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ABSTRACT 
As digital technology gain ground in society, an increasing number of religious organizations are 
beginning to use information technology within their operations. Due to their strong focus on 
evangelism, Protestant congregations – in particular those belonging to the Pentecostal 
movement – are strongly inclined to adopt information and communications technologies 
(ICTs). 

Previous research in this field has focused on how religious communions use ICT to reach people 
with their message, and on their members’ use of technology and social media. Few studies have 
investigated the implementation of internal information systems in religious organizations. The 
aim of this research work was to conduct a preliminary study on the implementation of an e-
collaboration system for a Pentecostal congregation in a Swedish context, in order to identify the 
problems that may arise and measures that can be taken to prevent these. 

This research work was designed as a case study, the data gathering of which consisted primarily 
of interviews with and a questionnaire answered by volunteers who work in the congregation, 
along with observations of parts of the operations of the congregation. 

The results of the interviews and the questionnaire were analyzed, and the problems that were 
expected to arise in connection with the implementation of the e-collaboration system were 
identified. These were found to correspond to a high degree with those discussed in the literature, 
and primarily revolved around user resistance to or incorrect use of the system based on 
unfamiliarity with and lack of interest in new technology. Moreover, the volunteers’ opinions 
corresponded to what is described in the literature as regards what the most important factors in 
use of an e-collaboration system: training in, perceived usefulness and advantages of, and – in 
particular – ease of use of the system. 

It is not possible to directly generalize using the results of this study due to the fact that it was 
based on a single congregation, but the results may be used as a basis for projects conducted in 
other organizations and under similar circumstances. Furthermore, the results of this study can be 
compared to those of a real, future implementation of an e-collaboration system within a religious 
organization. 

 

Keywords: E-collaboration system, implementation, volunteer, religious organizations, 
Pentecostal, Office 365, user resistance. 
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SAMMANFATTNING 
Allt fler religiösa organisationer har börjat använda sig av informationsteknik i sin verksamhet i 
takt med den digitala teknologins frammarsch i samhället. På grund av deras starka fokus på 
evangelisation är församlingar inom protestantiska samfund, och då i synnerhet 
pingstförsamlingar, i hög grad benägna att ta till sig informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).  

Tidigare studier inom detta forskningsområde har fokuserat på hur religiösa samfund använder 
IKT för att nå ut med sitt budskap samt på aktiva medlemmars användning av teknik och sociala 
medier. Få studier har undersökt implementering av interna informationssystem i religiösa 
organisationer. Syftet med detta arbete är att för en församling inom pingstkyrkan i en svensk 
kontext genomföra en förstudie till implementeringen av ett e-kollaborationssystem, för att 
identifiera eventuella problem som kan uppstå och vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga 
dessa. 

Detta arbete utformades som en fallstudie där datainsamlingen främst bestod av intervjuer och en 
enkätundersökning med volontärer som arbetar i församlingen, samt observationer av delar av 
verksamheten vari volontärer deltar.  

Ur resultatet från intervjuerna och enkäten identifierades förväntade problem i samband med 
implementeringen av ett e-kollaborationssystem. I likhet med de problem som finns beskrivna i 
litteraturen handlar dessa främst om användarmotstånd eller felaktig användning av systemet på 
grund av användarnas ovana eller ointresse av ny teknik. Likaså överensstämmer volontärernas 
uppfattningar gällande de viktigaste faktorerna för att använda ett e-kollaborationssystem – 
utbildning inom systemet, uppfattad nytta och fördelar med systemet, men framför allt att 
systemet ska vara lättanvänt - med de som beskrivs i litteraturen. 

Studiens resultat är inte direkt generaliserbar då den endast studerat en församling, men resultatet 
skulle kunna användas som underlag för projekt som utförs i andra organisationer och under 
liknande förutsättningar. Vidare kan denna studies resultat jämföras med en verklig, framtida 
implementering av ett e-kollaborationssystem i en religiös organisation. 

 

Nyckelord: e-kollaborationssystem, implementering, volontär, religiösa organisationer, 
pingstkyrka, Office 365, användarmotstånd.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I takt med den digitala teknologins frammarsch i samhället har på senare år fler och fler religiösa 
organisationer börjat använda sig av informationsteknik och digitala medier i sin verksamhet och 
för kommunikation med medlemmar och potentiella besökare (Grinter, Wyche, Hayes & Harvel, 
2011; Omotayo, 2017; Wyche, 2008). Christensson (2010) definierar informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) som en delmängd av det som omfattas av den övergripande termen 
informationsteknik (IT): IKT omfattar mer specifikt teknik som ger tillgång till information via 
telekommunikation såsom internet, mobiltelefoner och andra digitala kommunikationsmedier. 
Utvecklingen inom IKT har under de senaste decennierna skapat en mängd 
kommunikationsmöjligheter för människor världen över att kommunicera och dela information 
med hjälp av till exempel snabbmeddelanden, VoIP-telefoni (Voice Over IP) och 
videokonferenser. Omotayos (2017) lista över exempel på IKT:er som används i 
pingstförsamlingar omfattar allt från datorer, mobiltelefoner, internet och skrivare till mikrofoner, 
projektorer, elektriska instrument, radio och tv.  

Historiskt sett har bland annat protestantiska samfund i USA varit tidigt ute med att ta till sig 
kommunikationstekniker såsom tryckpressen och telegrafen, eftersom dessa ansågs ge nya och 
utökade möjligheter för den evangelistiska delen av verksamheten (Grinter et. al, 2011). Enligt 
Wyche (2008) använder sig religiösa organisationer från i stort sett alla religioner i någon 
utsträckning av IKT i sin religiösa gärning. Hon menar vidare att protestantiska samfund varit 
särskilt tidiga med att använda sig av teknologi för dessa ändamål, vilket dels berodde på att IKT 
först kom att användas i länder där protestantism, innovation och teknik var kulturellt förbundna 
med varandra, men också på att protestantiska samfund har en stark inriktning på evangelisation 
och därmed är mer benägna att använda sig av kommunikationsteknologier.  

De studier som Bolu (2012), Grinter et al. (2011) och Omotayo (2017) utfört visar att majoriteten 
av pingstförsamlingarna i Nigeria och USA är positivt inställda till att använda ny teknik som stöd 
vid såväl gudstjänster som inom andra områden av organisationens verksamhet. Även om det är 
viktigt för församlingarna att följa med i teknikutvecklingen för att inte uppfattas som omoderna, 
uppges den främsta anledningen till användandet av IKT att vara en önskan att nyttja de 
möjligheter som teknologin erbjuder för det evangelistiska arbetet.  

Tidigare studier har huvudsakligen fokuserat på två forskningsområden; det ena området är på 
vilka sätt religiösa samfund använder IKT som ett medel för att nå ut med sitt budskap till det 
omgivande samhället och det andra på de aktiva medlemmarnas användning av teknik och sociala 
medier. Aktiva medlemmar delas upp i två grupper: deltagare, vilka närvarar vid olika typer av 
möten och aktiviteter, och volontärer, vilka på olika sätt hjälper till i församlingens verksamhet 
(Cnaan et. al, 2016). Få studier behandlar i detalj hur IKT används i kommunikationen i 
planering och utförandet av församlingens verksamhet.  

Denna studie kommer att fokusera på en pingstförsamling i södra Sverige, där församlingen har 
en uttalad strategi för hur IKT ska användas för att nå deltagare i församlingens aktivitetet och 
icke-medlemmar, men som saknar ett enhetligt internt system för intern kommunikation mellan 
medarbetare (anställda) och volontärer. I dagsläget sköter dessa två grupper intern 
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kommunikation och informationshantering via olika sociala medier, e-post, telefon och 
dokument i pappersform. I likhet med andra pingstförsamlingar används i denna församling IKT 
både som stöd vid gudstjänster och för kommunikation med såväl medlemmar som icke-
medlemmar. Församlingen har en webbsida där information ges om församlingen och dess 
verksamhet och en aktivitetskalender som uppdateras med jämna mellanrum. Vidare har 
församlingen en Facebook-sida och skickar varje vecka ut ett nyhetsbrev via e-post. Gudstjänsten 
kännetecknas av att den understöds av modern teknik gällande ljud, ljus och bild, samt att alla 
predikningar spelas in, omvandlas till ljudfiler och kan strömmas eller laddas ner på församlingens 
webbsida. Gudstjänsterna direktsänds även via en lokal radiostation.  

1.2 Problemdiskussion 
Detta arbete tar upp frågan om hur användningen av ett digitalt samarbetssystem (i arbetet även 
benämnt som e-kollaborationssystem) kan förbättra, effektivisera och/eller underlätta för det arbete 
som utförs inom organisationen. Forskningsområdet är relativt utforskat och det finns mycket 
litteratur i ämnet: redan på 1980-talet studerades datorns roll i samarbetet människor emellan 
(Feldman, 1987) och fler studier gjordes på 1990-talet. Carstensen och Schmidt (1999) undersöker 
hur datorer kan fungera som ett stöd för samarbetet hos en grupp människor. Andra tidiga studier 
visar flertalet fallgropar och misstag som begåtts i samband med implementering av 
informationssystem i organisationer: exempelvis tar Ellis, Gibbs och Rein (1991) upp olika typer 
av problem och negativa sidoeffekter som medarbetare kan stöta på i samband med användning 
av ny teknik. Detta inbegriper situationer där diskussioner blir lidande eftersom tekniken inte 
fungerar på ett likvärdigt sätt jämfört med möten på plats, till exempel genom att endast en 
persons röst hörs åt gången vid flerpartssamtal online. Ett annat exempel är att människor 
upplever fjärrmöten som mer krävande i jämförelse med fysiska möten, vilka upplevs som kortare 
och mer effektiva tidsmässigt sett. Thompson och Coovert (2003) visar att gruppmedlemmar som 
kommunicerar via elektroniska medier i högre grad är osäkra på vilka beslut som togs på mötet. 
Även om en del av dessa problem inte längre är lika problematiska eftersom tekniken har 
förbättrats idag så kan det fortfarande finnas ett glapp mellan det sociala kravet för datorstödda 
samarbeten och tekniska mekanismer som behöver överbryggas, eftersom teknologin inte alltid 
når upp till de sociala krav som ställs av anställda (Ackerman, 2000).  

Studier i form av studentuppsatser (Wentzel & Karlströmer 2012; Ricart & Svanholm 2016; Bärlin 
& Bejtula 2016) betonar vikten av att sätta användaren i fokus vid utformning av system som ska 
användas inom organisationer. Ricart och Svanholm (2016) menar att intranät ”har goda 
förutsättningar att fungera som ett nyttoskapande informationssystem”, men att dessa ofta saknar 
väsentliga funktioner och anses innehålla brister som gör att användarna inte har möjlighet eller 
finner det meningsfullt att använda det fullt ut. Det handlar inte enbart om att systemet ska vara 
funktionellt utan även om hur förändringsarbetet genomförs, det vill säga hur det kan 
implementeras så att användarna motiveras att använda det, liksom om användarupplevelse och 
användarutbildning (Wentzel & Karlströmer 2012).  

Bolu (2012) finner att satsningar på teknik i församlingar inom pingströrelsen i Nigeria, ett av de 
länder där pingströrelsen ökar mest i antal, i första hand görs med avseende på evangelisation, 
bibelundervisning och själavård. De främsta utmaningar med IKT som församlingarna stöter på är 
enligt denna studie bland annat de höga kostnader som digital utrustning och 
internetuppkoppling innebär, den senares höga kraschfrekvens, samt svårigheterna att få tag på 
kunnig IT-personal. Bolu menar dock att det finns fördelar med att implementera ett 
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dokumenthanteringssystem för församlingar eftersom dokument exempelvis blir mer 
lättillgängliga och lagringen av dem säkrare, sökkapaciteten ökar och blir effektivare, högre 
kontroll uppnås för uppdatering av dokument, samt att det faktum att arbetet sker utifrån en 
gemensam dokumentkälla och att det finns gemensamma regler för dokumenthanteringen 
effektiviserar arbetet och ger organisationen en stabilare struktur.  

