med hjdip av de statistiska standardverktygen standardawikelse och medelvdrde.

Resultatet har den egerukapen att medelvlrdet av de olika z-vdrdena ir 0 (noll), och
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standardawikelsen av z-vdrdena dr 1 (en). Den slags virden 1r nyttiga om man - som hdr -

dmnar sammanftira flera olika aspekter till ett gemensamt mitt.

Att z-virden har medelvdrdet 0 syns direkt av tabell 26, dfu den sammanfattande sista

raden ldngst ute till hoger har vdrdet 0,00. Att standardawikelsen dr 1 framgar inte. Det antal

besokare som uttalar sig om de olika stiftsgirdarna dr konstant i genomgingen av de filjande

aspekterna, kvantitativa sivdl som kvalitativa.

I tabell 27 presenteras alla cre kvantitativa aspekter, dagbesok, <ivernattning och antal

irendetyper. Enbart de standardiserade virdena presenteras. Eftersom medelvdrdet fiir alla

besokare hela tiden dr 0 har den sammanfattande raden llngst ner i tabellen slopats.

Tabell 27. Medelvdrden av z-vdrden fir kvantitativa aspekter av bedcimning av stiftsgirdar.

Besok civer

Besokare som uttalar sig om ... en dag

Antal Summering av

dvernattning drendetyper kvantitativa aspekter

Edsisens fd[gird
Gilsjo bruk

Stiftsgirden Sciriker

-0,85

0,01
0,19

0,00
0 , 1 7

0,68
-0,05

4,77
0 , 1 3

-0,08--0,16 4,r1,

E"figt den kvantitativa aspekten besiik ijuer en dag uttalar sig bescikarna med st6rst tyngd

om Soriker, och med minst tyngd om Edsisen. Gilsjo bruk ligger nila medelvdrdet. Den typ

av bruk av stiftsgirdar som handlar om endagsmiiten, -konferenser och {arnmantriden har

Soriken bescikare st6rre erfarenhet av in de bida andra girdarnas besokare. Uppgiftema hdr

utsiger inget om onaken tili detta, men det ir inte allfor vigat att hlvda att det hlnger ihop

med de allmdnna kommunikationema och girdarnas placering.

Den kvantitativa aspekten tiuemattning har bescikarna pi Gelsjo bruk kllm pi. Pi det

omridet uttalar de sig med stor tyngd, medan dlremot besokarna vid Soriker viger ld.tt i det

sammanhanget. Aterigen sigs inget om orsakema till skillnadema t z-varden, men att det hor

ihop med den geografiska placeringen och avstinden framstir som klart.

Den kvantitativa aspekten antalet iirendetyper har redan gitts igenom; itentir summeringen.

Om enbart dessa kvantitativa aspekter skulle liggas till grund fbr en prioritering mellan

stiftsgirdarna skulle Gehjo bruk placeras hogst pi listan med sin polng pi 0,13. Ddrunder skulle

S<iriker komma med -0,08 och ldngst ner pi listan Edsisen med -0,18.

Kvalitativa eller kvalitetsrnissiga aspekter

De kvalitativa aspekterna handlar om att den svarande bescikaren utcrycker en virdering, eil

isikt, samtidigt som isikten kan tilliggas en kvalitetsdimension. Ett gillande kan uttryckas, eller

ett ogillande, och i bida fbllen kan intensiteten i bedomningen anges. Hdr har vdts att anvlnda

sex kvalitativa aspekter. De motsvarar tematiska grupperingar av frigor i frigelistan till

besokarna. Om man tittar pi ordalydelsen pi de frigor och pistienden som samman{iirts sisom

kvalitativa aspekter kan man litt bli forvirrad. Ett ja pi en &iga elier ett pistiende kan i sak

innebira saruna sak som ett nej pi ett annat pistiende. Besokarnas reaktioner pi de olika

frigoma och pistiendena har *jrfir likriktats, si att hoga siftor motsvarar en positiv instdllring

till stif$girden, medan liga siftor speglar en negativ irutdllrring.

Denfiirsta kvalitativa aspekten dr avsedd att spegla i vilken min besokaren gjort ett aktivt

val innan hon eller han kom till stiftsgirden [friga 9]. I tabellerna nedan kommer aspekten att

kallas aletiut beslut. Ar man deltagare pi en tillstd.ilning som andra anordnat har man inte si



mycket att sega till om, och intensiteten i beslutet fiir en sdfagird Ir d:irmed lig. Har man

dlremot varit med i arrangcirsgruppen har man haft del i beslutet att ika till just stiftsgirden i
friga och intensiteten i engagemanget for den stiftsgirden ter sig stdrre. Om man varit eruam
om att besiuta att firllgga tillsti.lbeingen till stiftsgarden giller det i dnnu hogre grad. Pi denna
enkla skala byggs den fiinta kvalitativa aspekten, om besokaren varit (med)bestd.mmande

betrlftande valet av plats. Noll poing ftir den som inte haft nigot att slga cill om, en podng for
den som varit medbestdrnmande, tvi podng for den som varit ensam om beslutet.

Den andra kvalitativa aspekten vilar pi bescikarnas reaktioner pi s:u pi.sti.enden, som alla

uttrycker en positiv instdlhring till stiftsglrdarna och det som sker pi stiftsgirdama. Aspekten
kallas nedan positiv upplevelse. Ordalydelsen pi pistiendena framgir av tabell 24 ovxt, de finta
sju pistiendena. Det handlar om att kdnna sig vdlkommen pi en sdfagird, om att livskvaliteten
blir hcigre, om att Svenska kyrk* framstir i en annan och bittre dagar efter stiftsgS.rdsbesoket,
samt att girdskapellet och andakterna varit en positiv uppievelse. De besokarreaktioner som
innebar ett "Vet ej" till pistiendena har nollstdllts, ovriga reaktioner har summerats, och
medelvdrdet har berd.knats.

Pi samma sltt som det fanns en grupp positiva pistienden fanns det en grupp negativa
pistienden, dir bescikarnas reaktioner utgor underlaget fiir den tredje kvabtativa aspekten,
negatiu upplevelse. Ordalydelsen pi pistiendena har redan presenterats i tabell 24, de tre sista
pistiendena. De handlar om att besokarens firtroende for kyrkan har piverkats negativt av
stiftsgirdsbesciket, att det kan bli trikigt pi en stiftsgird, och att en stiftsgird ir som vilken
kungird som helst.

De standardiserade medelvdrdena pi bescikargruppernas reaktioner pi dessa kvalitativa
aspekter presenteras i tabell 28.

Tabell 28. Medelvlrden av z-vd'.rden for de tre fbrsta kvalitativa aspekterna av bedomning av

stiftsgirdar

Bescikare som uttalar sig- om ,, .
Edsisens fdDgird
Galsjo bruk
Stiftsgirden Soriker

Aktivt
beslut

4,27
0,23

--0,15

Positiv
upplevelse

0,37
0,01

-0,10

Negativ

uppleveise

0,29

0 ,13
-{ ,18

Vdrdena i tabell 28 visar att besokama vid Edsisens fdllgard minst av alla besokargrupper
tagit aktivt del i beslutet om att ftirligga arangemanget till stiftsgirden, medan det for

besokarna pi Soriker finns ett storre ansvar for beslutet att anvinda Sciriker. Hogst lr dock

denna andel fiir bescikama vid Gilsjo bruk, &ir podngen fiir aktivt deltagande i beslutet om att
forllgga arangemanget till just den stiftsgirden dr hog. Nir det giller den kvalitativa aspekten
positiu upplevelse ser vi en nigot annorlunda ftirdeLring. Igenklnnandet i de positiva pistiendena
om upplevelsen vid stiftsgirden dr pitagligt stor biand bescikarna i Edsisen, nd.ra medeivlrdet
for besokarna i Gilsjo bruk och ligst for besokarna vid stiftsgarden Soriker. Den rredje
aspekten, negatiu upplevelse, uppvisar en i sak idencisk bild. Minst negativa till

stiftsgirdsupplevelsen ir bescikama vid Edsisen, mest negativa bescikama vid Soriker.
De kvalitativa aspektema fyra, fem och sex avspeglar svaren pi en rad pi.stienden vid

vilka den bescikaren kunde instlmma (i wi grader) eller frin vilka hon/han kunde ta avstend
(ocksi hdr i wi grader).



Denfiarde kvalitativa aspekten har i frigelistan karakteriserats som en rad

marknadslorarargument fiir att stiftsgirdar skulle vara bra. Den karakterisriken iterfinns i

benimningen av aspekten hd,r, marlenadsfdramas argument. Hir ingir foljande sju pistienden:

(23) Stiftsgerdama erbjuder nigot som andra kun-, konferens- eller llgermiljiier inte har
(2a) Stiftsgerdsverksamhet fungerar som ett alternariv dll finamlingarnas verlsamhet
(25) Man ffr en penonlig och god kontakt med Svenska kyrkan pi en stiftsgird
(26) Sdfrsgerden dr en mcitesplats for bearbetning av viktiga livsfrigor
(27) En stiftsgird dr et andligt centrum fiir rnCnniskor
(28) En vistelse pi en strftsgird kan bli berydelsefull Iiir ens penonliga framtid
(29) Kapellet pi stiftsgi.rden har en stor positiv betydelse for girdens miljo

Besokarnas instdmmanden i eller avstindstaganden fri.n pistiendena har summerats och

medelvlrdet har beriknats.

DenJemte kvalitativa aspekten kan sammanfattas under beteckningenfundeingar ijuer livet.

Hir iterfinner man fyra pistienden med viss existentiell inriktning, ndmligen:

(38) Jag blir <ippnare fiir livsintryck ndr jag kommer bort hemifrin till stiftsgirden
(39) Pe stiftsgirden kan jag tlnka djupare pi livet In annan
(40) Nlr jag dr pi stiftsgirden ir det llttare att samla tankama kring det centrala i livet
(a1) Tidigare tiden kristna stjkte Gud genom att dra sig undan till ett liv i enkelhet i <idemarken;jag anvdnder

sriftsgirden pi en liknande sdtt

Reaktionema frin bescikarna pi dessa fyra pistienden har bearbetats pi samma sltt som

foregiende aspekt, det vill slga sumrnering och medelvlrdesberlkning av instdmmandena och

avstindstagandena.

Den sjiitte och sista kvalitativa aspekten handlar om austind. Trots alla schablonbilder av

irutdllningen till avstind hos invinama i mellersta Norrland ("att ika tjugo mil for att fika dr vdl

inget") Ir det ri.nligt att fiiresti.lla sig att avstendet till stiftsgirdama spelar en roll {iir viljan och

mojligheten att utnyttja dem. I denna aspekt sammanfattas reaktionema pi foljande fyra

pistienden:
(43) Avstinden gcir att jag drar mig en hel del fiir att ika till en stiftsgird
(44) Att vara lingt hemifrin hjdlper en att koppla bort vardagen och tCnka mera fritt
(45) Resldngden och reskostnaderna gcir det svirt att anvlnda stiftsgirdama
(46) Det kan vara virt ett par tim-rnan resa att komma ti1l en stifsgird

Svaren har summerats och medelvirdesberlknats.

I tabell 29 &terges de samlade podngberlkningarna.

Tabell 29. Medelvdrden av z-vtrden fir de tre sista kvalitativa aspekterna av bedomning av

stiftsgirdar

Besokare som uttalar sig o-m .,,

Edsisens fd[gird
Gilsjo bruk

Stiftsgirden Sciriker

Markna&forarnas Funderingar

argument over liv-et Avstind

0,16 0,38 4,37

0,24 0 , 1 5  0 , 1 8
4,25 4,23 -0,08

Vad gdller instd.llningar till den kvalitativa aspekt som hdr kallats marknadsfdrarnas argument

finner man ett starkt instdmmande hos bescikarna pi Edsisen, ett negot svalare instdmmande

frin bescikama pe Gehjo bruk och ett avstindstagande frin besokarna pe Soriker. Att

stiftsgirden Edsisen skulle vara en plats ddrl ndeingar 6ver liuet stirnuleras och uwecklas

irutimmer besokarna i, och i nigot mindre utstrlckning gor bescikarna pi Galsjo bruk det

sarruna. Bescikarna pi Soriker tar avstind &5,n det slaget av funderingtr. Austdndets betydelse
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noteras av Edsisen-besokarna som finner att avstindet ibland dr ett hinder ftir att anvd.nda

stiftsgirden. I nigot mindre utstrickning tycker Scirikersbescikarna sasuna sak, medan

avstindsproblemet inte dr pitagligt for Gilsjo bruk-bescikarna.

Avslutningsvis en samrnanvd.grung av de tre kvantitativa och de sex kvalitativa xpekterna.

I tabell 30 repriseras fiint den kvantitativa sammanvlgningen redan presenterad i tabell 27 .

Dlrefter anges en saur.manvlgning av de kvalitativa aspekterna och sludigen en sammanvigrung

av alla nio aspekter.

Tabell 30. Medelvlrden av z-vdrden for de kvantitativa och kvalitativa aspekterna av

b.d"

Bescikare som Sumrnering av Summering av Kvantitativa och

uttalar sig om ... kvantitativa aspekter kvalitativa aspekter kvalitativa aspekter

Edsisens f:i[g,ird
Gilsjo bruk
Stiftsgarden Sciriker

4 ,77
0 , 1 3

-0,08

0,56
0,94

-1,00

0,39
1,07

-1 ,08

Som redan &amhillits kan de &amrdknade uppgifterna i tabell 30 anvdndas dels for

rangordning av de ffe stiftsgirdama, dels for att visa avstindet melian dem i olika avseenden.

Om man enbart tar hdnsyn till den grupp av aspekter som hir kallats kvantitativa flr Gilsjo

bruk starkast posiciva vittnesbcird frin sina bescikare, foljd av Sciriker, med Edsi.sen pi sista

plats. Om man enbart tar hdnsyn till de aspekter som hlr getts beteckningen kvalitativa blir

bilden en annan. Gilsjd bruk &amkallar starkast positiva reaktioner hos sina bescikare, men nu

med Edsisen hack i hdl. Sedan foljer ett stort avste.nd till Soriker. Med matematikens

lagbundenhet blir den bilden modifierad nlr de bida summeringarna liggs samman i den uedje

kolumnen i tabell 30. Gilsjo bruk <jkar sin ledning, Edsisen llgger sig pi lite ldngre avstind

frin GiJsjo, men avstendet frin Edsisen till Soriker utcikas.

Resultat: en rangordning
Analysen har resulterat i en klar rangordning av de tre stiftsgirdama. Bide vad gdller

omfattningen av bruket av sdfagirdarna och intensiteten i de bedomningar som uppkommer

som resultat av bruket finner man den starkaste positiva hillningen hos brukarna av Gi.isjo

bruk. Placeringen som nurruner wi pi rangordningen ir inte alldeles klar. Nir det gdller

intensiteten i positiv uppfattning om stiftsgirdar, del som hlr kallats de kvalitativa aspektema,

har Edsisen fonteg framfor Sciriker, men ndr det gdller det faktiska bruket och dess omfattning

ligger sig stiftsgirden Soriker framfir Edsisens feld"d.
Givewis finns det en rad faktorer som ligger till grund fiir denna slutsas. En av de

viktigaste dr det sltt pi vilket uwlrderingsproceduren konscruerats. Det faktum att det finns tre

kvantitativa och sex kvalitativa aspekter innebdr vid den slutgiltiga sammanrdkningen att de

kvalitativa aspekterna flr overvikt over de kvantitativa. Pi det sitt som det sludiga mittet

komrnit att utformas kan man siga att alla nio aspekter viger lika tungt, oberoende av hur de

betecknats. Om man drar bort elier eventuellt ld.gger till en aspekt kommer det att piverka det

totala mittet.

EttfArstafArsiik (av wi) att illustrera resultatet av rangordningen framgar av figur 5. Hdr

har bedcimningarna ffir bescikarna presenterats tillsammans med bedomningarna for

delundenokningen firrroendevalda och anstdllda. Frin vdnster till hciger i figuren adderas fler
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och fler bedomningsaspekter, si att figurens hogra kant motsvarar de tabellmissigt presenterade

podngen.

Besokare

) o

7 , 5

1 ,0

0,5

0,0

-0,5

-1 ,0

-1 ,5

-2,0

2,0

1 , 5

1 , 0

0 ,5

0,0

-0,5

-1 ,0

- 1 , 5

-2,0

d
D!--r fgdsisen

14 'Gilsjo bruk
t fir Soriker

Fcirtroendevalda och anstdllda

x
.e"

bt\-

x n +Edsisen

.o 'Gilsjci bruk
r b Sciriker

Figur 5. Summerade bedomningsaspekter for besokare samt fortroendevalda och anstd.llda
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Om besokarna presenteras inga nya uppgifter i figur 5. Den typ av diagram som komrnit

till anvdndning hir illustrerar normalt en uweckling (fr,in vdnster till hciger), men hlr gdller det

endast en litsasuweckling, nimligen den process ddr det steg fiir steg adderas fler och fler

bedomningsaspekter.

Om firrroendevalda och anstdllda dr uppgifterna i figur 5 nya. Summeringen av alla

bedomningsaspekter leder till samma rangordning av de tre stiftsgirdarna som gdller for

bescikama, men "vlgen dit" ir annorlunda. Vad som skiljer de fortroendevalda och anstdllda

frin besokarna dr framfor allt bedomningen av avstendens betydelse vid Edsisens $dllgird, och

for det kan det ld.tt hittas en srnrkturell tolkning: ftir besokarna sker transporten pi egen fritid,

vilket gor den till ett stdrre problem dn {tir fircroendevalda och ansti.llda som (i stor

utstrickning) liter transportera sig pi tid fijr vilken de har ekonomisk erslttning.

Att uppgifterna i de bida halvorna i figur 5 dr si lika talar ftir att slttet att mlta ir hillfast

det vill slga att inga tankefel och felkdllor smugit sig in i processen.

Det andraJiirsiiket att illustrera resultatet av rangordningen framgir av figur 6 som visar

bescikarnas bedcimningar av de tre girdarna. Eftersom det inte finns nigra stora skillnader

mellan besokarnas samt de firtroendevaidas och anstdlldas bedomningar presenteras endast

besokamas uppgifter. Hdr tas en ny typ av illustration i bruk. De nio bedomningsaspektema

utgir frin en punkt i mitten av figuren och strilar ut i var sin riktning som radier i en cirkel.

Bedomningsaspekterna summeras inte, utan varde aspekts z-varde markeras pi sin radie, och

om man tecknar en linje mellan dessa markeringar uppkommer en figur som ser ut som en

spindelvlv. Storleken och formen av denna "spindelviv" kan jdmforas med andra vlvar, och i

den jlmforelsen blir skillnader och likheter tydliga. De sifferuppgrfter som illustreras i figur 6 1r

identiska med de uppgifter som presenterats i figur 5, men den nya presentationsformen dr ett

fonok att undvika den association till process eller uweckling som den foregiende

presentationsformen fr amkallar.