I USA har studier gjorts på protestantiska församlingar som använder IKT för administrativa 
syften, till exempel utbetalning och insändande av ekonomirapporter till myndigheter. Grinter et 
al. (2011) skriver att utmaningen för dessa församlingar tycks vara att behålla kontrollen över 
IKT-systemet och dess användning, samt att bära driftskostnaden. Församlingarna blir dessutom 
beroende av att det finns medlemmar som är teknisk kunniga, vilket kan innebära att en ny 
kategori av ledarskap uppstår. Vidare menar Grinter et al. att ett dilemma som uppstår i och med 
användandet av ny teknik är att kravet på kunskap och intresse för denna förändrar 
förutsättningarna för vilka som kan och/eller vill bli volontärer. Särskilt gäller detta äldre som är 
mindre bekanta med teknik och därigenom har ett större motstånd mot att lära sig använda ett 
informationssystem. Volontärer är ett viktigt fundament i en församlings arbete av två skäl: det 
ena är att församlingens arbete baseras på just frivilligarbete, och det andra är att volontärarbete 
ökar engagemanget i församlingen och knyter samman medlemmarna till en gemenskap. Detta 
innebär att förlusten av en volontär inte enbart handlar om förlust av arbete utan kan även i det 
långa loppet handla om förlust av en medlem. Till skillnad mot företag, där de anställda i högre 
grad binds till organisationen av till exempel uppsägningstiden, är det en enklare process för 
medlemmar i religiösa organisationer att lämna dem när individen anser att det inte passar. 

Denna studie inriktade sig på en särskild implementeringskontext: Införandet av ett 
informationssystem för volontärer i en religiös organisation (en pingstförsamling). Den största 
skillnaden mellan en religiös organisation och andra organisationer och företag gäller de som 
arbetar inom den: till skillnad från organisationer och företag där anställda uppbär lön så bygger 
en religiös organisations verksamhet på arbetsinsatser utförda av människor som arbetar ideellt 
(Cnaan et al., 2016), vilket kan innebära vissa skillnader i fråga om vilka typer av problematik och 
implementeringslösningar som uppstår för religiösa organisationer i jämförelse med 
vinstdrivande. Då volontärerna i församlingen är en heterogen grupp som skiljer sig från varandra 
i såväl yrkesbakgrund som av intresse för och kunnande inom digital teknik, kan det antas att 
arbetet att få alla volontärer i församlingen att använda ett gemensamt e-kollaborationssystem 
kommer att innebära vissa intressanta utmaningar. Det är denna implementeringskontext som 
denna studie kommer att rikta in sig på.  

Det har som ovan nämnt gjorts många studier (se Bolu, 2012; Grinter et al., 2011) om 
implementering av informationssystem i organisationer och för religiösa organisationer såsom 
kristna församlingar så finns det också ett stort antal studier om införandet av ny teknik. Däremot 
finns det få studier om implementering av interna informationssystem i religiösa organisationer. 
Då de som finns främst gäller amerikanska eller afrikanska förhållanden är det av intresse att utföra 
en liknande studie för svenska förhållanden. Pingstförsamlingar är som nämnts ovan generellt sett 
positivt inställda till användandet av teknik i arbetet att nå ut med sitt budskap och sin 
information om församlingens verksamhet till medlemmar och människor utanför församlingen 
men hur ställer de sig när det gäller att använda teknik i det interna arbetet, i synnerhet mot 
bakgrund av volontärernas varierande intresse av och kunnande inom digital teknik?  
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1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att för en specifik pingstförsamling genomföra en förstudie till 
implementeringen av ett e-kollaborationssystem genom att samla in data gällande en tänkt 
implementeringsprocess i syfte att identifiera de eventuella problem som kan uppstå. Syftet är 
också att ta reda på om det finns någon egentlig skillnad mellan religiösa och vinstdrivande 
organisationer när det gäller problematik och implementering av ett e-kollaborationssystem. 

1.4 Forskningsfrågor 
Forskningsfrågorna för denna studie handlar om att identifiera tänkbara problem som kan uppstå 
under introduktionen av ett e-kollaborationssystem i en församling. Utifrån dessa problem 
undersöks möjligheterna att påverka implementeringsprocessen och olika typer av åtgärder för att 
minska friktionen i denna.  

Forskningsfråga 1 (FF1):  

 Vilka problem kan implementeringen av ett e-kollaborationssystem i en religiös 
organisation innebära med tanke på att de som arbetar i församlingens verksamhet till 
större delen utgörs av volontärer, vilka har olika förutsättningar när det gäller intresse av 
och kunskap inom digital teknik samt motivation att använda e-kollaborationssystem? 

 
Forskningsfråga 2 (FF2): 

● Hur kan ett e-kollaborationssystem implementeras i en församling på ett sätt som 
sannolikt resulterar i att volontärerna använder sig av systemet? 

1.5 Avgränsningar 
Ingen reell implementering av ett e-kollaborationssystem utfördes i pingstförsamlingen, vilket 
delvis berodde på ett missförstånd i kommunikationen angående licensansökan till Microsoft 
Office 365. Detta innebär att observationer av en riktig implementeringsprocess inte kunnat 
utföras, utan att studien i första hand baserats på litteraturstudier och datainsamling i form av 
intervjuer och enkäter med volontärer i den aktuella församlingen.  

Studien avgränsades vidare till en enda pingstförsamling i en svensk kontext, vilket begränsar 
möjligheten att generalisera de slutsatser som dragits. Det är däremot möjligt att använda studiens 
resultat som inspiration och underlag för liknande projekt i andra organisationer under liknande 
förutsättningar och omständigheter. 
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2 TEORI 

2.1 Begrepp 

2.1.1 E-kollaborationssystem 

Schauer och Zeiller (2011) definierar e-kollaborationssystem som elektroniska samarbetssystem 
som hjälper och underlättar för anställda att samarbeta och interagera socialt i arbetsgrupper i syfte 
att uppnå bästa möjliga resultat i förhållande till organisationens mål. E-kollaborationssystem 
inkluderar kommunikation, koordination, samarbete och socialt nätverksbyggande. 

2.1.2 Microsoft Office 365 

Microsoft Office 365 är en prenumeration som privatpersoner, företag och organisationer kan 
köpa för att få tillgång till Microsofts utbud av programvaror1 (kallat “Office-paketet” varav de 
vanligast använda är Outlook, Word, Excel och PowerPoint) och andra tjänster över nätet. 
Nättjänsterna inkluderar till exempel videosamtal (Skype for Business), e-posthantering 
(Exchange Online, Outlook) och fillagring (OneDrive for Business). 

 

Figur 1. Den vy som möter en användare när denne loggar in via Office 365-portalen. Här visas alla applikationer som 
användaren har tillgång till samt dennes senast använda dokument. 

Enligt TechSoup Sverige (2010) kan ideella organisationer få tillgång till Office 365 antingen helt 
utan kostnad eller till rabatterat pris via Microsoft Software Donation Program for Non-Profit, 
genom att ansöka via TechSoup om att erhålla donationer av program och/eller licenser. Detta är 
Microsofts satsning för att donera mjukvaror, utbildning och resurser till bland annat ideella 
organisationer runt om i världen. För att bli godkänd för att motta donationer av program 
och/eller licenser måste den ansökande organisationen vara icke-vinstdrivande, till exempel 
stiftelser, trossamfund och bibliotek. 

2.1.3 Religiöst volontärarbete 

Papadakis, Griffin och Frater (2004) definierar volontär som ”en individ som deltar i en aktivitet 
utan ekonomiska eller andra fördelar för egen del”. Hur länge en person förblir volontär beror på 
hur länge denne upplever volontärarbetet som något positivt, det vill säga att de faktorer som 
primärt motiverar en volontär att delta förblir uppfyllda. Papadakis et. al tar upp flera olika typer 
av motivation, till exempel individens värderingar, vilja till förståelse för en företeelse, sociala 

                                                           
1
 Microsoft (2018): https://products.office.com/en-us/business/microsoft-office-365-frequently-asked-questions? 

#NonProfits  

https://products.office.com/en-us/business/microsoft-office-365-frequently-asked-questions?%20#NonProfits
https://products.office.com/en-us/business/microsoft-office-365-frequently-asked-questions?%20#NonProfits
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fördelar eller möjlighet till karriärsfördelar. Den ”lön” som en volontär får för sitt arbete kan alltså 
bestå av allt från tillfredsställelsen att ha handlat utifrån sina värderingar till personlig utveckling 
och positiva känslor. 

Enligt Cnaan et al. (2016) är religiösa volontärer vanligt förekommande och fungerar på samma 
sätt som andra former av volontärarbete med den skillnaden att religiösa volontärers motivation 
utgår från religion och tro. Organisationer baserade på religiösa övertygelser har en fördel 
gentemot andra ideella organisationer i det att religiösa volontärer är mer benägna att bidra med 
sin arbetskraft. 

Pingstkyrkan i Sverige baserar det mesta av sin verksamhet på frivilliginsatser utförda av aktiva 
medlemmar (volontärer).  

2.2 Problem som kan förekomma under implementering av 

informationssystem 
Detta avsnitt är relaterat till FF1 och beskriver vad tidigare forskning säger om vilka problem som 
kan förekomma när man implementerar ny teknik i en organisation.  

2.2.1 Människors uppfattning om teknologi 

Enligt Lederer och Nath (1991) kan ny teknologi, såsom ett nytt informationssystem i 
organisationen, uppfattas som ett hot skapat av externa roller och leda till att motstånd uppstår. 
Orlikowski (1992) menar att om ett nytt system införs för snabbt, det vill säga utan att tillräcklig 
tid lagts på att tänka igenom och planera processen i förväg samt förklara hur systemet fungerar 
för dem som ska använda det så att användarna upplever det som att de lämnats att möta systemet 
på egen hand, kan det innebära problem. För att kunna förstå sin omvärld skapar människor 
mentala modeller av sin omvärld för att förstå den. Detta gäller även arbete och teknologi. En 
människa som stöter på ett främmande system försöker förstå det utifrån de ramverk eller kontext 
hon känner till sedan tidigare, vilket betyder att om användaren inte får utbildning inom ett nytt 
system kan denne få en fel bild av systemets funktioner eller dess användning. Orlikowski menar 
vidare att människor också har en tendens att tolka ett samarbetsverktyg som ett verktyg för 
individuellt arbete om de inte förstår systemet. Om ingen visar användaren hur systemet är tänkt 
att användas är det lätt att användaren får ett nytt verktyg men arbetar vidare på samma sätt som 
denne alltid gjort. 

2.2.2 Motstånd mot förändringar och innovationer 

Ett stort antal studier visar att användarmotstånd är en av de främsta orsakerna till att 
implementering av informationssystem misslyckas (Bovey, 2001; Beaudry, 2005; Davis, 1989; 
Ferneley & Sobreperez, 2006; Hirschheim & Newman, 1988; Jiang, Muhanna & Klein, 2000).  

Motstånd består av fem grundläggande element (Lapointe & Rivard, 2005; Rivard & Lapointe, 
2012): 

1. Användarbeteende: missnöjda användare kan uppvisa olika slags beteenden såsom apati, 
passivt, aktivt eller aggressivt motstånd. 

2. Aktör som uppvisar motstånd, till exempel användaren i ett informationssystem. 
3. Objektet eller målet för motstånd, till exempel ett nytt system eller ett nytt arbetssätt.  
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4. Uppfattat hot, kan vara att en negativ bedömning görs av IT eller att användare upplever 
sitt arbete hotat på något sätt.  

5. Utgångspunkt som är kännetecknande för miljön vid implementeringen och användarnas 
erfarenheter av införande av IT.  

Användarmotstånd är ett komplext fenomen där olika faktorer samverkar. Förändringar är inte 
alltid fördelaktiga för en individ utan kan innebära osäkerhet, vilket gör att motstånd är en 
naturlig reaktion hos människor (Bovey, 2001; Hirschheim och Newman, 1988; Joshi, 1991 ). 
Rivard och Lapointe (2012) menar att funktionellt användarmotstånd kan vara ett sätt för 
användare att uttrycka befintliga problem inom informationstekniken och dess effekter. 
Dysfunktionellt motstånd däremot kan vara destruktivt och innebär konflikter och illvilja. Orsaker 
till motstånd kan enligt Hirschheim och Newman exempelvis vara ovilja att förändra rådande 
läge, ingen uppfattad fördel med nytt system, osäkerhet, obekväma konsekvenser för individen, 
brist på ledning eller brist på utbildning av ny teknik. Ytterligare orsaker till motstånd kan vara 
arbetskollegors attityder som påverkar individen samt avvägning av kostnader i form av 
merarbete gentemot fördelarna med ett nytt system (Kim & Kankanhalli, 2009). 

De flesta misslyckanden med informationssystem handlar inte så mycket om tekniska problem, 
såsom datorns hårdvara/mjukvara, utan om att utvecklare inte har förstått att datorbaserad 
systemutveckling måste ses som en organisatorisk förändring (Lederer & Nath, 1991). Enligt 
Orlikowski (1992) är användare ofta kritiska mot nya system på grund av att bristen på kunskap 
leder till osäkerhet kring vilka konsekvenser systemet kan medföra, om systemet är tillförlitligt 
och om det är säkert nog att hantera känslig information.  

2.2.3 Faktorer som påverkar implementering av informationssystem i SME 

Då det finns få studier om implementering av informationssystem i religiösa organisationer 
jämför därför denna studie litteratur som handlar om implementering på små- och medelstora 
företag (SME), eftersom dessa organisationer i storlek stämmer överens med pingstförsamlingar i 
Sverige.  

Införandet av ett system i ett SME (Small or Medium Enterprise – litet eller mellanstort företag) 
sker i flera faser: värderings- (‘evaluation’), införande- (‘adoption’) och rutineringsfas 
(‘routinization’). Den process, som implementeringen av ett informationssystem i en organisation 
innebär, är inte linjär i sin natur och faktorer skiftar i vikt under olika faser av implementeringen: 
till exempel är den tekniska beredskapen (nödvändig teknologisk infrastruktur och IT-resurser i 
form av kunnig personal) i en organisation särskilt viktig i värderingsfasen, eftersom det är under 
denna fas som bedömningen av vilket e-kollaborationsverktyg som organisationen behöver göras. 
I denna tidiga fas spelar förväntan kring vad systemet kommer att prestera och kan bidra med 
samt förväntan på hur mycket ansträngning en användare måste lägga ner för att kunna använda 
systemet stor roll, vilket påverkar hur användarna sedan väljer att använda teknologin (Chan, 
Chong & Zhou, 2012; Orlikowski, 1992). Andra faktorer som påverkar utgången av 
implementeringsprocessen i ett SME är bland annat teknisk integration, externt tryck från 
konkurrenter, tillit, informationsdelning, lättillgänglighet, kostnadsbesparingar, sociala influenser 
och huruvida systemet är lättanvänt (Chan et. al, 2012). 

Strukturella element inom ett företag eller en organisation kan också avgöra hur motiverade 
användarna känner sig för att ta till sig ett nytt system. Ett tänkbart scenario kan vara om en 
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anställd inte får använda arbetstid för att lära sig ett system som krävs för att denne ska kunna 
utföra sitt arbete utan måste göra det på sin fritid, kommer motivationen att sjunka kraftigt. Detta 
gör att företag och organisationer behöver se över sitt ”belöningssystem” för att motivera anställda 
att delta i implementeringsprocessen fullt ut (Orlikowski, 1992).  

När ett nytt system implementeras i en organisation förändras handlingsutrymmet för olika 
anställda. En del uppgifter blir viktigare medan andra försvinner. För de användare som påverkas 
kan det uppfattas som ett hot mot deras arbetssituation (Gäre, 1999). I sin studie identifierar Gäre 
(1999) ett antal problem i samband med införandet av ett system genom intervjuer: 

- Problem i införandet (teknikbrister, kommunikation mellan deltagare under 
implementeringen). 

- Problem i systemets funktioner (funktioner som inte är tillfredsställande för användning). 
- Problem i systemets utnyttjande (inlärning av systemet och ovillig användning). 

Gupta, Misra, Singh, Kumar & Kumar (2017) jämför SME med större organisationer och 
identifierar utmaningar i samband med implementering av molnbaserade system. Ett problem 
med molnbaserade tjänster är att de ständig behöver internetuppkoppling för att kunna ha 
tillgång till de uppdaterade resurserna. Andra begränsningar som kan tillkomma är inkonsekvent 
internethastighet, elavbrott eller begränsning av dataöverföring. Gupta et al. konstaterar att i ett 
SME är medvetenheten låg när det handlar om beslutsfattarnas kunskap om till exempel 
molnbaserade system och därför tveksamma till att börja använda sådana system. Organisationer 
måste betala en prenumerationskostnad för en molntjänst eller användning av programvaror. 
Mindre företag och organisationer måste ta kostnaden i beräkning inför beslut att använda sig av 
ett system. 

Vid en implementering av ett system i en organisation krävs tillgång till olika resurser för att 
säkerställa en lyckad implementering. Hederstierna Montén (2003) tar upp hur tid är en viktig 
resurs vilken en brist av kan resultera i en ofullständig implementering av systemet. En 
konsekvens av detta kan vara att användarna inte kan utföra sina arbetsuppgifter då funktioner 
som annars kan ge en tillfredsställande arbetsprocess saknas eller är dåligt implementerade. 

2.2.4 Volontärer 

Religiösa organisationer är ofta helt beroende av volontärarbete för att verksamheten ska fungera: 
utan tillgång på frivilligarbetare skulle dessa organisationer kollapsa eftersom de inte skulle ha råd 
att köpa in de tjänster som verksamheten har behov av (Cnaan et al., 2016). Hur lång tid som en 
volontär är engagerad med volontärarbete varierar, men de volontärer vars primära motivation för 
volontärarbetet uppfylls är nöjda längre och fortsätter sitt arbete som volontärer (Papadakis, 2004). 

Enligt Cnaan et al. (2016) ställer det sekulariserade samhället volontärarbetet inom den religiösa 
sektorn inför allt större utmaningar, särskilt i Västeuropa. Cnaan et al. tar även upp andra sociala 
processer såsom individualism, professionalism och mångfaldigt samhälle som de menar har 
påverkan på volontärernas värderingar. Eftersom individen idag tenderar att fokusera i högre grad 
på sitt eget liv och karriär är volontärernas hängivenhet och lojalitet gentemot församlingen inte 
lika självklar som tidigare generationers, utan många volontärer motiveras i större utsträckning av 
självtillfredsställelse. Därför är det svårt att tvinga ovilliga volontärer att använda ett system då 
man inte vill riskera att förlora en volontär (Grinter et al., 2011). 
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2.3 Faktorer för lyckad implementering av informationssystem 
Detta avsnitt relaterar till FF2 och tar upp olika faktorer som kan komma att påverka utgången av 
implementeringar av förändringar eller ny teknik i organisationer.  

2.3.1 Faktorer som påverkar en implementering 

Haug (2012) beskriver ett exempel på lyckad implementering av informationssystem för en 
medelstor organisation där det kännetecknas av att systemets funktioner upplevs motsvara 
organisationens behov, vilket leder till en positiv inställning till det nya systemet bland de 
anställda, eftersom de känner att det underlättar deras arbete. Vidare menar Haug att 
användargränssnittets utformning spelar en stor roll i denna utveckling eftersom det anpassats 
efter de behov de anställda har i sitt dagliga arbete, vilket till exempel innebär att okända begrepp 
undviks och att gränssnittet utformats så att enbart absolut nödvändiga och för användarna 
relevanta element av systemet visas.  

2.3.2 Kritiska faktorer för en implementering 

Critical Success Factors (CSF) är en modell för identifiering av de faktorer som är kritiska för ett 
lyckat genomförande av en implementering av ett informationssystem och lades fram av Rockart 
och DeLong (1988). Trots att modellen inte är universell – den kompenserar bland annat inte för 
kulturella skillnader – används CSF ofta vid fallstudier av implementeringsprocesser. Baserat på 
sex fallstudier av implementeringar av informationssystem i organisationer reviderar Poon och 
Wagner (2001) CSF:s åtta faktorer och lägger till ytterligare två:  

1. En engagerad förslagsställare som lägger ner tid och arbete på att leda 
implementeringsprocessen och har en realistisk förståelse för systemets kapacitet och 
begränsningar.  

2. En verkställande understödjare som styr implementeringsprocessen med användarnas 
synvinkel i åtanke.  

3. Tillgång till kompetenta personer som kan ge support för informationssystemet.  
4. Nödvändig teknisk apparatur, alltså hårdvaror och program som passar för 

organisationens behov. 
5. Tillgänglighet till tillförlitlig information både från interna och externa källor.  
6. Tydlig koppling till affärsmål, vilket innebär att systemet ska lösa ett affärsproblem eller 

möta behov som finns i organisationen. 
7. Beredskap att hantera eventuellt motstånd inom organisationen gällande 

informationssystemet.  
8. Hantering av utveckling och spridning av systemet inom organisationen.  
9. Evolutionär utvecklingsmetodik, vilket innebär att genom skapandet av prototyper kan 

man hitta hur teknologin tillför nytta till organisationen och användaren. 
10. Identifiering och definiering av behov av information som systemet ska tillfredsställa och 

krav användarna ställer på systemet. 

Genom sin studie drar Poon och Wagner (2001) slutsatsen att om samtliga faktorerna kan 
beläggas för en implementering är sannolikheten hög att den lyckas, men att faktorerna 1, 2 och 6 
har störst tyngd. Förutom det som listas i CSF-listan menar Poon och Wagner att tillgången till 
resurser i form av personal, teknologi och finansiella medel har stor betydelse för en lyckad 
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implementering. Ram, Corkindale och Wu (2013) sammanställer en lista på framgångsfaktorer 
vid implementering av informationssystem baserat på en litteraturstudie där de fokuserar på andra 
CSF:er än Poon och Wagner. Studien från Ram et al. undersöker fyra faktorer: projektledning, 
utbildning av anställda, rekonstruktion av affärsprocesser och systemintegration. De konstaterar att de 
viktigaste faktorerna för ett lyckat resultat är projektledning och utbildning av anställda.  

2.3.3 Användaracceptans 

Två avgörande faktorer för användaracceptans av ett nytt system är upplevd användbarhet 
(’perceived usefulness’) och upplevd användarvänlighet (’perceived ease of use’). Enligt Davis 
(1989) innebär upplevd användbarhet att användarna uppfattar nytta eller fördelar med ett system 
och att det kan hjälpa dem att prestera bättre i sitt arbete. Upplevd användarvänlighet handlar om 
hur lättanvänt ett system är och hur mycket ansträngning som krävs av en användare. Davis 
menar att upplevd användbarhet i högre grad påverkar användarbeteenden än upplevd 
användarvänlighet; användare accepterar ett system i första hand baserat på funktionerna och vad 
systemet kan göra för dem och i andra hand på hur lättanvänt systemet är. Andra faktorer som 
påverkar användaracceptans är hur mycket användaren involveras i implementeringen, hur de 
anställdas arbetsmiljö påverkas, huruvida användarna får support och om det finns ett 
användarfokus (Joshi, 1991). 

Jiang, Muhanna och Klein (2000) konstaterar att det inte finns någon generell förklaring av en 
framgångsrik implementering, men att det finns faktorer som förklarar anställdas attityder till 
förändringar. Acceptans av ett nytt system beror bland annat på individens personlighet, den 
upplevda användbarheten och användarvänligheten av ett informationssystem, omfattningen av 
förändringar och på vilket sätt införandet av dessa introduceras i organisationen. Det är 
organisationen som tar beslutet att införa ett informationssystem, men det är användarna som 
spelar den avgörande rollen om implementeringen av systemet lyckas och om systemet därefter 
används (Chan 2012).  

Beaudry och Pinsonneault (2005) undersöker hur användare anpassar sig till IT i sitt arbete. I 
studien presenteras en modell för hur användare anpassar sig till ny teknik eller förändringar, 
CMUA (Coping Model of User Adaption). Det finns olika strategier för användarna att hantera 
ny teknik som introduceras för dem. Figur 2 visar strategivägarna i CMUA-modellen. När en 
individ möter en ny teknik görs den primära bedömningen om tekniken anses vara ett hot eller 
en möjlighet. Därefter gör individen den sekundära bedömningen där det avgörs vilken strategi 
som ska användas baserad på hur individen upplever graden av kontroll som denne besitter över 
situationen. De olika bedömningarna är ofta inte medvetna val utan beror på individens bakgrund 
och erfarenhet av IT. De fyra strategierna är följande: 

1. Nyttomaximering (’benefits maximizing’), innebär problemfokuserad anpassning och 
utnyttjar systemets fördelar till fullo. 