49



Gilsjo bruk

Dagsbesiik
1 , 0

Avstlnd . 0,5--- -

F u n d o l i v e t -  - - -

Markn.ftir

Overnattning

' lirendeqper

Akow beslut

Negativ uppl 
- - 

Positiv uppl

Soriker

Dagsbesrik
1,O

Avstind

Fund ii livet - -_

Markn.ftir

Overnanrung

Arenderyper

' Aktivt beslut

Negativ uppl 
- -'- 

Positiv uppl

Figur 6. Bedomningsaspekter for bescikare

De tre delfigurema har en variationsvidd frin -1 till +1. Hjd.lplinjerna anger - i den min de

syns - nivierna frin centralpunkten -1,0 till periferin *1,0 med ett halv skalsteg. Den skuggade

fdltens storlek motsvarar stifisgirdens samlade polngvirde, medan det skuggade faltetsform

avsl<ijar om sympatierna eller antipatierna fiir en stiftsgird ligger pi nigon sinkild

bedomningsaspekt.

Storleken pi de skuggade filten i figur 6 kan vara lite svirbedcimda. Det dr mycket tydlig

att Scirikers skuggade filt (det vill siga den grafiska representationen av s)rmparierna fbr

Soriker) dr mindre dn motsvarande filt for Gilsjo bruk. Soriken filt ligger ndsten helt och

h5.llet innanfiir (det vill siga dr mindre ln) z-vlrdet 0,0, medan det motsatta gdller for Gilsjo

bruk. Gehjo bruks skuggade filt dr stcirre dn Sciriken. Diremot kan det vara svirt att avg6ra

om Edsisens skuggade filt Ir st6ne elier mindre dn Gilsjo bruks. Det motsvarar vdl resultatet av

granskningen av figur 5 tidigare, enligt vilken slutsummeringen av aila bedcimningsaspekterna

hamnade pi nivierna *ir inte mycket skilde Gitsjo bruk frin Edsisen.
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Formen pi de skuggade filten ska ange om sym- eller antipatierna for eller emot en

stiftsgard iterfinns ldngs nigon sdrskild bedomningsaspekt. Gilsjo bruks skuggade filt dr ndstan

cirkelrunt, men nigon liten "svacka" pi bedomningsaspekten "aktivt beslut", vilket antyder att

Gllsjo bruk har en hog virdering pi nlstan alla bedomningsaspekter. Sori.kers skuggade fdit dr

ocksi ganska cirkuli.rt, men med ett sdrskilt hogt vdrde pi aspekten "dagsbescik", vilket innebdr

att bescikarna har gjort m5.nga dagbescik pi Soriker, men att den firovrigt inte rankats hogt

enligt kvantitativa och kvalitativa bedomningsaspekter. Edsisens skuggade fi]t dr i motsats tili

dessa bida ett under av grafisk pihittighet. En rocka sku1le man kunna likna det vid.

Anledningen ir att Edsisen vdrderas mycket olika pi de olika bedomningsaspekterna. Liga

vlrden gdller ftir "dagsbescik", "lrendetyper" och "avstind", hciga vlrden iterfinns biand annat

angiende "aktivt beslut" och "funderingar civer livet".

Sedan det hdrmed konstaterats hur bescikarnas aktivitet och uppfattningar ser ut kan det

vara pi sin plats att bena ut hur olika undergrupper av besokare piverkat det gemensamma

mittet. Det kan vara pi sin plats att ta reda pi om kvinnors och mins aktivitet och

uppfattningar ar desamma, om yngre och d.ldre besokare har samma aktioner och reaktioner.

Vidare ir det befogat att intressera sig fir om de olika landskapens foretrddare bedcimer

girdarna pi samma sdtt. Si kommer att ske i ndsta avsnitt.

Undergrupper bland b es iikarna
Av en rad mojliga underscikningar av undergrupper bland bescikarna ir det i sdnkilt grad wi

som pikallar intresse. Ald.r som faktor for bedomningen av stiftsgirdarna ir den fiinta, genus

ir den andra.

Besiikarnas ilder

Det finns avsevlrda skilbeader i i.ldersfordeleing mellan besokarna pi de tre girdama, vilket

framgir av tabell 31.

Ielell 31. For4elninggg pi ildengnrpper bland besokarna pi stiftsgirdarna _

Toniringar
20-29 ,Lr
3V39 ir
4049 Lr
50-59 er
6G-69 ir
70-79 Lr
80 ir och dd.rciver

Totalt
Antal bescikare

Edslsen

3 8 %
t 7 %
1 3 %
9 %

1 8 %
9 %

2 %

700 %
45

Gilsjo bruk

7 %
2 4 %
2 8 %
2 2 %
7 6 %
3 %

700 %
1.84

Soriker

3 2 %
7 3 %
1 4 %
2 2 %
1 8 %
2 %

rc1%
197

Edsdsen ir rydligt dominerad av unga bescikare. Toniringarna utgcir mer in en tredjedel

av besokarna, och om man rdknar ihop grupperna under 40 ir blir den gruppens storlek ndstan

50 procent. Cdlsjd bruk ir dominerad av de medeli.lden besokama. Hdlften av besiikama

iterfinns i ildengruppen 40 till 69 fu. Sariker kdnnetecknad av en stark representation bland

unga vuxna och bland ildengruppen som stir infir eller har avgitt med peruion. Att dessa



skillnader i ilder ligger bakom skillnaderna i bedomning av stiftsgirdarna bland deras glster dr
uppenbart. Det dr djremot inte uppenbart pi vilket sd.tt onaksforhillandena fungerar. Det kan
vara si att en stiftsgird som av hlvd attraherat besti.mda Sldengrupper si sminingom inriktar sig
mot dessa, men man kan ocksi firestdlla sig att en stiftsgird med en bestdmd innehillslig pro6-l

drar till sig bestdmda ildersgrupper. I tabell 32 presenteras hur bescikarnas bedcimningar for de
tre girdarna fordelar sig mellan ynge och i.ldre bescikare.

Tabell 32. Medelvdrden av z-vdrden fir yngre och dldre svarande vid bedomning av

_ stiftsgirdar.

Aspekt av bedoy.llngen

Bescik civer en dag

Ovemattning

Antal lrendetyper

Aktivt beslut

Positiv upplevelse

Negativ upplevelse

Edsisen
- 39_ Lr 40 ir,-

-0,89 4,79
0,00 o,0o
0,84 0,4r

4,28 4,25
0,31 0,47
0,43 0,06

Gi.lsjo bruk
-39 Lr 40 tu-

4,28
4,07
-0,16

0,65
4,34

0,  L3
0,05

-0,03
-0,04

Sciriker
- 3 9 5 . r  4 0 i r -

0 ,22  0 ,76
4,23 -{,1 1

0,20 -{,35

-0,60 0,21
-0,10 -0,09

4,23  4 ,74
-0,35 -0,18

0,05 4,46
4,1,2 -0,06

Marknadsforarnas argument 0,77 0,27

Funderingar civer livet 0,43 0,30

Avstind 4.29 452

0 , 7 4
0,29
0,00

0,04
0 , 7 7
o 1 )

0,32
0,24
0,28

Summa 0,72 -0,18 -0,1 L 1, ,61 -1,1,6 -1,02

De wi ildengrupperna bland Edsdsens besokare skiljer sig i grad vid de olika

bedomningarna, men dlremot inte i inriktning. Vid alla bedomningsaspekter har yngre och

dldre samma matematiska fortecken. Storleken pi z-vdrdena skiljer sig, men inte plus- eller
rninustecknet. De yngre har varit pi Edsisen i nigot fler drenden In de dldre, som i andra sidan
talar med klarare instimrnanden om positiva upplevelser pi stiftsgirden. De dl&e har dock
ocksi upplevt stiftsgirdarnas negativa sidor p5. Edsisen. Det har de yngre inte gjort.

De dldre besokarna pi Cdlsja bruk framstir som mycket positiva tili girden. Inte pi nigon

bedcimningsaspekt ligger de under medelvdrdet. I motsats hirrill Ir de yngre under

medelvlrdet, det vill siga har minus som fbrtecken, pi merparten av aspekterna. Vid de
grupper av aspekter som heter "Positiv upplevelse" och "Funderingar" {iver livet lr skillnaden

mellan de yngres svala bedcimningar och de dldres hetare sidana pitaglig.

De dldre bescikarna pi S\rdker iigger under medelvirdet ftir nistan alla

bedomningsaspekter. LJndantaget ir den aspekt som heter "Aktivt beslut". Den kan tyckas att
de dldre bescikarna pi Soriker dr arrangorsproffi, och &jrmed kanske lite svirtillfredsstdllda. De
ynge bescikarna dr inte mycket mer positiva dn de dldre. Ocksi hil overviger minustecknen,

vilket innebdr att i.ldengruppen ligger under medelvd,rdet for alla besokarna (vid alla girdarna).

Besiikarnas genus

Konsftirdel:ingen bland bescikarna pi de tre stiftsgirdarna varierar pi det sltt som framgir av
tabell 33. I det viktade urvalet besokare finns det relativt stora variationer i porporcionerna
mellan kvinnor och min. Edsisen och Soriker beskrivs av en stone andel kvinnor. medan

Gehj6 bruk beskrivs av en majoritet mln.
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Tabell 33. Fordelringen mellan kvinnor och mdn bland bescikarna pi stiftsgirdarna.