2. Tillfredsställd med fördelarna (’benefits satisficing’), en minimal anpassning görs och 
systemet används inte till fullo.  

3. Störningshantering (’disturbance handling’), problemfokuserad och emotionell anpassning, 
det vill säga ansträngningar riktas mot individen själv, att anpassa sig själv för att kunna 
omvärdera hotbilden.  
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4. Självbevarelsedrift (”self-preservation”), i första hand emotionell anpassning för att minska 
de negativa konsekvenserna, genom attitydförändring men också distansering eller 
undvikande av systemet.  

Beroende på vilken strategi som används kommer det att leda till ett av följande utfall för 
individen:  

- Förbättring av användarens effektivitet. 
- Minimering av det upplevda hotet av tekniken. 
- Återställning av den känslomässiga stabiliteten. 

 

Figur 2. CMUA-modellen för hur användare anpassar sig (Beaudry & Pinsonneault, 2005:499). 

Exempel på möjlig strategiväg genom modellen är om ny teknik bedöms vara en möjlighet och 
individen upplever en hög kontroll av situationen, vilket ger anpassningsstrategin maximering av 
fördelar som i sin tur ger ett problemfokuserat agerande (figur 2). 
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3 METOD 

3.1 Forskning genom fallstudier 
Enligt Johansson (2000) kan definitionen av ett fall vara att det är ett fenomen av något slag som 
finns i ett avgränsat sammanhang, ett fenomen i sin kontext. För att kunna bli föremål för en 
fallstudie måste fenomenet vara tillräckligt komplext, vilket innebär att man inte tydligt ser var 
gränsen mellan fenomen och kontext går. Dessutom kan gränsen ändras under studiens gång. Yin 
(2009) har fler kriterier i sin definition: en fallstudie är en empirisk undersökning där man 
studerar ett samtida fenomen på djupet och i dess verkliga kontext, speciellt när gränserna mellan 
fenomen och kontext inte är tydliga. För bästa tillförlitlighet krävs det, enligt Yin, flera källor för 
datainsamling och fallstudien har fördelen att kunna använda tidigare teorier eller hypoteser för 
att styra datainsamling och analys.  

Yin (2009) menar att man kan utgå från tre frågeställningar för att hitta rätt forskningsstrategi:  

1. Vilken typ av forskningsfråga används? 
2. Krävs det kontroll av beteende/skeende? 
3. Ligger fokus på aktuella händelser? 

 

Tabell 1. Jämförelse mellan några vanliga metoder enligt Yins (2009) frågeställningar. 

Metod Typ av forskningsfråga Kontroll krävs av 
beteende/skeende 

Fokus på aktuella händelser 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Undersökning Vilka, vad, var, hur många, hur 
mycket? 

Nej Ja 

Analys av källor Vilka, vad, var, hur många, hur 
mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

Utifrån två premisser kan fyra typer av fallstudier identifieras: enfallstudie eller flerfallstudie, samt en 
analysenhet per fallstudie gentemot flera analysenheter i samma fallstudie. Enfallstudier kan 
dessutom delas in i flera olika slag (Yin, 2009): 

1. Kritisk fallstudie, vilken används för att bekräfta, ifrågasätta eller utveckla en teori. 
2. Extrem eller unik fallstudie, vilken används vid undersökning av ett ej tidigare studerat 

fenomen. 
3. Representativ eller typisk fallstudie, vilken används för att beskriva omständigheter och 

villkor i en vanligt förekommande eller vardaglig situation.  
4. Uppdagande eller avslöjande fallstudie, vilken används vid observation och analys av ett 

fenomen som tidigare varit otillgängligt för studier. 
5. Longitudinellt fall där man undersöker ett fenomens förändringar över tid.  

Vidare beskriver Yin fem komponenter som ingår i utformningen av fallstudier:  

1. Frågeställning eller forskningsfråga. 
2. Hypotes/er i frågeställningen (denna komponent kan uteslutas). 
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3. Analysenheter.  
4. Logisk koppling mellan data och hypoteser.  
5. Kriterier för att tolka resultaten.  

En analysenhet specificerar vem eller vad som ska studeras, till exempel en individ, en grupp, en 
organisation eller en process, och ska vara tydligt och funktionsmässigt definierad – i detta kan 
tidigare studier ge god vägledning (Yin, 2009).  

3.2 Metoddiskussion 
Efter att ha övervägt forskningsmetoderna designforskning (Design Research), aktionsdesign-
forskning (Action Design Research) och aktionsforskning (Action Research) gjordes valet att 
denna studie skulle utföras i form av en fallstudie. Utifrån de tre frågeställningar som Yin (2009) 
ställer upp befanns det lämpligt att utföra detta forskningsarbete i form av en fallstudie eftersom 
studien har en hur-fråga som frågeställning och fokuserar på en samtida företeelse, samt att de 
beteenden och skeenden som studeras inte kan kontrolleras av forskaren. Vidare kan det fall som 
studeras anses vara typiskt och representativt för ett vanligt förekommande fenomen.  

3.2.1 Urval av analysenheter 

De analysenheter som används består av två grupper av volontärer: grupp 1 består av volontärer 
som har en ledarroll eller tekniskt kunnande och grupp 2 består av samtliga volontärer som är 
potentiella användare av ett e-kollaborationssystem. 

3.3 Datainsamling 
För att kunna utföra en fallstudie krävs det att det är möjligt att samla in information om fallet. 
Johansson (2000) beskriver triangulering som forskning som använder sig av flera alternativa 
tillvägagångssätt för varje moment inom datainsamlingen. Det finns olika sätt att utföra 
triangulering, till exempel att flera forskare studerar samma fenomen eller att samma data 
analyseras utifrån olika teorier och principer. I samband med fallstudier görs ofta datatriangulering 
vilket innebär användande av flera olika källor för datainsamling. Yin (2009) menar dock att det 
inte räcker att använda sig av flera källor utan att en medvetenhet om hur de används måste 
föreligga. Det är skillnad på om de olika datainsamlingskällorna studerar samma sakförhållande 
och på så vis stödjer varandra, eller om flera källor används inom samma fallstudier men dessa 
adresserar olika sakförhållanden.  

Yin (2009) listar att datainsamlingskällor kan vara till exempel dokument (brev, e-post, kalendrar, 
webbsidor, tidningsartiklar, tidigare studier av samma fall, arkivuppgifter (publika filer, 
budgetdokument, undersökningsdata), intervjuer, direktobservationer, deltagande observationer eller 
fysiska artefakter (föremål av teknisk apparatur, verktyg, fysiska bevis på att aktivitet har 
genomförts). 

I denna studie sker datainsamling primärt genom kvalitativa intervjuer med ett antal aktiva 
volontärer (den tänkta målgruppen användare av det nya e-kollaborationssystemet) och sekundärt 
genom direktobservationer, deltagande observationer och en enkätundersökning.  

3.3.1 Datainsamling via intervjuer 

Att genomföra intervjuer är enligt Holme och Solvang (1997) ett krävande arbete som involverar 
både för- och efterarbete. Till förarbetet hör utförandet av ett urval av vilka individer som bör 
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intervjuas, vilket baseras på kriterier som är relevanta utifrån den önskade informationen, liksom 
att förbereda och sammanställa intervjufrågor till en intervjuguide, som vägleder forskaren under 
själva intervjusamtalet. Vilken typ av intervju som används beror på vilken typ av information 
eller perspektiv som är av intresse för studien. Holme och Solvang skiljer på respondentintervjuer, 
vilka utförs med personer som är del av den företeelse som studeras, och informantintervjuer görs 
med personer som inte är delaktiga i den företeelse som studeras men som besitter kunskap om 
denna och därför kan delge relevant information.  

Yin (2009) menar att intervjuer är en viktig typ av datainsamlingskälla, rentav den viktigaste för 
fallstudier, och därför ska utformas som ”ett ledande samtal” snarare än en formell utfrågning. Det 
krävs därför att intervjuaren kan balansera mellan att följa de trådar som finns fördefinierade i 
intervjuguiden och att ge stort utrymme för intervjupersonen att utveckla sina resonemang. 
Informantintervjun kallas av Yin för djupgående intervju, där informanten ges större inflytande 
genom att forskaren kan rådfråga denne gällande det fall som studeras och vilka personer som kan 
vara möjliga respondenter. Djupgående intervjuer kan göras återkommande och utföras med 
samma person vid flera tillfällen. En vanligare intervjuform är den fokuserade intervjun, vilken varar 
cirka en timme och där forskaren använder sig av öppna frågor och en ledig samtalsform som 
innebär att intervjuguiden följs mer eller mindre troget samtidigt som stor frihet till följdfrågor 
ges.  

Alla intervjuer i denna studie tillhörde typen respondentintervjuer, eftersom samtliga personer 
som intervjuades var aktiva medlemmar i församlingen samt att den information som informanter 
eventuellt skulle kunna tillföra studien redan fanns tillgänglig i litteraturen. Enstaka respondenter 
fungerade dock som informanter på grund av deras tekniska kunskap och/eller specifika 
kännedom om organisationen. Intervjuerna syftade till att ge en bild av hur volontärer uppfattar 
dagsläget i församlingens verksamhet gällande IKT och informationshantering, samt vilka behov 
som finns gällande informationssystem och e-kollaboration. Intervjuerna utgjorde även en del av 
det underlag som användes för att skapa en kravspecifikation för det e-kollaborationssystem som 
ska implementeras i församlingen. En intervjuguide med fördefinierade frågor kring information, 
kommunikation och implementering sammanställdes (bilaga A) och fungerade som vägledning 
under intervjuerna. Dessa genomfördes antingen på plats eller via Skype och ljudupptagning 
gjordes för att möjliggöra transkribering, för att på så sätt säkra datainsamlingens tillförlitlighet 
och underlätta analys av resultatet.  

3.3.2 Datainsamling via enkätundersökning 

För att få bredd i den insamlade informationens bas utfördes också en enkätundersökning, vari 
syftet var att samla in data som användes för att ytterligare belysa frågeställningarna. Enkäten 
utgjorde alltså ingen egen kvantitativ undersökning, utan var ett komplement till intervjuerna för 
att få fler svar på frågorna. I utformningen av enkätfrågorna (bilaga B) var svaren från 
intervjuerna till hjälp, bland annat gällande vilka funktioner enkätdeltagarna ville se i det nya 
systemet, motstånd mot och utbildning inom systemet, vad som motiverar volontärer och 
huruvida ett e-kollaborationssystem kan motivera volontärer att hjälpa till i församlingen. Listan 
på saker som motiverar volontärer innehöll även punkter som anförs av Papadakis et al. (2004). 
Det befanns också relevant att undersöka hur väl deltagarna kände till de olika programmen som 
ingick i det aktuella e-kollaborationssystemet, Microsoft Office 365. En fråga handlade om vilka 
problem som enkätdeltagarna trodde kan uppstå vid en implementering av e-kollaborations-
system.  
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Google Formulär2 användes för att skapa enkäten och en direktlänk till enkätfrågorna skickades 
till deltagarna. 57 förfrågningar skickades ut, i första hand via e-post och i andra hand via 
Facebook. Fördelarna med Google Formulär är att det inte finns någon begränsning på antalet 
enkätfrågor och att deltagarnas svar sammanfattas i diagram, vilket underlättar bearbetningen av 
resultatet. Innan enkäten skickades ut till deltagarna testades frågorna på två testpiloter som gav 
återkoppling på enkätfrågornas utformning. 

3.3.3 Val av respondenter och deltagare 

Respondenterna för intervjuerna tillhör analysenhet grupp 1, vilken bestod av volontärer som 
innehar en ledarroll (såsom befattningar i ledningsgruppen eller ansvar för ett visst område inom 
verksamheten) och/eller har tekniskt kunnande och är med i teknikgruppen. Dessa individer har 
generellt sett ett mer övergripande perspektiv på organisationen och de med befattningar inom 
församlingsledningen har stor möjlighet att påverka församlingens utveckling och de beslut som 
fattas.  

Enkätdeltagarna tillhör båda analysenheterna och därmed även grupp 2, vilken omfattar samtliga 
aktiva volontärer inom församlingen. Eftersom båda grupperna är potentiella användare av ett e-
kollaborationssystem var det slutanvändarnas perspektiv som var enkätundersökningens 
undersökningsområde. För att undvika redundant datainsamling omfattade enkätundersökningen 
inte de volontärer i grupp 1 som deltog som respondenter i intervjuundersökningen. 

3.3.4 Observationer 

Datainsamling genom observationer utfördes genom närvaro på olika typer av möten, till 
exempel gudstjänster, församlings- eller administrationsmöten, arbetsmöten i arbetsråd och 
informella samtal med olika medarbetare och volontärer. Dessa observationer utfördes i första 
hand för att identifiera möjliga problem vid implementering av e-kollaborationssystem (FF1). Här 
bör understrykas att dessa observationer är relaterade till det sätt på vilket verksamheten drivs idag 
och inte till en pågående implementeringsprocess. 

Deltagande observation innebär att forskaren inte enbart är en passiv observatör utan kan delta i 
de händelser som studeras (Yin, 2009). Fördelarna är bland annat att forskaren på detta sätt har 
möjlighet att nå en viss grupp eller organisation och få tillgång till material som utomstående 
normalt sett inte har tillgång till, samt att forskaren kan få ett “inifrånperspektiv” som en del av 
fallstudien och, i vissa fall, ges möjlighet att påverka den situation som studeras. Det största 
problemet med denna typ av studie är att forskaren riskerar att förlora sin objektivitet på grund av 
närheten till det som studeras, samt att deltagarrollen kan också få större utrymme än 
observatörsrollen, vilket kan leda till att forskaren missar/bortser från uppenbara aspekter eller inte 
ställer rätt frågor.  

3.4 Analys och logiska kriterier 
Yin (2009) beskriver fyra generella strategier för analys av insamlad data: 

1. Att förlita sig på de teorier eller hypoteser som låg till grund för datainsamlingsplanen. 
2. Om inte strategi 1 finns kan ett alternativ vara att utveckla en fallbeskrivning.  
3. Att använda både kvalitativa och kvantitativa data.  
4. Att utforska konkurrerande förklaringar (till den hypotes eller teori fallstudien baseras på). 

                                                           
2
 Länk till enkät: https://goo.gl/forms/RMOIjagsKz75Fgly1  

https://goo.gl/forms/RMOIjagsKz75Fgly1
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Den första strategin bör i första hand användas enligt Yin (2009) eftersom dessa hypoteser låg till 
grund för valet av fallstudie som metod. Analysen av insamlad data kan utföras med hjälp av olika 
typer av analytiska tekniker, till exempel att hitta mönster genom att jämföra studiens resultat och 
upptäckter med existerande teoretiska ramverk och modeller, skapa förklaringar om fallet eller 
använda tidsserier för att spåra förändringar över tid.  

3.4.1 Konstruktionsvaliditet  

En fallstudie behöver enligt Yin (2009) operativa mått för de begrepp som studeras. Undersökaren 
måste definiera vad som ska studeras och koppla till studiens mål samt identifiera operativa mått 
som överensstämmer med koncept som finns i litteraturen. Fallstudiens trovärdighet kan 
ifrågasättas om validiteten inte är korrekt, till exempel om de utformade måtten är felaktiga eller 
att undersökaren inte är tillräcklig objektiv.  

Enkätförfrågningarna i denna studie skickades endast till de volontärer som kunde nås via digitala 
medier, såsom e-post och Facebook, vilket begränsade urvalet till de som använder digitala 
enheter och uteslöt de som inte har tillgång till dator, surfplatta eller mobiltelefon.  

3.4.2 Intern validitet 

Intern validitet används främst inom experimentella undersökningen där studien ska påvisa orsak 
och verkan mellan olika händelser. Då är det viktigt att tolkningen av orsak är den korrekta så 
inte förklaringen av händelsen blir fel (Yin, 2009). För denna studie är inte intern validitet 
relevant. 

3.4.3 Extern validitet 

Extern validitet handlar om huruvida resultaten från en fallstudie går att generalisera. Kritik mot 
fallstudiemetoden menar att enstaka fall utgör en för svag grund för att bygga en generalisering 
på, utan behöver baseras på ett större antal fallstudier. Yin (2009) menar att fallstudier baseras på 
analytiska generaliseringar där resultat från flera uppsättningar av liknande studier generaliseras. 
En teori måste prövas mot replikering av resultat i flera studier.  

Studien avgränsades vidare till en enda pingstförsamling i en svensk kontext, vilket begränsar 
möjligheten att generalisera de slutsatser som dragits. Det är däremot möjligt att använda studiens 
resultat som inspiration och underlag för liknande projekt i andra organisationer under liknande 
förutsättningar och omständigheter. 

3.4.4 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att andra forskare genom att följa beskrivningen i fallstudien ska kunna 
göra om samma undersökning och komma fram till samma resultat och slutsatser (Yin, 2009).  

Reliabilitet är inte helt enkelt när det handlar om sociala fenomen eftersom man inte kan 
kontrollera människors beteende. Även med samma tillvägagångssätt kan det inte garanteras att 
studiens resultat blir likadan. Som forskare kan man dock se till så att dokumentationen av 
fallstudien blir så noggrann som möjlig för att kunna göra om samma studie.  

För denna studie finns en utförlig beskrivning av tillvägagångssättet både när det gäller 
datainsamling som bearbetning av insamlat material. Vidare finns intervjuguide och enkätfrågor 
som användes i undersökningen tillgängliga i bilagorna.  
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3.5 Bearbetning av insamlat material 

3.5.1 Bearbetning av intervjumaterialet 

Transkribering av ljudupptagningarna från samtliga intervjuer gjordes för att underlätta 
bearbetning av den insamlade informationen. Materialet strukturerades och sorterades därefter för 
att möjliggöra sammanställning av all relevant information som framkommit.  

I den första bearbetningen analyserades varje intervju för sig och relevant information markerades 
och fördes in under en av fyra rubriker (tabell 2). Fokus låg på att identifiera de olika typer av 
problem med koppling till information och kommunikation som respondenterna upplevde fanns 
inom verksamheten, eftersom dessa utgör grunden för hur de uppfattar behovet av och den 
möjliga nyttan med ett nytt e-kollaborationssystem i församlingen. Nuläge innehåller följaktligen 
utsagor kring upplevda problem och behov i dagsläget. Ett viktigt syfte med intervjuerna var att 
identifiera förväntade problem, alltså de problem som respondenterna uppgav att de förväntade sig 
uppstå i samband med implementeringen och användningen av ett nytt e-kollaborationssystem i 
församlingen. De troliga orsaker till förväntade problem som respondenterna uppgav var 
ytterligare en viktig aspekt att beakta eftersom dessa gav en fingervisning om vilka åtgärder som 
kan vidtas för att undvika eller förebygga de förväntade problemen.  

Tabell 2. De rubriker under vilka respondenternas svar kategoriserades i den första bearbetningen. 

Nuläge 
Förväntade problem med ett 
nytt system 

Orsaker till förväntade 
problem 

Åtgärder vid 
implementering 

 

I nästa steg delades alla utsagor i kolumnen Nuläge upp i två – Problem idag och Behov/nytta av 
system – varefter samtliga utsagor analyserades och grupperades efter innehåll vilket ledde till att 
sju innehållsliga kategorier identifierades: ansvariga, hemsida, information, kommunikation, händelser, 
samarbete och volontärer (tabell 3).  

Tabell 3. Under den andra bearbetningen strukturerades respondenternas utsagor under fem rubriker och sju innehållsliga 
kategorier. 

Kategori Problem 
idag 

Behov/nytta av 
system 

Förväntade problem 
med ett nytt system 

Orsak till 
förväntade 
problem 

Åtgärder vid 
implementering 

Ansvariga       

Hemsida      

Information      

Kommunikation      

Händelser      

Samarbete      

Volontärer      

 

Eftersom många av respondenterna uttryckte liknande tankar sammanfattades utsagorna så att 
samma tanke endast förekom en gång (tabell C1 i bilaga C). 

3.5.2 Bearbetning av enkätundersökning 

När en enkät besvaras med hjälp av Google Formulär görs en automatisk sammanställning av 
resultatet i form av flera olika diagram, men svaren kan också exporteras till ett kalkylblad, vilket 
möjliggör andra former av bearbetning och skapande av egna diagram.  
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Fråga 17 i enkätformuläret gav deltagarna möjlighet att skriva vilka problem de trodde kunde 
uppstå vid en implementering av e-kollaborationssystem i församlingen. Alla inkomna svar 
grupperades efter innehåll och därefter lades utsagorna in under samma innehållskategorier som 
intervjumaterialet (tabell 3). Liknande svar eller dubbleringar av innehåll sammanfattades (tabell 
7). 

Vissa av enkätfrågorna var frivilliga att svara på och därför innehåller inte alla frågor fullständigt 
antal svar från alla deltagarna. Fråga 7 var en sådan fråga där svar på vissa av alternativen 
(Microsofts program) uteblev och då har resultatet tolkats som att deltagarna inte känner till eller 
har använt dessa programvaror.  

Då svaren från både respondenter och enkätdeltagare indikerade att de ansåg att äldre människor 
generellt sett är ovana vid teknik och följaktligen kan tänkas utöva ett visst motstånd mot 
implementering av e-kollaborationssystem var det intressant att titta närmare på de äldre 
deltagarnas (totalt 10 personer i åldersgrupperna 60-69 år och 70+) svarsresultat för att bedöma 
deras inställning till e-kollaborationssystem. Tabell 4 visar vilka enkätfrågor som analyserades. 

Tabell 4. De frågor som analyserades för att ta reda på äldres inställning till e-kollaborationssystem. 

Frågans 
nummer 

Frågeställning Svarsalternativ för motivering av inställning 

8 Ett e-kollaborationssystem kan... Instämmer lite och instämmer helt 

9 Det finns ett behov av ett e-kollaborationssystem i kyrkan idag. Instämmer 

12 Om kyrkan inför ett e-kollaborationssystem, hur många av 
volontärerna tror du kommer att använda det? 

Mer än hälften och nästan alla 

13 Vilka funktioner (i ett e-kollaborationssystem) tror du att du kan ha 
användning för i ditt volontärarbete? 

Deras val av funktioner. Vid val av fler än tre 

funktioner. 

14 Om kyrkan har ett fungerande e-kollaborationssystem för 
volontärer/medarbetare kommer du att använda det. 

Instämmer lite och instämmer helt 

15 För dig som är volontär kan ett e-kollaborationssystem... Instämmer lite och instämmer helt 

16 Att du som volontär i kyrkan måste använda ett e-
kollaborationssystem kommer innebära problem för dig. 

Instämmer inte och instämmer inte alls 

18 Vilken är den viktigaste faktorn för att få dig att använda ett e-
kollaborationssystem i kyrkan? (Endast ETT alternativ). 

Kommentar under alternativet “Övrigt” 

 

Varje fråga i tabell 4 bedömdes efter hur mycket de instämmer i frågan. Sista frågan (nr 18) gav 
deltagarna möjlighet att välja alternativt Övrigt där de kunde lämna en fritextkommentar. Endast 
en av deltagarna i denna åldersgrupp valde detta alternativ och gav uttryck för ett ogillande att 
ledningen skulle bestämma om införande av ett system i organisationen. Tolkningen av äldres 
inställning gjordes genom att göra markeringar som representerade de äldre deltagarna i tre 
kategorier (negativa, tveksamma och positiva) för att tydliggöra fördelningen (tabell 5).  
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Tabell 5. Fördelning av äldres inställningar till e-kollaborationssystem. 

Åldersgrupp Negativa Tveksamma Positiva 

60-69 år x x x x 

70+ år  x x x x x x 
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4 RESULTAT 

4.1 Intervjuer och enkätundersökning med volontärer  

4.1.1 Deltagare i intervjuer 

Totalt intervjuades tio volontärer och åldersspannet för respondenterna varierade (figur 3). Alla 
uppgav att de har varit volontärer i församlingen under minst tre år och vissa så länge att de inte 
minns när de började. Samtliga respondenter är positiva till införandet av ett e-kollaborations-
system eftersom de ser brister i det nuvarande sättet att hantera information och/eller möjlighet att 
förbättra verksamhetens arbetsrutiner.  

 

Figur 3. Ålderspridningen för de tio respondenterna. 

Under intervjuerna lyfte respondenterna flertalet problem som existerar i dagsläget, såsom att brist 
på kommunikation eller spridda rutiner i informationshantering leder till missförstånd och 
irritation. De problem som noterades under intervjuerna om nuläget gör att respondenterna ser 
en nytta med ett digitalt informationssystem. 