Kvinnor

Mdn

Totalt

Antal besokare

Edsisen

6 4 %
3 6 %

700 %
44

Galsjo bruk

3 8 %
62 o/o

100 %
784

Soriker

5 7 %
43 o/o

700 %
1.97

Si.ledes rustade med kunskap om proportionerna mellan kvinnor och min d.r nista steg

att titta pi vad som hdnder med medelvdrdena fiir de kvantitativa och de kvalitativa

bedomningarna ndr de delas upp enligt genus. I tabell 34 sker denna uppdelrring.

Tabell 34. Medelvirden av z-virden lor kvinnor och min vid bedcimning av stiftsgirdar.

Edsisen Gilsjo bruk Soriker

Asp-ekt av bedorylungen

Besok civer en dag

6vernattning

Antal irendetyper

Aktivt beslut

Positiv upplevelse

Negativ upplevelse

Marknadsfiirarnas argument -0,03

Funderingar over livet 0,13

Avstind 4.52

Kvrnnor

4,99
0,00
0,92

4,43
0,40
0,2 I

Mdn
-0,63

0,0i.
0,27

0,01
0,32
0,43
0,47
0,82

4,1.2

Kvinno-r Mdn Kvinnor Mdn
-0,11 0,08 0,76 0,22

0,26 0,12 -0,45 0,23
0,22 4,22 -0,05 4,79

0,29 0, \9 -0,05 4,29
0,21 -0,11 -0,13 -0,05

0,28 0,03 4,07 4,34
0,45 0,10 -0,19 4,34
0,39 0,01 4,42 0,02
0,23 0,74 -0,19 0,06

Summa -0,31 1 , 5 9 )  )q , 0,34 -1,38 -0,68
NoL Fo. tolbrg rv c&lva!&u E t.eu

Nir det gdller bescikarna pi Edsisen finner man att kvinnorna ger mer dimpade uttryck

fiir sina isikter ln mlnnen, som i stiliet i storre omfattning ger bedomningar ddr utslagen si att

sdga har stcirre amplitud. De kvancitativa aspekterna ingir dock inte i detta mcinster. Hlr dr det

mest i6gonenfallande draget att kvinnorna har ett mycket stcirre antal drenderyper dn mlnnen,

alltsi har varit med om mer varierade tillstdllningar pi gi.rden. Ndr det komrner till de

kvalitativa aspekterna "Negativ upplevelse", "Marknadsftirarnas argument" och "Funderingar

civer livet" dr kvinnomas instdllning mer kylig, mindre entusiastiska, och vid

bedomningsaspekten "Avstind" dr kvinnornas bedomning i mycket hogre grad ln minnens att

avstinden faktiskt har betydelse.

De kvinnor och mln som uttalar sig om GilsJo bruk uppvisar en helt annan inbordes

relation. Ndr det gdller de kvantitativa aspekterna dr det i stora drag samma tendenser sorn pi

Edsisen, nlmligen att kvinnorna har firre dagbesok och fler irendetyper dn mdnnen. Men ni.r

det kommer till de kvalitativa aspekterna dr de kvinnliga bescikama vid Gilsjo bruk mer

positiva ln mdnnen. Vid alla kvalitativa aspekter uppvisar kvinnorna hogre medelvlrden.

Ndr det sludigen gdller Soriker visar det sig att kvinnorna cjvernattat i mindre

utstrickning C.n mdnnen (motsatt tendensen i Giisjo bruk) och att de - i enlighet med

tendensen vid bida andra stiftsgirdar - avlagt fdrre besok civer en dag och att de har varit med

om fler typer av arrangemang ln mlnnen. Ndr det gdller de kvalitativa bedcimningsaspekterna



kan man slga att skillnadema mellan kvinnor och mdn uppvisar en profil som dr egen fiir

Soriker. Kvinnorna har ha{t st6rre del i ett aktivt beslut att ftirligga anangemangen till Soriker,

men det sammanfaller inte med en mer positiv upplevelse av stiftsgirden. Den

bedomningsaspekt som betecknats "Negativ upplevelse" lr dock mindre negativ for kvinnorna

dn for mdnnen. Kvinnorna instd.mmer slutligen i mindre utstrickning dn mdnnen i de

foreslagna formuleringarna om "Funderingar civer livet" och ir kritiska till avsti.ndet till

Soriker.

Bediims girdarna pe salruna sett av hiirjedalingar och
ingerrnanldnningar?

Stif$girdarna ligger i tre olika landskap, Edsisen i Jimtland, Gilsjo bruk i Angermaniand och

Sciriker i Medelpad. I Hl{edalen som Ir det fdrde landskapet som ingir i Himcisands stift,

finns ingen stiftsgird. Eftersom stiftet ir vidstrickt kan den mojlighet att vd.lja stiftsgird for

specifika syften som ligger i deras olika karaktdrer gi forlorad av enkla avstindsskll. Det ir

ddrfor intressant att jlmftira hur de besokare som bor i de fyra landskapen cycker om

stiftsgirdarna. For att istadkonuna en sidan anaiys har besokama delats upp enligt landskap, och

figurer av spindelvdvstyp har ritats upp med hjdlp av vilka de $rra landskapen bedomningar

rydliggon, se figur 7. For att inte gora figuren komplicerad bortom det fiirstieligas gdns

presenteras enbart en uppsittning skuggade filt, nimligen i enlig med landskap i vilket den

svarande bor.
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23 hdrjedalingar

742 ingermanlinningar

Dagsbescik
1,00 - - . .

Avstind 0,50 Ovematrring

50 jlmdlnningar

Dagsbescik
1,00 '  . .

Avstlnd n <n -

0 , 0 0 . ' . . -

Fund ,ii Iivet .- - --_

Markn.fiir.

Fund ci livet - ---

-- Akt beslut

Markn.for

Arendetyper

Negadv uppl Posrtiv uppl

164 medelpadingar

Dagsbesdk

,1:00 
- -

0,50 - 
-'- 

Ovematming

Overnetming

, - - Aktbeslut

' 
l\rendetyper

--,--- A.kt beslut

iirendetyper

Fund ri livet --

Markn.{iir

Negauv uppl sitiv uppl

Figur 7. Bedomningar av sriftsgirdar hos bescikare fren fyra landskap

Hiirjedalingama :uppvisar mycket varierande z-vdrden pi de nio bedomningsaspekterna, vdrden

som ligger bide over och under 0. Nlr det gdller att gora besok pi stiftsgird over natt och som

dagbesok ligger hd{edalingarna bra till, medan de inte i sinkild stor omfatttirg medverkat i

beslut att forllgga aktivitet till stiftsgird. De "iker med" mer en sjdlva bestdmrner vart det ska

ikas. De har varit med om minga olika slag av drenden till stiftsgirdarna, men dr inte si

benlgna att instfuruna i de pistienden som talar om positiva upplevelser pe en stifagird. A

an&a sidan ir deras upplevelser av negativt slag begrlnsade. Ndr det gdller marknadsforarnas

argument ir hdgedalingarna civerens med bescikarna fren de andra iandskapen, medan de mer

in bes<ikare frin andra landskap har vlckts till funderingar civer livet pi stiftsgirdarna. De

tycker att avstinden dr ett problem. Om alia nio bedomningsaspekter vegs ihop medelst

summering finner man att hi{edalingama Ir positivt instdllda till stiftsgirdarna. Summan av

bedcimningarna blir 1,3. Att hiqedalingarnas medelvdrden varierar si mycket beror delvis pe aft

deras numerdr i.r relatiw liten. I en si liten grupp kommer individuella variationer at fe

tydligare genomslag, In om gruppen dr stor.
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Jamilanningama ar som grupp den mest negativa till stifisgirdarna. Summan av deras

bedomningsaspekter blir en negativ sifta, ndmligen -1,5. Det skuggade fd.lt som representerar
jdmddnningarna lr "tungt" nerit till vdnster i delfiguren. Vad gjlier de kvalitetsmlssiga

bedcimningsaspekterna funderingar <iver livet, marknadsforarargument, negativa och positiva

upplevelser dr de 50 j?imdenningarna bland bescikarna mer positiva in bescikargruppen som

helhet. Pi de <ivriga fem bedomningsaspekterna uppvisar jimddnningarna medelvdrden som lr

ligre dn besokargruppen som helhet. Det rcir sig di om aspekterna avstind, dagsbesok,

overnattning, aktivt beslut och antal drendetyper. Jlmdinningama ir positivt instdllda till

stiftsgi.rdarna, men har inte anvlnt dem i lika stor utsfteckning som de andra landskapens

bescikare.

Angermanliinningama ir enligt de uppgifter som deras delfigur i figur 7 avspeglar den

positiva gruppen. Pi nlstan alla bedomningsaspekter uppvisar invi.narna i Angermanland

medelvirden som ligger over medelvirdet ftir alla bescikare. De har bescikt stiftsgirdar mera pi

dagrbesok och genom overnattning, de har deltagit i aktiva beslut mera och haft flera lrenden
pi stiftsgirdarna. De instlmmer mer i utsagorna om positiva upplevelser, instdmmer mer i

marknadsforamas argument och pistiendena om funderingar over livet, och de uppfattar

avstindsprobiemet som civerstigltgt. Det skuggade filt som representerar ingermanldnningarna

Ir ddrfiir stort och regelmlssigt. Om man surunerar alla bedomningsaspektema hamnar

ingermanllnningarnas medelvdrde pi 1,5, det hogsta bland de olika landskapens invinare.