4.1.2 Deltagare i enkätundersökning 

De 33 inkomna enkätsvaren visar på en stor spridning i ålder samt att majoriteten av deltagarna 
uppgav att de varit volontärer i minst tre år. Enkätdeltagarna är verksamma inom olika områden i 
församlingens verksamhet, såsom missionsråd, barn- och ungdomsråd, gudstjänstmedarbetare, 
tekniker och servicegrupper.  

 

Figur 4. Åldersspridningen bland de 33 enkätdeltagarna. 
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Figur 5. Antal år som enkätdeltagarna uppger sig varit volontärer i kyrkliga sammanhang. 

 

Figur 6. De anledningar som deltagarna uppger sig ha för att hjälpa till i församlingen. 

När det gäller motivationen till att vara volontär anser majoriteten av deltagarna att det är på 
grund av att de är en del av församlingen. Andra starka skäl är religiösa värderingar, för att det är 
roligt och för att stödja församlingens ekonomi. De flesta svarande markerade mer än ett 
svarsalternativ. 

 

Figur 7. Hur väl enkätdeltagarna uppger sig känna till de olika Office-programmen. 

Word, Excel och Outlook är de programvaror som flest deltagare uppger sig känna till och 
många av dem uppger att de använder dem ofta eller dagligen. Teams, OneDrive och SharePoint 
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är de programvaror som lägst antal deltagare uppger sig använda eller ha använt – samtliga 
svarande uppger att de aldrig använt Teams. 

4.2 Förväntade problem med implementering i Pingstkyrkan 
De resultat som presenteras i detta avsnitt har som syfte att belysa FF1.  

4.2.1 Intervjuer – vilka problem ser respondenterna? 

Det är endast i relation till kategorierna information, samarbete och volontärer som respondenternas 
svar tar upp problem vid implementering och användning av ett e-kollaborationssystem i 
församlingen (tabell 6), varav de främsta handlar om volontärers intresse av och motivation att 
använda systemet. Respondenterna förväntar sig motstånd av olika slag, liksom en brist på 
volontärer som kan ta ansvar för eller hjälpa till att implementera och driva systemet. En ofta 
återkommande fråga under intervjuerna gällde hur lättanvänt systemet är och ställdes mot 
bakgrund av att respondenterna uppger att de anser att användarvänlighet är en stark 
motivationskraft – de anser att om systemet är krångligt kommer inte ens de mest motiverade 
volontärerna att använda det. Till sist uttrycker de även en oro för att problem kommer att uppstå 
gällande informationshanteringen på grund av användarnas ovana vid att hantera digital teknik. 

Tabell 6. De svar som kategoriserats som förväntade problem i relation till implementering och användning av ett e-
kollaborationssystem i församlingen. 

Kategori 

 

Förväntade problem med ett nytt system Orsak till förväntade problem 

Information Flaskhalsar uppstår i informationsflödet om för få 

personer får redigeringsrättigheter.  
Endast ett fåtal personer har tillgång till informationen 

eller rättigheter att lägga upp information. 

 

Om för många redigerar information kan detta leda till 

oreda i systemet. 
Missförstånd eller att användare inte behärskar 

systemet. 

 

Information når inte ut till alla.  Om endast en kanal används berövas de som inte kan 

använda sig av teknik tillgången till all information. 

Samarbete Människor är omotiverade att använda systemet eller 

vill inte ingå i ett informationssystem.  
Personer som tycker att det fungerar bra som det gör 
idag ser inte nyttan med ett nytt system.  
 
Det tar längre tid att utföra arbete i det nya systemet 

jämfört med på det gamla sättet. 

 

Det är en utmaning att finna ett system som är så pass 

enkelt att människor vill använda det. Om det är för 

svårhanterligt leder det till frustration.  

Användares motivation att använda systemet vilar till 
stor del på att det är lättanvänt.  
 
Office 365 kräver en viss förkunskap inom 

programvarorna och är kanske inte tillräckligt 

användarvänligt. 

 

Dubbelarbete kan uppstå om flera system används 

parallellt. 

 

Volontärer Hos vissa volontärer kan motstånd mot det nya 

systemet uppstå. 
Alla förändringar möter motstånd.  
 
Rädsla för det okända, men också rädsla att 

systematisera bort den mänskliga kontakten i kyrkan. 

 

Passivt motstånd. Problematiken att volontärer vägrar 

använda systemet och de då inte kan tvingas göra det.  
Volontärarbete bygger på frivillighet, jämfört med 

anställda som har chefer som bestämmer och ger 
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order.  

 

Volontärer kan komma att använda systemet fel och 

inte som det är tänkt. 
Det finns de som har svårt att hantera tekniken och 
inte är tillräckligt insatta i systemet.  
 
Äldre har inte samma vana att hantera teknik som 

yngre och tar längre tid på sig att lära sig.  

 

Utmaningar gällande implementeringen. Volontärer med kunskap om systemet och tekniken 
har begränsat med tid att hjälpa till eller ta ansvar för 
att implementera och driva systemet.  
 
Volontärer hjälper till sporadiskt eller periodvis. 

 

4.2.2 Förväntade problem hos enkätdeltagarna 

 

Figur 8. Enkätdeltagarnas svar på påståendet “Det kommer att finnas ett motstånd hos vissa volontärer att använda ett 
digitalt system i kyrkan”.  

Majoriteten av de svarande instämmer delvis på frågan om huruvida ett nytt e-kollaborations-
system kommer att möta motstånd hos volontärerna.  

 

Figur 9. Enkätdeltagarnas svar på frågan om det kommer att innebära ett problem för dem personligen om de tvingas 
använda ett e-kollaborationssystem i församlingen.  

Majoriteten av de svarande anser inte att det skulle innebära något problem för dem att använda 
ett e-kollaborationssystem, men det finns även de som svarar att det kan vara ett problem. 

De flesta problem som enkätdeltagarna nämner (tabell 7) relaterar till att volontärerna av olika 
anledningar inte vill eller kan använda systemet, samt att de kommer att använda det på fel sätt. 
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Många svarande tror att det kommer att innebära svårigheter för äldre, eftersom de är ovana vid 
eller ointresserade av ny teknik. De svarande ser det som ett problem om samtliga volontärer inte 
använder systemet, eftersom detta kommer att leda till att samarbetet dem emellan inte kommer 
att fungera optimalt.  

Tabell 7. Sammanställning av de problem som enkätdeltagarna tror kommer att uppstå vid införandet av ett e-
kollaborationssystem. 

Kategori Vilka problem tror du kan uppstå när man inför ett e-kollaborationssystem 

i kyrkan? 

Ansvariga Att ledarna inte är tillräckligt aktiva.  

Information All information blir inte införd i systemet och fel uppstår.  

 

Alla håller sig inte uppdaterade via systemet eftersom de är vana vid att få information muntligt.  

Samarbete Att man inte får alla att använda systemet vilket gör att det inte blir heltäckande.  
 
Det finns personer som inte kommer att använda systemet eftersom de inte vill, inte ser nyttan 
med ett digitalt system eller inte behärskar tekniken. 
 
Att få alla att göra likadant så att det inte blir för spretigt och otydligt. 
 
Att vissa fortsätter att arbeta på sitt gamla sätt.  
 
Om systemet inte används i längden.  

Volontärer En stor variation av förkunskaper och intresse hos volontärerna.  
 
Människor som är emot teknik vill inte använda det.  
 
Människor som inte har använt det tidigare känner osäkerhet och vill inte använda det.  
 
Äldre tar det inte till sig, är ovana vid ny teknik eller äger inga digitala enheter. De använder endast 
de basala funktionerna på sina enheter och har mindre datorvana och teknikintresse.  
 
Invandrare som inte kan språket har svårt att använda systemet.  

 

Övrigt 

Folk glömmer lösenord. 
 
Svårt att svara på nu, vet inte vilka problem som kan uppstå. 
 
Alla har inte tillgång till en digital enhet. 

 

4.3 Lämpliga åtgärder för implementering i Pingstkyrkan 
De resultat som presenteras i detta avsnitt har som syfte att belysa FF2. 

4.3.1 Intervjuer – behov och åtgärder 

Samtliga respondenter ansåg att det finns behov av ett e-kollaborationssystem i församlingen 
baserat på de informations- och kommunikationsrelaterade problem som finns i verksamheten. 
Främst är det informationshanteringen som anses vara ostrukturerad och att information inte når 
ut till alla berörda. För att få tag på uppdaterad information måste volontärerna själva aktivt söka 
och jaga ansvariga. Eftersom kontaktuppgifter tillhör den informationen som frekvent eftersöks 
blir det ofta pastorerna som belastas med frågor på e-post. Det finns också viss problematik med 
att få volontärer att ställa upp.  
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Tabell 8. Respondenternas svar gällande vilka behov och vilken nytta de har av systemet samt vad som kan göras för att 
uppnå en lyckad implementering. 

Kategori Behov/nytta av system Åtgärder vid implementering 

Ansvariga 
 

De som sitter med i ledningsgruppen måste 
sätta sig in i systemet. 
  
Ledarna måste vara tydliga i sina direktiv för 
att få alla volontärerna med sig, men samtidigt 
vara lyhörda och lyssna på människor. Viktigt 
att ha en öppen dialog med användarna. 
  
Fler personer som får förtroende att ha större 

ansvar. 

Information Gemensam och centraliserad fillagring och 
dokumenthantering, där filer som är relevanta för 
olika grupper samlas och kan delas, t.ex. 
mötesprotokoll för de som inte kunnat delta på ett 
möte. 
  
Inloggningsuppgifter behövs av säkerhetsskäl, så att 
obehöriga inte får tillgång till material. 
  
Lätt att uppdatera information så att man slipper 
dubbletter och olika versioner. 
  
Finns möjlighet till sökfunktion, kan söka information 
inom systemet. 
  
Kort väg till information. 

Rutiner måste skapas för hur information 
skapas, ändras, delas, o.s.v. 
  
Skapa tydlig struktur i form av ett intranät med 
en central kalender och dokumenthantering. 
  
Bra presentation, positivt men enkelt. Visa 

nyttan och nödvändiga funktioner. 

Kommunikation Kan samla kommunikation till en kanal istället för 
många olika. Ger spårbarhet och sökbarhet. 
  
Chattfunktion för att kunna skicka meddelanden till 
flera samtidigt, samt möjlighet att söka i 
konversationen. 
  
Använda videosamtal med inbjudna gästpredikanter 
på annan ort. 
  
I forum kan man lyfta aktuella frågor och diskutera 

med varandra. 

 

Händelser En samordnad kalender behövs, men även kalendrar 
för de olika arbetsgrupperna. 
  
En digital kalender som kan synkas med 

användarens egen. 

 

Samarbete Många personer är inblandade i en organisation och 
därför behövs en helhetsbild. 
  
Ett gemensamt intranät för att kunna dela information 
med varandra mellan arbetsgrupperna. 
  
Ett digitalt system skulle kunna effektivisera och 

spara tid genom att “onödigt” arbete undviks, så att 

man kan fokusera på det som är viktigt. 

Implementera delvis och för grupper som 
behöver systemet för informationsutbyte. 
Under implementeringen bör det gamla 
systemet fungera parallellt med det nya. 
  
Systemet måste underhållas, uppdateras och 
arbetas med. 
  
Kyrkan har en fungerande verksamhet idag, 
men med olika kommunikationsvägar. Handlar 
om att gå över till ett gemensamt system. 
  
Fördelen med Office 365 är att många känner 
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till programmen, det är ett bekant gränssnitt. 
Standardverktyg. 
  
Sociala regler behöver införas vid 

användningen av systemet. 

Volontärer Schema/kalender där volontärer kan se vilka behov 
som finns och kunna anmäla sig som frivillig. Göra 
det tydligare för volontärer vilket ansvar de har. Detta 
kan leda till större motivation hos volontärer att hjälpa 
till. 
  
System som underlättar för planering av resurser och 
lokaler. 
  
Medlemmar i servicegrupperna kan få del av 

information direkt och behöver inte vara beroende av 

gruppledaren. 

Utbildning viktigt. Avsätta tid för volontärer att 
bekanta sig med systemet. Workshop, få testa 
det praktiskt. 
  
Viktigt med användarvänligt system. Om 
människor ska använda det måste det vara lätt 
att använda och inte ta lång tid att lära sig. 
  
Höja delaktigheten i implementeringen genom 
att skapa en projektgrupp med representanter 
från olika grupper. 
  
Systemet ska bidra till något, ge nytta för 
volontärerna som ska använda det. Folk måste 
se nyttan för att motiveras. Övertyga om 
fördelar. 
  
Utnyttja den grupp av volontärer som har 
kunskap och är villiga att hjälpa till att införa 
systemet. 
  
Ha ett Bibel-perspektiv och påminna om syftet 

med ”att tjäna i kyrkan” 

 

4.3.2 Enkäter – behov och nytta 

Resultatet i detta avsnitt visar enkätdeltagarnas inställning till om behov finns av ett e-
kollaborationssystem i församlingen och vilken nytta systemet kan tillföra volontärarbetet. 

 

Figur 10. Vilken nytta ett e-kollaborationssystem kan tillföra volontärarbetet. 

Majoriteten av enkätdeltagarna tror att ett e-kollaborationssystem bland annat kan: 

● Förbättra informationshanteringen i kyrkan. 
● Göra det enklare att uppdatera information. 
● Underlätta volontärernas arbete i verksamheten genom förbättrad kommunikation dem 

emellan. 
● Underlätta för volontärer att strukturera sitt arbete. 
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Däremot tvivlar de flesta på att ett e-kollaborationssystem kan motivera volontärer att hjälpa till i 
församlingen.  

 

Figur 11. Andelen enkätdeltagare som anser att e-kollaborationssystem behövs i kyrkan.  

En klar majoritet anser att det finns ett behov av ett e-kollaborationssystem i församlingen. Endast 
en deltagare som inte håller med.  

 

Figur 12. Svar på frågan huruvida deltagarna anser att utbildning inom systemet är viktigt för att få volontärer att använda 
det. 

Nästan alla enkätdeltagare är överens om att utbildning inom systemet är viktigt för att få 
användarna att använda det. 

 

Figur 13. De funktioner i ett e-kollaborationssystem som enkätdeltagarna tror skulle vara användbara i deras arbete som 
volontärer. 



28 
 

Det är främst funktionerna kalender, e-post, dokumenthantering och notifieringar från systemet 
som enkätdeltagarna tror skulle hjälpa dem i deras arbete som volontärer. Endast några få tror att 
konferens- och videosamtal skulle vara användbart för dem. 

 

Figur 14. Svar på frågan huruvida deltagarna tror att de själva skulle använda ett e-kollaborationssystem.  

Majoriteten av enkätdeltagarna tror att de skulle använda ett e-kollaborationssystem, under 
förutsättning att det fungerar. 

 

Figur 15. Fördelar som ett e-kollaborationssystem kan ge deltagaren i egenskap av volontär.  

De flesta av enkätdeltagarna instämmer helt eller delvis med att ett e-kollaborationssystem kan ge 
fördelar i arbetet som volontär, främst då det underlättar att få aktuell information.  
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Figur 16. De viktigaste faktorerna som enkätdeltagarna uppger skulle motivera dem att använda ett e-kollaborationssystem. 

De flesta deltagare anser att den viktigaste faktorn som skulle få dem att använda systemet är att 
det är lätt att använda, följt av att de ser nyttan för församlingen och att det underlättar 
volontärarbetet. Två deltagare har svarat Övrigt och kommenterat att de är ovilliga att använda 
systemet. 

4.4 Observationer av församlingens organisation 

4.4.1 Ansvariga 

Församlingens ledning består av en styrelse, en ledningsgrupp och en äldstekår, vilka var och en 
fattar beslut i olika typer av frågor. Frågor som i större utsträckning berör församlingen som 
helhet behandlas på så kallade församlingsmöten, där medlemmarna kan ge uttryck för sina åsikter 
och är röstberättigade. Medlemmarna har därmed givits möjlighet att påverka det som händer i 
församlingen och volontärer som är ansvariga för ett eller flera verksamhetsområden har än större 
möjlighet att påverka, eftersom det inte sällan är så att mindre, praktiska beslut tas direkt av 
volontärer som innehar ledarroller, även om detta sker i dialog med styrelsen eller lednings-
gruppen. 

Församlingens ledning anser att det finns ett behov av ett e-kollaborationssystem i församlingen, 
men det finns i nuläget ingen strategi för hur man ska gå tillväga för att införa ett sådant system. 
De befintliga tankegångarna kring införande handlar också i första hand om själva systemet – 
vilket system som ska väljas, hur det fungerar, vilka funktioner som behövs, etc. – och mindre om 
hur man kan få volontärerna att använda det nya systemet. Församlingens IT-grupp saknar även 
ansvariga volontärer som kan initiera och leda implementeringsprojektet.  

4.4.2 Information 

En svårighet som rör uppdatering av information och innehåll på bland annat webbsidan är att 
ytterst få volontärer har tillgång till den senaste informationen, eftersom denna endast är 
tillgänglig för ett fåtal personer i församlingens ledning. Detta gör det svårt för volontärer att 
uppdatera församlingens webbsida, eftersom dessa måste kontakta medlemmar i församlingens 
ledning för att få tillgång till den senaste informationen. 

Ett exempel från genomförandet av enkätundersökningen visar på svårigheterna att få tag på så 
pass grundläggande information som områdesansvariga volontärers kontaktuppgifter: Det visade 
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sig långt om länge att en kontaktlista över dessa fanns, men att endast ledningen kände till dess 
existens. Eftersom tillgång till kontaktlistan saknades kunde enkäten endast skickas ut till ett 
begränsat antal volontärer.  

4.4.3 Kommunikation 

Det råder stor mångfald i kommunikationskanaler, vilket kan exemplifieras med hur 
medlemmarna i de olika servicegrupperna3 kommunicerar med varandra inför sina respektive 
serviceveckor. En del grupper träffas en eller två veckor i förväg för att fika tillsammans och 
fördela arbetsuppgifter medan andra sköter fördelningen genom att ringa runt eller skicka sms till 
varandra. I det senare fallet kan servicegruppledaren först ha skickat ut information till 
gruppmedlemmarna om vilka arbetsuppgifter som är aktuella via e-post, men måste ändå ringa 
eller via sms bekräfta vem som gör vad genom att ringa runt eller sms:a, eftersom erfarenheten 
visat att inte alla gruppmedlemmar bekräftar att de läst e-postmeddelandet. 
Servicegruppmedlemmar i somliga grupper uppger att de upplever att den enda som har 
informationen är servicegruppsledaren, medan medlemmarna i andra grupper uppger att de själva 
tar reda på den information som är nödvändig för genomförandet av arbetsuppgifterna under 
serviceveckan.  

4.4.4 Volontärer 

Genom samtal med medlemmar från ledningsgruppen och andra ansvariga inom olika 
arbetsområden visar att en problematik som församlingen upplever är att det är svårt att hitta nya 
volontärer. De volontärer som arbetar i församlingen är ofta verksamma inom flera områden och 
känner därför att de varken har tid eller ork att ta på sig nya uppdrag. Medlemmarnas privatliv är 
ofta fyllda med egna aktiviteter och de prioriterar därför inte alltid arbetet i församlingen. 

Församlingen har många äldre volontärer, dvs. personer som passerat pensionsåldern, som arbetar 
i verksamheten eftersom de upplever att de har tid att göra så i och med att de inte längre 
yrkesarbetar. Många av dessa volontärer innehar befattningar inom församlingen som troligen 
innebär att de inte kan undvika att använda ett e-kollaborationssystem i det fall ett sådant införs i 
organisationen. 

Det är en ständig omsättning på medlemmar i församlingen – nya medlemmar tillkommer och 
befintliga lämnar församlingen av olika anledningar. I samtal med medlemmar och volontärer 
framkommer få fall där missnöje med volontärarbetet anges vara orsaken till att en medlem 
lämnar församlingen och ofta handlar det om att medlemmar söker sig till andra samfund på 
grund av oenighet i teologiska frågor eller byter församling på grund av flytt eller andra 
förändringar som har med livssituationen att göra. 

 

  

                                                           
3
 Församlingens medlemmar ingår i servicegrupper som sköter städning av lokaler, ordnar kyrkkaffe och fika, 

hjälper till i Second Hand-butiken, etc. 
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5 ANALYS  

5.1 Problem vid en implementering av e-kollaborationssystem 
Bland de problem som respondenterna uppgav att de förväntade sig vid intervjuerna var risken att 
systemet skulle komma att användas på ett felaktigt sätt och inte som det är tänkt på grund av att 
vissa volontärer inte klarar av att hantera tekniken på rätt sätt eller är tillräckligt insatta i systemet 
(tabell 6). Enligt Orlikowski (1992) bör ett informationssystem inte införas för snabbt utan 
implementeringen bör följa en genomtänkt strategi, eftersom risken annars är att användarna får 
möta systemet på egen hand och därmed kan komma att få en felaktig bild av systemets 
funktioner och/eller dess användning. Detta kan i sin tur leda till att användarna, trots att de lär 
sig att använda ett nytt verktyg, ändå arbetar på samma sätt som de alltid gjort. I de fall då 
implementeringen av ett informationssystem misslyckas handlar det inte i första hand om tekniska 
problem med hårdvara eller mjukvara, utan om problem i genomförandet av den organisatoriska 
delen av förändringsarbetet (Lederer & Nath, 1991). I samtal med några medlemmar ur 
ledningsgruppen framkom det att församlingen inte har någon färdig strategi för hur medarbetare 
och volontärer ska arbeta med ett e-kollaborationssystem. Trots detta var samtliga respondenter 
positivt inställda till att införa ett e-kollaborationssystem eftersom de uppgav att de anser att det 
skulle vara till nytta för verksamheten (tabell 8). Flertalet ansåg vidare att ledarna spelar en viktig 
roll i arbetet att motivera volontärerna att använda systemet och att en organisatorisk förändring i 
församlingen måste ledas av ledningsgruppen och ledarna, samt involvera samtliga volontärer i 
församlingen. Implementering av informationssystem i SME kan innebära att anställda behöver 
lära sig systemet. I de företag eller organisationer där den anställde inte får göra detta på sin 
arbetstid utan får sätta sig in i systemet på egen hand på sin fritid leder detta ofta till minskad 
motivation att använda det nya systemet (Orlikowski, 1992). När det gäller religiösa 
organisationer utförs redan allt arbete på volontärernas fritid och därför beror volontärernas vilja 
på att lära sig i hög grad på vilka fördelar som användningen av systemet ger den enskilda 
individen eller verksamheten som helhet. Även om församlingens främsta intresse ligger i att få 
alla att använda ett enhetligt system så går det inte att tvinga volontärerna att använda ett e-
kollaborationssystem (tabell 6). Gupta et al. (2017) skriver om utmaningar hos SME i samband 
med implementering av molnbaserade system där bland annat beslutsfattarnas kunskap om dessa 
system är låg och därför föreligger större tveksamheter att införa dessa i organisationer.  

Gupta et al. (2017) studerar de utmaningar som SME står inför i samband med implementering av 
molnbaserade system och visar bland annat att beslutsfattarnas kunskap om dessa system är låg och 
att de därför är mer tveksamma att införa dessa för sina organisationer. Församlingen i denna 
studie står inför liknande utmaningar, eftersom det visade sig att ledningen inte heller är särskilt 
väl insatt i frågor som till exempel vilka system som finns på marknaden och huruvida de är 
lämpliga för deras organisation – till undantagen hör de fall när det finns volontärer i 
organisationen som har yrkeserfarenhet inom området. En annan utmaning gäller 
prenumerations- och licenskostnaden, vilken också spelar roll för ledningens beslut - här har dock 
många ideella och/eller religiösa organisationer fördel av att de via Microsofts donationsprogram 
har möjlighet att använda företagets e-kollaborationssystem till reducerat pris eller helt utan 
kostnad. 

Tidigare studier (Bovey, 2001; Hirschheim & Newman, 1988; Lederer & Nath, 1991) tar upp 
användarmotstånd som en av de främsta orsakerna till misslyckande vid implementering av 
informationssystem. Under intervjuerna uppgav respondenterna att de anser att alla förändringar 
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möter motstånd och att användarmotstånd beror på rädsla för det okända eller för att människor 
av olika anledningar inte kan eller vill använda ett e-kollaborationssystem (tabell 6). De flesta 
enkätdeltagarna uppgav att de anser att somliga volontärer kommer att motsätta sig användandet 
av ett e-kollaborationssystem (figur 8) och bland de möjliga problem som de anser kan uppstå 
återkom det frekvent att de anser att människor kommer att motsätta sig användandet på grund 
av att de inte ser nyttan eller inte behärskar tekniken (tabell 7).  