Medelpadingama rr i motsats till i.ngermanldnningarna den negativa delgruppen bland

besokarna. Med fl undantag ligger deras medelvlrden pi de nio bedomningsaspekterna under

nollpunkten, det vill slga under medelvdrdet fir alla besokarna sammanlagt. Om man

surunerar deras bedomningspoing visar det sig att de tillsamrnans har ett medelvlrde pi -0,8.

Bescikama som ir bosatta i detta landskap ir positiva till avstS.ndsproblematiken och de har

minga dagsbesok pi stiftsgird i bagaget. De har varit delaktiga i beslut om att forllgga

verksamhet till stiftsgirdar. Man skulle mot denna bakgrund kunna tro att det dr minga

{dnsteinnehavare 1r bland medelpadingarna, det vill sdga penoner vilkas uppgrft det dr att

placera mciten och kurser si nira befolkningskoncentrationen runt Sundsvall-Hlrnosand det

gir, och med tjlnsteinnehavarens craditionella instrumentella hallning till lokaler: de mindre
handgripliga kvalit6erna hos en eventuell mciteslokal, en positiv eller negativ upplevelse av den,

huruvida den befordrar funderingar <iver livet elier liknande, sidant llmnar man it sidan fiir

andra att fundera over.

Frigan blir nu om invS.narna i landskapen ir lokalpatrioter, pi si sitt at de tycker bdst om

den stiftsgird som ligger i det egna landskapet (alternativt nirmast), eller om bedomningama

vilar pi en icke-geografiskt bestdmd bas. En analys av det slaget presenteras i tabell 35. Det ska

dock slgas att nigra av grupperna av besokare i en sidan analys blir rltt smi, vilket okar risken

for slumpartade eft'ekter.
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Tabell 35. De fyra landskapens besokare om de cre sdfagirdar, medeivdrden av sumrnerade

bedomningsaspekter, antal bescikare i parentes

Besokare som uttalar sig om ,, ,
Edsisens fiilgerd
Gilsjo bruk
Stiftsgirden Sciriker

De harjedalingar som komrnit att harnna bland besokarna har alla haft lrende cili Soriker. Med

den stiftsgirden lr de nojda, om man bortser frin avstendet, som har ett tydligt negativt

medelvdrde. De har ocksi i liten omfattning haft inflytande pi att det var just en stiftsgird som

valdes.

Jiimtliinningama ir negativa tiil alla tre girdar. Mirut negativa 1r de till den stiftsgird som

ligger iJdmdand, nigot mer negativa till Gilsjo bruk, och mest negativa till Soriker. Man kan

alltsi inte siga att gruppen blir allt mer negativ ju idngre avstindet till stiftsgirden 1r. Fcir mi.nga
jdmddnningar ar nog avstindet till Gilsjo bruk lika stort som avstendet till Soriker.

Angermanliinningama uppvisar dlremot klara skillnader. Hcigsta podng f5.r den
landskapsegna stiftsgirden, Gilsjo bruk. Som en god wi kommer Soriker, medan Edsisen flr

llgst medelvdrde av bedomningsaspekterna.

Medelpadingama, sludtgen, uttalar sig mest negativt om den stiftsgard som ligger i

Medelpad och mest positivt om stiftsgirden iJdmdand, Edsisen. Det 1r nirliggande att ftirmoda

att de grupper av bescikare som uttalat sig om respektive gird dr olika till sin sammansittning.

Troligrvis lr det unga, entusiastiska individer som besokt Edsisen, i motsats tili trotta byrikrater

som bescikt Sciriker.

Sammanfattningsvis tycks inte uppskattningen av en specifik stiftsgird bero enbart pi

geografiskt avstend och lokalpatriotism. Av sndant firurs det firvissa inslag, men det finns lika

cydliga inslag av motsatsen, att ett landskaps invinare uttalar sig negativt om den stiftsgfud som

ligger i det egna landskapet. Det 1r dlrfiir tir"ligt att firestdlla sig att bedomningarn^ grundar

sig pi andra faktorer.

Frdn bes iikare till kyrko tillhdriga
Den linje som rapporteringen frin undencikningen foljt har fiu) varit att det med hjdlp av ett

allmdnt stickprov at kyrkotillhoriga skulle gi att fl gr.pp om hur man skulle kunna tolka

detaijerade uppgifter frin stifcgirdsbescikare som vore de uppgifter frin kyrkotillhoriga.

En kort repris av bortfallsanaiysen resultat kan vara pi sin plats, eftersom dven den miste

dras in fiir att det ska vara mojligt att bedoma om de presenterade resuitaten och slutsatser lger

giltighet. Delundencikningen av kyrkotiJlhoriga hade en snedhet ibland de svarande, ddr

kvinnor var civerrepresenterade. I analyser dlr kvinnor och mdn ingir i samma grupp utan

itskill:ad ska man allai ta hdnsyn till att vdrden och vlrderingar kan vara aningen
kvinnodominerade.

Analysen som ledde till viktning av besokaruppgifterna visade att en total harmonisering

av de uppgifter som var tiligingliga fiir sivd"l kyrkotillhoriga som bescikare inte realiserades. Ett

antal skillnader kvantir i bedomningar, bland annat nigra av de bedomningar som ingir i

aspektema hd.r.

Hirye-
d"lit RI

7,32 et)

Jlmt-
l1n11ngar
-1,32 1ts1
-7,37 1ts1
-1,98 1rs;

Ange. 
"n-

1111ingar
-0,10 1s;
I,66 1tzz1
0,35 1r+;

Medel-
padingar

0,73 ltzy
0,37 1sz1

-7,26 1tzo1
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Ett avslutande fonok till samlad presentation ska avslutningsvis gciras. Det kan med firdel

utgi fran uppgifterna i tabell 36.

Tabell 36. Medelvdrden av z-vtrden fiir yngre och dldre samt fir kvinnor och mdn vid

bedcimning av stiftsgirdar. _
Edsisen

Aspekt av bedogrSlngen Kvinnor Mdn

Summering av kvantitativa aspekter -0,08 4,34

Sumrnering av kvalitativa aspekter 0,08 1,98

Kvantitativa och kvalitativa aspekter 0:01 7?64

Summering av kvantitativa aspekter -0,06 -{,38

Summering av kvalitativa aspekter 0,88 0,61

Kvantitativa och kvalitativa aspekter 0,83 0,24

Sciriker

Mdn KviSlgr Mdn

4,02 -0,34 0,26
0,39 -0,98 -7,09

0?38 -t?32 -0194

4 0 i r -  - _ 3 ' 9 L r  4 0 e r -

0,43 0,L9 -0,30

1.,74 -7,22 -0,87

1,57  -1 ,03  -1 ,18

Gilsio bruk

Kvinno_r

0,38
7,76
2 , 1 3

- 3_9 ir

4,52
0,4r

-0 .11

Ett sidant avslutande analysfonok skulle kunna se ut pi foljande sitt. Sedan

besokargruppen uppdelats i grupper i enlighet med vilka girdar de kdnde till och var firrrogna

med visar det sig rtt Gdlsj| bruk ar den av stiftets tre girdar som mest genomgiende bedcims

positivt av de bescikare som genom olika slag av extraanalyser kommit att representera de

kyrkotillhoriga i stiftet. I de undergrupper som har plockats fram hdr framstir Gebjo bruks

popularitet sdnkilt hos kvinnorna och hos de kyrkotillhoriga over 40 ir.

Edsfuensfiiillgdrd frrrnstir som den nlscmest popullra av stiftets girdar. Den gillas sdnkilt

av mlnnen bland stiftets kyrkotiJlhoriga, och i sdnkild grad av de yngre bland de

kyrkotillhoriga, det vill siga de grupper som inte uttalade sig mest positivt om Gekjo bruk.

Vad gdller Stftsgdrden Siirdker hamnar den med de anvdnda mittens obonhorliga logik pi

den plats som blivit over, det vill siga som den minst populira bland de kyrkotillhoriga. Alla de

fyra undergrupper av kyrkotillhoriga som analyserats sirskilt visar mindre entusiastiska

bedomningar ^v Sciriker dn av de andra girdarna. Kvinnorna och de dldre 1r minst positiva.
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Stiftsgirdarna och folk
Stiftsgirdarna dr, jdmfort med andra inslag i Svenska kyrkans profil, en reiativt ung fbreteelse.

Kyrkobyggnaderna har djupa rcitter i folks medvetande i och med att kyrkorna ofta dr de dldsta

husen i trakten, och i och med att de tecknar en kedja av likartade fiirrittningar civer

generationsgrdnserna. Hdr gifte sig mofanmor, hir konfirmerades morfar, och hdl doptes

mamma". Det som tilidrar sig i kyrkorna tecknar ocksi linga tridar av likartade villkor mellan

generationerna. Gudstjinsterna kan vd.l inte ha varit si annorlunda fiir 200 ir sedan, for 100 ir

sedan, eller 50. Bibeltexterna, psalmerna, de liturgiska fraserna var desamma.

Stifagirdarnas historia ir kortare, wi-tre generationer. De i.r firre i.n kyrkorna. I sti.llet

for mirut en i varje fonamling flr stiftet sarnsas om cre srycken. Deras forankring hos folk har

ddrmed ocksi en reiativt kort historia, ett halvt sekel.

Kontakrytan i Hdrnosands stift ir dock stor. Pi. den korta cid de har funnits har de blivit

kinda av firvinande stora andelar av de kyrkotillhoriga. Fyra av tio kyrkotillhoriga har nigon

gang besokt en stif$gird (se tabell 11). Redan hlr visar sig den skillnad mellan de tre girdama

som loper som en rcid rid genom denna underscikning, ndmligen att Edsisens fdllgird 1r en

ungdomsgird, Soriker lr de milinriktades gird, medan Gi1sj6 bruk dr den bredare

folkkyrklighetens stiftsgird. Det har betydelse for kontakrytans storlek, men det har sannolikt

ocksi betydeise for kontaktens art och kontaktens djup.

Det har tidigare anvdnts ekonomiska teorier och metaforer fbr att ange dimensioner av

de kyrkotillhorigas instdllring till stiftsgirdarna, se tabell 19. Ocksi i detta sammanhang kan

ekonomiska modeller eller bilder komrna till anvdndning. Svenska kytk"t som samlande

begrepp och {iireteelse har en innebord som kan jdmforas med vad man kan slga om ett stort

varumlrke. Kring det finns ett slags goodwill som ftir det mesta ligger som en latent tillging,

ett fbrrroende, en formedlad relation. Den arrangor som vdljer att forilgga ett seminarium, en

kurs eller en slikttrdfftill en stiftsgird vet att relacionslinjen mellan Svenska kyrkan och

stiftsgS.rden medverkar till, att de potentiella deltagarna i arrangemanget ser det som ett sericist

arrangemang. Det finns alltsi en symbolisk avsmittning frin kfrk* och girden pi

arrangemanget och arrangoren. Men det finns ocksi en effekt i andra riktningen. Va{e ging

som ett arrangemang forllggs till en stiftsgird utokas sryrkan i "varumlrket" Svenska kyrkan

hos de arrangemanpdeltagare som efterit anser att stiftsgirden var ett bra stdlle att vara pi med

just ett sidant arrangemang.

Att anvdnda metaforen varumirke om Svenska kfrk"r dr ett forscik att inkretsa

betydelsen av Svenska kyrkans ambition att vara folk\rrka. Instdllningen till ett varumirke

formas fiirvisso i direktkontakt mellan varan och individen, men det finns en rad andra faktorer

som tillkommer, rill exempel om varumirket dr synligt i ett eller i minga sammanhang, vad

varumirket firknippas med, hur serviceorganisationen fungerar, etc. Pi var och en av dessa

punkter finns det mojlighet att dra en parallell till Sveruka kyrkan. Stiftsgirden ir en av

aspekterna hos "varumirket" Svenska kyrk* och bidrar till den samlade bilden av den lqoka

som vill vara en tfrtk" for allt folk i Sverige.

Tilt foikkfkotanken hor inte med logisk nodvdndighet fiirestdlLeingen om att Svenska

kyrkan (i finamlingar, stift och kyrkliga otganisationer) miste ha en bred verksamhetsyta. Man

kan tdnka sig en kyrkr som firar gudstjdnster och som liter det vara bra med det.

" Se;onas Bromander, Rijr inte vir kyrka. Nigra kyrkliga rraditionsbdrares berdttelser om kyrkorummet (7ro &

Tanlee 1998:7). Uppsala: Sveruka kyrkans fonkningrid, 1998.



Ner folkkfkligheten diskuteras brukar dock bilden vara en annan. Folk\rrklighet

forknippas oftast med ett finok att bredda den kyrkliga kontakt- och verlsamhetsytan, si att

det blir mojligt att fl kontakt med kfrk- pi ett antal olika sltt, platser och omriden utover pi

kyrkans hemmaplan, i guds$dnsterna. En sidan breddning kan te sig naturlig for den kyrka som

menar att relationen till Kristus har berydelse fiir alla aspekter av md.nniskolivet, inte enbart

dem som lger rum i kyrkobyggnaderna. Men det ska sigas att det inte bara lr enligt

folkkyrkomodellen som relationen till Kristus antas ha betydelse for alla facetter av mdnniskaru

tillvaro. Den uppfattning har m5.nga inom Svenska kyrkan utan att ddrav dra slutsatsen att en

breddning av den Lftklig" verksamhets- och kontaktytan Ir nodvdndig.

Hur viktigt dr det di att den iokala forsamlingen stdller upp som sponsor av fotbollslaget

"Flickor'89" och har kyrkaru logotyp pi trojorna? Hur viktiga ir kyrkliga riksmciten? Hur

viktiga Ir kyrkliga kultunatsningar i Sommarsverige? Hur viktiga ir stifugirdar? Att det i alla

exemplen handlar om aktiviteter som ir nigot annat dn sedvanlig fonamlingsaktivitet i

gudstj:instform stir klart. Det stir ocksi klart att det handlar om aspekter av de processer som

har med varumd.rket att gora. Kring aktiviteter av dessa slag kan det uppkoruna associationer

till varumdrket och den klrnverksamhet som varumdrket ocksi forknippas med.

Awigningar kring varumlrken brukar goras av marknadsbedcimare, men i sedvanligt

managementtdnkande Ir vird av varumdrket typiskt en friga fir verkstdllande direktoren.

Nigot liknande gdller ftir "varumirket" Svenska kyrkan. Folkhpkans sak kan frimjas eller

skadas pi olika sitt. Kyrkans arutdllda pi olika nivier ftjrsciker minimera skadoma och

maximera frdmjandet. Man kan sinkilja wi slag av aktiviteter, rekryterande och

konsoliderande.

De konsoliderunde satsningarna ska stlrka relationen till kyrkan genom att binda sarrrnan

olika sidor av individens liv till ett gemensamt fdlt. I valet mellan olika kontaktytor miste det

ses som avgcirande i vilken omfattning som de leder vidare till andra slag av kontakt med

kyrkan. Om det ir rimiigt att lorestdlla sig att deltagande i en orgelGstival kan leda till ett dkat

engagemang i lorsamlingsliv kan kyrkan sponsra festivalen. Om stiftsgirden medverkar till att

kfrkotillhoriga uppticker sin hemfinamlings verksamhet Ir stiftsgirden ett .i.ligt objekt fir

kyrkliga ekonorniska satsningar.

De rekryterande aktiiteterna dr sidana som skapar kontakter med nya befolkningsgrupper.

De kyrkligt aktiva blir gamla och dcir pi samma sitt som icke-aktiva och det uppkommer

automatiskt ett behov av nytillskott. Det ky.ktig" traditionsgodset ska vidareges till nya

generationer. Aktiviteter som mojliggor att ett engagemang skapas och leder till engagemang i

andra typer av kyrklig verksamhet ir ur denna synvinkel vlrdefulia. Ett konfrmandliger som

ger konfrmanden sidana upplevelser att hon eller han firdjupar sin relation till Svenska kfrkan

iven efter konfirmationshogtiden lr ur denna synvinkel angellgna att satsa pengar pi.

Stiftsgirdarna ingir i det batteri av verksamhetsformer och -mojligheter som Svenska

kytk- ftirfogar civer. Aktiviteterna vid stifagirdarna kan ur folklqnkosynvinkel vara

konsoliderande sivil som rekryterande. Om girdama ska finnas kvar i batteriet d.r inte minst en

friga om awlgning mellan forvdntad kostnad och forvdntad utdeir:ing.

Underscikningen hdr har gett vid handen att de tre stiftsgirdar som Hdrnosands scift

ftirfogar cjver har olika profil. Edsisen har visat sig vara en ungdomsgird, GekJo bruk en brett

folklig gird, medan Sciriker mer visat sig vara en angeli.genhet ftir stiftets administrativa

centrum, kustregionen vid Midlanda flygpiats. Det ger Soriker en tonvikt pi konsoliderande

satsningar, medan Edsisen och Gilsjo i huvu&ak fir ses som rekryterande satsningar.
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Metoddiskussion
Den metodfriga som i sinkild behover diskuteras Ir den sammanlbring av olika

bedcimningsaspekter till en gemensam podng som utgor analysens viktigaste redskap. Ett antal
probiematiseringar kan gciras krirg den valda metoden.

(1) Vissa av variablerna har tlnjts och anvdnts pi en hogre kvalitetsnivi dn de egendigen

kan honorera. Det 6r grlnsen frin ordinaldata till intervalldata som <iverskridits. Rangordningar

har anvdnts som vore stegen mellan rangpiatser exakt lika stora. Resultatet blir att tolkningen
av smi skillnader i podng blir opilidiga.

Mot denna problemacisering kan man slga att det visserligen handlar om tdnjda grinser,
men att varje si.dan tdnjning ftifts upp av sekundlra analyser som utifrin diverse logiska och
faktamlssiga grunder har kontrollerat om resultaten blivit orimliga. Det dr om bruk av detta
slag som jag stcitt pi bildsprik som "att sitta ea rakblad framfiir plogen", det vill siga att
anvdnda ett redskap som avsetts {iir finare kalibrer i ett growe sammanhang.

(2) Det har inte anftirts ni.got kriterium for vilka aspekter som skulle ingi i det samlade
mittet. Att det blev rre kvantitativa och sex kvalitativa aspekter ir mer ett resultat av utseendet
pi frigeformuliret in av ett i forvlg lagt bedomningskriterium.

Mot denna problematisering kan slgas att metoduwecklingen har skett efter det att
insamlingsarbetet avslutats och med utgingspunkt &in det di tillgdngliga uppgiftsmaterialet.

Man skulle kunna ta-la om ett induktivt tillvlgagingssltt. Att det dr rimligt att anvdnda sig av ett
sidant arbetssitt grundas i frigestdlleingens mingfacetterade karaktlr. Vid undersokningens
starrpunkt ridde ingen konseruus om vilka aspekter som ingick i allmdnhetens, bescikarnas samt
de fortroendevalda och anstdlldas syn pi sriftsgirdar. Fcjnt med ledning av enkitsvaren kunde

samlade mitt konstmeras.

(3) Viktningen av besokarna innebdr stora fonkjutningar bland dem som uttalar sig om
respektive gird, vilket trlder i dagen om man jimfor uppgiftema i tabell 1.6 med antalet
bescikare i tabeil 31. Detta piverkar medelvlrde och standardawikelse och ddrmed pi vilket
sltt de olika bedomningsaspekternas z-vlrden beriknas.

Denna problematisering Ir llttast att bemota. Det ingick i undersokningens design att
{tincika konsmrera ett sltt att dra slutsatser om allminheten (det vill slga de kyrkotillhoriga)

med hjilp av uppgi{ter om bescikarna, och viktnings{iifarandet dr ett arbessett pi vlgen mot

det milet. Att viktningen piverkar berlkningen av z-virdena och ddrmed jlmforelseanalysen ir
klart. Det Ir meningen med den analysen. Kontroller har visat att skillnaden mellan resultaten
frin det aktuella analysen och en liknande analys utan viktningar ir liten, men man kan lite

tillspetsat siga att det enda syftet med en sidan kontrollanalys ir att ge analytikern lite mer lugn

nattsdmn genom att minska misstankarna om att ett fel kan ha smugit in sig i

viktningsfi rfarandet o ch p iverkat hela resultatet.

Vad som kan anlbras fir metodens ldmplighet lor det utstakade mi.let, ni.mligen att ge en
samiad bild av instdllningen till stiftsgirdar ir ...
- att metoden inkorporerar varje svarandes uppgifter i den totala bilden, inga extremer sillas

bort,
- att viktningen mojliggor att se besokarna som representanter {iir de kyrkotillhciriga,
- att den totaia bilden kan spjdlkas upp i iika minga komponenter som det finns uppgifter om

de svarande,
- att metoden ger mojlighet rill grafisk iliustration.



Huruvida den anvdnda metoden varit lyckosam eller inte ska uwdrderas i andra

sammanhang dn denna rapport. Hdr har ambitionen varit att sammanstdlla och presentera ett

stort antai uppgifter pi ett ovenkidlig sitt med bibeh5.llen tickning i underlagsmaterialet. Om

detta skett pi ett fiirstieiigt sltt dr en sak ftir andra in fofattaren att bedoma.
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Stiftsgirdarna och stiftets tivriga verksarnhet

av Ingemar Melin

I direktiven frin Hlrncisands sriftssrFrelse till stiftsgirdsurredningen ingrck att "stiftets uppgft

och miJ skall vlgas sarrunan i ftirhi.ilande till owig stiftsverksamhet." I Kyrkoordningen anges

stiftets uppgrft vara ̂ tt fremja fiinamlingslivets uweckling och utciva tillsyn civer forsamlingarna

i enlighet med kyrkans ordning.

lJtover enkitema bland kyrkotillhoriga och stiftsgirdsbescikare gjordes ddfir ocksi en

enkit bland forcroendevalda och arutdllda i finamlingarna. I fonkningsprojektets enkdt

infogades ett antal frigor om hur man virderar forhi.llandet mellan stiftsgirdarna och annan

verksamhet som stiftet utovar. Denna enklt std"lldes till samdiga kyrkoherdar, samdiga

kyrkoridsordfbrande samt hdrutover ett antal ovriga kyrkoridsledamciter och andra anstdllda i

fonamlingarna (nedan benimnda finamlingsaktiva som ett samlingsbegrepp). I enklten

itefanns utover frigoma som gdllde verksamheten pi stiftsgirdama iven

I Ett antal frigor om vilka arbetsuppgifter som 1r viktigast for stiftet nd.r ekonomin ir

begrdnsad
I Ett antal frigor - sivdl positiva som negativa - om hur man vlrderar stiftets kansli och dess

owiga medarbetare
r Nigra exempel p5. inbordes graderingar av grupper med fem olika verksamheter ddr

stiftsgirdsverksamhet ingick som en av de fem verksamheterna i gruppen.
r En friga om det personliga deltagandet i kyrkans gudstjlnster och andakter i

hemforsamlingen.

Inkomna data frin dessa frigor redovisas pi annan plats i diagramform.

De ftirsamlingsaktiva vet vad de talar om nir de uttalar sig om stiftsgirdar. Av dem som

svarat (a36 sQ har 93% bescikt nigon av stiftsgirdarna, 42Yo har i nigot d.rende besokt alla tre.
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ffizs,ov"
Procent av de svarande soln var:

I Kwkoridsordforande E Kwkoherde W Annan kvrkoridsledamot E Annan anstdlld

Figur 8. De som svarat pi enklten till firtroendevalda och arutdllda i fiinamlingen

Niir ekonomin iir begriinsad - hur pioriterar Du dd?
Det fanns i samma enklt pistienden om hur man prioriterade qjugoen upprlknade aiternativa

arbetsuppgifter inom stiftets verksamhet. Som gemensam bakgrund gd.llde att stiftets ekonomi

ir begrlnsad.

Av de svarande ger rner dn hdlften hiig prioritet rit att stiftet ...

(grupperade frin hog till llgre prioritet)

A. erbjuder fortbildning och kompetensuweckling fir firsamlingar

B. kompletterar finamlingamas verksamhet med sint som fiinamlingarna inte sjdlva klarar av

C. visar att kyrkan inte ir avgrlnsad utan ornfattar alla som tillhcir den

D. ger stod till att arbete med personalsociala frigor och konflikdosning

E. ger st6d it att uweckla konfirmandarbetet

F. ger st6d it att uweckla ungdomsarbetet

G. ger penonellt stod it sidan verksamhet som en ftirsamling inte klarar med egna resurser

H. erbj uder utbildning for forsamlingamas {iirrroendevalda

L ger stcid it att uweckla barnverksamheten

I figur 9 iterges pi vilket sltt svaren fordelas.
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fonbildning och

kompetensuweckling

for ansrillda (58)

kompletterar

ftinamlingamas

verksamhet (56)

visar att ky.k*

omfattar alla

som tillh6r den (75)

stcid f penonalsociala

frigor o kon{likdcisrung i

fonamlinprna (70)

stdd et

urveckling av

konfirmandarbetet (63)

st<id it

uweckling av

ungdomsarbetet (64)

penonellt stiid

it vetks en ftinam-

ling inte klarar (60)

utbildn for ftir-

samlingamas

{iirtroendevalda (57)

stdd et uweck-

ling av bam-

verksamheten (62)

I Instdmmer helt E Instimmer
och hillet delvis

ElVarken ElTar delvis ElTar avstind
-- eller avst5.nd helt och hillet

Figur 9. De nio hogst prioriterade typerna av stiftsverksamhet (friga 56-76)
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Om man medrlknar dem som instiimmer deluis t att A - I bor prioriteras ger de svarande

genomgiende ett stod pi <jver 80 prccent tili dessa verksamheter.

Av de svarande ger tnindre 2in h2ilften hiig prioritet it att stiftet ...

(liksom ovan grupperade fran hogre till llgre prioritet)

J. i vid mening stdrker medarbetarskapet i kyrkaru ftinamlingar

K. ger stod och rid i juridiska frigor

L. ger stod it fonamlingens arbete med organisations- och mil-&igor

M. ger strid it fiinamlingens diakonala arbete

N. ger stdd it att uweckia och ftirdjupa gudstjdnsdivet

O. utovar stiftsgirdsverksamhet

P. ger rid och stod {iir fonamlingens ekonomiska forvaltning

Q. ger stod it fiinamlingens samhdllsrelationer (ex arbetsliv, arbetslcishet, ftireningsliv, fonkola

och skola, hi.lso- och sjukvird, polis och riddningsqjlnst)

R. ger stod et fonamlingens sdndning (mission) till nya minniskor

S. ger stod till att uweckla vuxenundervisning

T. ger st6d i frigor, som rcir kyrkorummets anvlndning

U. ger stod i frigor, som rcir kyrkorumrnets utsmyckning

I figur 10 anges fiirdelrringen av de olika prioriteringarna.



stlrker medarbetar-

skap i kyrkans

ft;namlingar (59)

stcid och

rid i juridiska

frigor (69)

stdd et arbete

med organisations-

och rrrilfrigor (76)

st6d et fiinam-

lingens diakon-

ala arbete (67)

st6d et ufteckling

och ftirdjupning av

guds$lnstiivet (61)

stiftsgS.rds-

vetl*samhet (71)

rid och stod

Itir ekonomisk

ftirvaltning (72)

sr6d ar

ftinamlingamas

samhlllsreiationer (66)

stod lt fiinamlingens

sdndning (mission)

rill nya minniskor (68)

stod till uweck-

Iing av vu.xen-

undervisning (65)

stiid om

kyrkorummets

anvdndning (73)

st6d om

kyrkorummets

usmyckning (74)

! Insrimmer helt E Instlmmer
och hillet delvis

E Varken D Tar delvis E Tar avstind
-- eller avsti.nd helt och hillet

Figur 10. De tolv llgst prioriterade typerna av stiftsverksarrfiet (frigr 56-76)
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Om man sdtter upp svaren i ordningsfoljd efter vlrdena i svaren kommer

stiftsgirdsverksamheten pi sjunde plats frin slutet. Rdknar man in vilka som delvis instdmmer i

prioriteringarna hamnar stiftsgirdarna nigot ldngre ner och stannar pi tredje plats frin slutet.

Frigan det handlade om var alltsi vilka arbetsuppgifter, som ir viktigast ndr ekonomin lr

begrdnsad.

Reaktionerna pA positiua pdstfrenden om stftets kansli och \uriga medarbetare
De firsamlingsaktiva bekrdftar i hog grad de positiva pistiendena om stiftets kansli och ovriga

medarbetare. 6ver 70% instimrner helt eller delvis i pistiendet att de ger ett personligt

bernijtande. Llgst vdrde {3r pisti.endet om att stiftets kansli ger stdd till att uweckla nya

arbetsformer. Hlr dr det bar:a l5Yo som helt och hi.llet instlmmer i att man {lr det stcidet,

ytterligare 33% instdmmer delvis. For ovrigt tycker mer dn hd.lften av dem som svarat helt eller

delvis att stiftet erbjuder rdtt kompetens, nlr man behover hjdlp, ir inspirerande att samarbeta

med, 1r bra pi att ge hjdlp ndr man ber om det, ger uppmuntran och inspiration, gir smidigt att

komrnunicera med.

Men ser man till dem som instimmer helt och hillet i att stiftet ir bra pi att ge hjdlp nir

man ber om det si handlar det bara orn 22Yo av de svarande. Det 1r bara enfiArdedel som helt och

hdllet bekri{tar att stiftet erbjuder ritt kompetens, lr inspirerande att samarbeta med, lr bra pi att

ge hjdlp nlr man ber om det, ger uppmuntran och inspiration, gir smidigt att kommunicera

med.

Mojligen ger uppgiftema om vilka som har svaret en del forklaring. (se diagrammet).

Kyrkoherdarna och ordfiirandena i kyrkoriden utgor till5xplnxls 36Yo av dem som svarat. Man

kanske kan viga pistis att det ir dessa som har stdrst anledning att ha kontakt med stiftskansliet

och ddfir har llttast att ha en uppfattning om frigoma. Bland dem som dr neutrala nlr det

gdller att uttala sig om kansliets penonal iterfinns troligen minga kyrkoridsiedamoter i

alimdnhet (26%). Det kan antas att dess inte lika ofta har orsak att vara i kontakt med

stiftskansliet.

Reaktionernd pA negatiua pdstdenden om stftets kansli och iiuriga medarbetare
Nir enklten prcivar hur de svarande reagerar pi negativ pistienden blir det pi motsvarande

sltt fl som instimmer helt och hi.llet. Mest negativt uppfattas stiftskansliet ifriga om tungrodd

byrdkrati. HIr instlmmer 72Yo av de svarande helt och hi"llet och sammanlagt 45% helt eller

delvis i pistiendet. Samtidigt Ir det 72Yo som tar helt och hillet avstend &in pistiendet. Drygt

30% tycker helt eller delvis att stiftskansliet och owiga medarbetare inte bidrar mdrkbart till

fonamlingsuwecklingen i stiftet, inte har tillricklig efarenhet av {tinamlingsarbete resp inte

moter fonamlingarnas behov. tJtom ndr det gdller pS.stiendet om tungrodd byrikrati ir det

dock fler som helt och hiliet tar avstind frin de negativa pistiendena dn dem som bekrlftar

dem.

Slutsatser au de positiua och negatiua pdstdendena om silrter kansli och iiuriga
medarbetare
Man kan tycka att stiftskansliet och dess owiga medarbetare flr ett gott betyg av de 436
personer som svarat pi enkiten till de fortroendevalda och anstd.llda i fonamlingama.

Naturligwis skulle det vara intressant att {iincika komma bakom de negativa svar som fims fiir
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att fl mera kunskap om bakgrunden cill dem. Liksom att fe veta vafir inte procenten positiva
svar var d.nnu hogre. I varje fall kan man inte bortse fr5.n att det finns bide ros och ris nd.r det
gdller stiftets arbetssitt. Stiftskansliet bcir lyhcirt iyssna efter innebcirden i de signaler som
enkdten bland de firtroendevalda och stiftet ger.

Andra jamfiirelser mellan stftsgdrdsuerksamhet och i)uriga uerksamheter i stiftet
Ett antal arbetsuppgifter fir stiftet grupperades i fem och fem i stciten och man fick rill uppgrft
att gcira en inbordes gradering. Meningen var att forsoka fl en bild av hur
stif*girdsverksamhet fiirhiller sig i relation till en rad olika slags sti{isverksamheter. Avsiktligt
fijrekom ddrlor stiftsgirdsverksamhet som ett alternativ i varje grupp.

Bland foljande fem grupper hamnade stiftsgirdsverksamheten i genomsnitt i mitten:
(inom de fem grupperna har graderingen gjorts frin llgre till hogre stcid, ddr sffian ett anger det
ligsta vd.rdet och sffianfem det hogsta vdrdet, som nedan markeras med fet stil). Forsta
j lmforelsen upptar fi lj ande j d.mforels emoj ligheter:

7. stod till det personliga bibelbrukets fornyelse
2. stod till juridisk ridgivning
3. stiftsgirdsverksamhet

4. att uweckla medarbetarskapet i fonamlinganra
5. olSilclning/kornpetensutveckling

Figur 1 1 iterger svanfordelningen.
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Andra j lmforelsen upptar folj ande alternativ:

L ekonomisk ridgivning

2. finamlingens mcite med minoriteter (sociala, sprikliga, kulturella)

3. stiftsgirdsverksamhet

4. kyrkoherdeutbildning

5. personlig/andligutveckling i fiirsamlingen

Figur 72 Ltetger svarsfordelringen.
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Tredj e j lmftirelsen upp tar folj ande alternativ :

L fonamlingens samverkan med arbetslivet

2. blttre guds{dnster

3. ftinamlingens ndrvaro inom sjukvirden

4. stiftsgirdsverksamhet

5. fiirsarnlingens niirvaro i skolan

Figur 13 iterger svarsfordehringen.
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Figur 13. Prioritering av sdfagirdsverksamhet jdmford med fina andra ry?er av

stiftsverksamhet (frLga 93)

Fj drde j i.mforelsen innehiller fiilj ande alternativ:

1. fonamlingarnasvuxenundervisning

2. stiftsgirdsverksamhet

3. individuellsamtals- ochridgivningsverksamhet

4. itglrder fiir att frlmja god arbets*ilj" i fiirsamlingen

5. fiirsamlingarnaskonfirrnandldger

Figur 7 4 Lterger svarsfiirdelrringen.
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ftinamlingarnas frirr{a god individuell stiftsgards- {iinamlingamas

konfirmandllger arbetsmiljo i samtals- och verksamhet !'uxen-

(a) fiinamlingarna nidgivning- (d) undervisning

(") verksamhet (e) (b)

Figur 14. Prioritering av stifugirdsverksamhet jlmford med fyra andra typer av

stiftsverksamhet (friga 9 a)

Femte och sista jlmforelsen upptar foljande altemativ:

7. fonamlingarnas mote med fritidssamhdllet

2. att oka gemenskapen mellan ftirsamlingama i stiftet

3. stiftsgirdsverksamhet

4. rekrytering av medarbetare till stiftets forsamlingar

5. att stirka barnens och ungdomarnas plats i ftirsarnlingen

Figur 15 visar svanfordelrringen.
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att stdrka barns rekrytering av strftsgirds- oka gemenskap fiinamlingamas

och ungdoman medarbetare verksamhet mellan fonam- m6te med

plats i for- rill stiftet (") lingar i stiftet fritidssarnhdllet

samlingen (d) (") (") (b)

Figur 15. Prioritering av stiftsgirdsverksamhet jdmford med fyra andra typer av

stiftsverksamhet (frega 95)

I denna form av gradering hamnade stiftsgirdsverksamheten i genomsnitt pi mellanplats.

Det kan toikas si att man genomgiende uppfattar det som helt normalt att stiftet skall bedriva

stiftsgirdsverksamhet.

Pi samrna ging flr stiftets ledning en bild av vilka uppgrfter som vdrderas allra hogst,

ndmligen:
- utbildning/komp etensuweckling
- penonlig/andlig uweckling i lonamlingen
- fonamlingens nlrvaro i skolan
- fonamlingarnas konfirmandliger, och
- att stirka barnens och ungdomarnas plats i forsamlingen.

Bilden civerensstlrrmer i stort med de verksamheter som hamnade font pi listan med

prioriteringar, ndr stiftets ekonomi Ir begrdnsad i det tidigare avsnittet nr 1 ovan "Ner

ekonomin dr begrinsad - hur prioriterar Du di?"

Sarnrnanfattning av jlirnftirelserna tnellan
stiftsgirdsverksarnheten och stiftets iivriga verksatnhet.

Jdmforelsen mellan stiftets olika verksamheter och stifagirdarna ger inte nigon helt enrydig

vlgledning. Det som gir att udisa dr att ndr ekonomin ir begrdnsad hamnar minst wi

verksamheter av tre fbre stiftsgirdarna. Det dr inrressant att notera slutsummeringen av

avsnittet nr 5 ovan: "Andra jdmfirelser mellan stiftsgirdsverksamhet och owiga verksamheter i

stiftet".
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De fem uppgifter som ddr rankades hogst brukar ofta rdknas bland de centralfunktioner

som en stiftsgird har, ndmligen att vara mcitesplats for och ge stcid it

utbildning,/kompetensuweckling, ge personlig/ar;rdhg uweckling i forsamlingen, ge stod till

fonamlingens ndrvaro i skolan, stod till fonamlingarnas konfirmandliger samt stod till att stlrka

bamens och ungdomarnas plats i fiinamlingen.
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