Tabell 6 och tabell 7 visar att både respondenter och enkätdeltagare anser att den grupp som 
kommer att ha svårast att använda systemet är äldre som är ovana vid eller ointresserade av teknik. 
Grinter et al. (2011) påpekar att användning av ny teknik i församlingar leder till krav på kunskap 
och intresse för teknik och att förutsättningarna för vilka som kommer att arbeta som volontärer 
därmed förändras. Detta påverkar särskilt äldre volontärer som är mindre teknikvana, för vilka 
motståndet mot att lära sig att använda ett informationssystem kan antas vara större än för övriga 
grupper.  

 

Figur 17. Äldres inställning till e-kollaborationssystem.  

En genomgång av de enskilda enkätsvaren visar att de flesta i den äldsta gruppen (60+) är positiva 
till ett e-kollaborationssystem (figur 17), liksom att de anser att det finns ett behov av ett sådant i 
församlingen och att de kan tänka sig att använda det, bara de får rätt utbildning. Enkätdeltagarna 
(liksom respondenterna) uppger att de anser att äldre är ovana vid och rädda för att använda 
teknik, men enkätresultatet antyder att motstånd mot teknik inte alltid handlar om ålder, även om 
äldre respondenter och enkätdeltagare i högre grad uppger att de är osäkra på tekniken jämfört 
med yngre. 

Gäre (1999) använder termen handlingsutrymme i relation till det faktum att anställdas 
arbetssituation kan komma att förändras efter implementering av ett nytt informationssystem och 
att deras olika arbetsuppgifters betydelse kan komma att förändras. Anställda kan komma att 
uppfatta det nya informationssystemet som ett hot på grund av den osäkerhet och de eventuella 
ofördelaktiga konsekvenser som det kan komma att innebära. I en pingstförsamling upplevs 
införandet av ett nytt informationssystem troligtvis inte på samma sätt som ett hot: om systemet 
effektiviserar arbetet och gör utförandet av manuella uppgifter överflödiga betyder det snarare att 
volontärerna får tid och möjlighet att arbeta med andra uppgifter istället. Då efterfrågan på 
volontärer styrs av de behov som ständigt uppstår inom ramen för församlingens verksamhet finns 
det oftast andra områden och arbetsuppgifter där volontären behövs – på så vis riskerar 
volontärerna aldrig att bli ”arbetslösa”.  
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5.2 Faktorer för en lyckad implementering 
Resultaten från enkätundersökningen överensstämmer väl med det som står att finna i litteraturen 
gällande hur användare reagerar och hanterar ny teknik beroende på om den upplevs som ett hot 
eller en möjlighet (Beaudry & Pinsonneault, 2005). De enkätdeltagare som ser nyttan med och 
potentiella användningsområden för ett digitalt system är positiva till att själva använda det, 
medan de som inte ser nyttan med informationssystemet motsätter sig det (Davis, 1989). Upplevd 
användbarhet, vilket innebär att användaren ser nytta och fördelar med det system som ska 
implementeras, lyfts i litteraturen fram som en starkt motiverande faktor (Davis, 1989; Jiang, 
Muhanna & Klein, 2000), men i denna studie framträder en faktor som kanske i än högre grad 
kan anses vara bidragande till att motivera användare: upplevd användarvänlighet. I 
enkätundersökningen framgick det att den faktor som deltagarna uppgav var allra viktigast för 
huruvida de faktiskt skulle komma att använda systemet när det väl implementerats var att det är 
lätt att använda, följt av att det på ett tydligt sätt är till nytta för verksamheten samt att det upplevs 
som fördelaktigt för utförandet av volontärens eget arbete. I ett av enkätsvaren uttrycker en 
enkätdeltagare missnöje över att det är församlingsledningen som ska bestämma huruvida e-
kollaborationssystemet ska implementeras eller ej, vilket direkt relaterar till Beaudrys och 
Pinsonneaults (2005) CMUA-modell: i de fall där en individ känner att denne endast har en låg 
grad av kontroll över en viss situation så kan denne komma att hantera frustrationen genom att 
dra sig undan och distansera sig från densamma. Åtgärder som är nödvändiga och faktorer som är 
avgörande för att implementeringen ska lyckas är enligt respondenterna att ledningen tydligt ger 
direktiv om att alla ska använda ett gemensamt system, samtidigt som en öppen dialog förs med 
de berörda volontärerna. Det är med andra ord essentiellt för implementeringsprocessens 
framgång att volontärerna känner sig delaktiga i processen snarare än förbigångna. Användarna 
måste visas nyttan med ett nytt, digitalt arbetssätt och övertygas om de fördelar som detta för med 
sig. 

En jämförelse av denna studies resultat med Poons och Wagners (2001) CSF-lista visar att 
församlingens förutsättningar delvis överensstämmer med de kritiska faktorerna för en lyckad 
implementering. Tillgång till resurser i form av kompetent personal och teknisk apparatur och 
programvaror finns och identifiering av nulägesproblematik och krav som ställs på systemet är 
utförd. Utefter vad som framkommer i denna studie är det som kvarstår att hitta volontärer som 
kan och vill ta ansvar för att driva implementeringsprojektet i församlingen samt att utarbeta en 
strategi för att hantera motstånd mot införandet av ett e-kollaborationssystem. 

Enligt respondenterna är det önskvärt att implementeringen till en början sker i liten skala och de 
anser att det är viktigt att det gamla arbetssättet inte tas bort alltför snabbt (tabell 8). De anser 
vidare att det är viktigt att utbildning inom systemet ges, att användarna får tid att bekanta sig 
med gränssnitt och funktioner och att det finns tekniskt kunniga volontärer i församlingen som 
kan utbilda och stötta mindre kunniga. Många av respondenterna uttryckte också att det är 
viktigt att systemet är lätt att använda och går snabbt att sätta sig in i, eftersom det annars kan vara 
svårt att motivera människor att använda det. Figur 12 visar att en klar majoritet av 
enkätdeltagarna anser att utbildning inom systemet är en viktig faktor för att motivera 
volontärerna att använda det, vilket överensstämmer med vad Ram et al. (2013) konstaterar i sin 
studie av anställda.  

I en kontext som en implementering av ett e-kollaborationssystem i pingstförsamlingen där 
volontärerna har olika kunskap och intresse av teknik innebär valet av Office 365 som 
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samarbetsverktyg både en styrka och en svaghet. Styrkan består i att många volontärer har använt 
de vanliga Office-programmen (figur 7) och därmed kan antas vara åtminstone i någon mån 
bekanta med deras gränssnitt. I intervjusamtalen menar några respondenter att svagheten ligger i 
att Microsofts programvaror kan vara svåra att hantera för nya användare och därför kräver att 
användarna ges viss utbildning och tillåts öva med programvarorna. Det stora utbudet av 
programvaror och funktioner kan också vara en källa till förvirring, liksom att gränssnitten ofta 
ger en användare flera olika vägar att komma åt samma funktion. 

 

Figur 18. Skärmbild från Teams, en programvara som ingår i Office 365 med hjälp av vilken användaren kan skapa 
arbetsgrupper, chatta, dela filer och boka in möten. 

Enkätresultatet visade att det är samarbetsapplikationerna SharePoint och Teams som flest 
volontärer uppger att de aldrig använt (figur 7), men också att de anser att utbildning inom 
systemet är en självklarhet om de ska förväntas använda det. 

Ur implementeringssynvinkel kan det anses vara positivt att en majoritet av enkätdeltagarna ser 
ett behov av ett e-kollaborationssystem i församlingen (figur 11) och har tilltro till att mer än 
hälften av församlingens volontärer kommer att använda systemet. 

5.3 Skillnader mellan religiösa (ideella) och vinstdrivande organisationer 
Trots att tidigare forskning (Gäre, 1999; Lederer & Nath, 1991; Orlikowski, 1992) inte direkt rör 
religiösa organisationer eller kontexter så överensstämmer denna studies resultat i hög grad med 
litteraturen: de problem som uppstår vid implementering av ny teknik är ofta av liknande art 
oavsett sammanhang och den faktor som i de flesta fall pekas ut som mest kritisk av respondenter 
och enkätdeltagare är olika typer av användarmotstånd. I denna studie framkommer en viss 
skillnad på svar vid intervjuer och enkätsvar: respondenterna spekulerar under intervjuerna om 
användarmotstånd som möjligt förekommande, medan enkätsvaren pekar på att detta motstånd 
faktiskt finns hos vissa deltagare. 

Undersökningen visar att församlingens organisatoriska struktur och beslutsvägar ger 
församlingsmedlemmarna (och därmed även volontärerna, eftersom de oftast också är 
medlemmar) stor möjlighet att påverka det som händer i församlingen och att förändring också 
kan initieras genom informella samtal med ledare eller ledningsgrupp. Detta innebär att 
medlemmarna både kan påskynda och bromsa utvecklingen, till exempel genom att motsätta sig 
förändringar av olika slag. Eftersom församlingen är beroende av volontärernas arbete för att 
verksamheten ska fungera (Cnaan et al., 2016) och därmed inte vill riskera att förlora dem är det 
svårt för församlingar att tvinga volontärer att arbeta på ett sätt de ogillar (Grinter et al., 2011). Att 
enkätdeltagarna uppger att de varit volontärer i kyrkliga sammanhang/församlingen i många år 
(figur 5) visar på att de har ett djupt engagemang och är starkt motiverade att arbeta för 
församlingen, vilket troligen bottnar i att de känner sig delaktiga i denna och känner att de har 
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möjlighet att påverka de rådande arbetssätten. Det kan därför anses tämligen osannolikt att de 
skulle sluta vara volontärer eller lämna församlingen på grund av att de ogillar det 
informationssystem som implementeras. Observationer utförda vid möten i den aktuella 
församlingen bekräftar att det är andra orsaker som gör att människor väljer att lämna den. 
Litteraturen tar inte upp implementeringsproblem som är specifika för religiösa organisationer, 
men den problematik gällande volontärer som Cnaan et al. (2016) beskriver överensstämmer i 
hög grad med observationer gjorda inom ramen för denna studie: volontärerna prioriterar i första 
hand sitt privatliv och många upplever att de inte har den tid som behövs för att arbeta som 
volontär. 

Den största skillnaden mellan en religiös organisation och ett företag eller organisation är 
arbetskraften och dess kompetens. Exempelvis prioriterar en frikyrkoförsamling att anställa 
pastorer för att leda och undervisa medlemmarna medan andra arbetsområden är hänvisade till 
frivilliga volontärer att ta hand om. I bästa fall finns rätt kompetens för rätt arbetsområde, men 
inte sällan innehas befattningar inom församlingen av volontärer som saknar yrkeskunnighet 
inom det arbetsområde som befattningen avser, men de har ofta ett starkt intresse av uppdraget 
och är beredda att ta på sig ansvar. På ett företag ser man till att de som anställs har rätt 
yrkeskompetens för arbetsuppgiften i fråga: om till exempel företagsledningen anser att IT och 
informationssystem är nödvändigt för att bedriva verksamheten så anställs eller internrekryteras 
någon till positionen att leda och driva implementeringsprojektet. I dagsläget finns det i den 
församlingen som ingår i denna studie ett begränsat antal volontärer i IT-gruppen som är 
kunniga och villiga att ta på sig uppdraget att leda implementeringen av e-kollaborationssystemet. 

Angående volontärernas ålder kan sägas att det generellt sett är många äldre (dvs. över 
pensionsåldern) som arbetar som volontärer i församlingar, ofta beroende på att de är pensionärer 
och därmed har mer tid till förfogande än de yrkesarbetande församlingsmedlemmarna. Många av 
dessa äldre volontärer innehar befattningar i församlingen som gör att de inte kan undkomma att 
använda sig av informationssystemet i framtiden. Respondenternas och enkätdeltagarnas svar 
(tabell 6 och tabell 7) lyfter fram att de anser att äldre kan vara en grupp som troligen kommer att 
motsätta sig implementeringen av ett e-kollaborationssystem eftersom de troligen har svårt att ta 
till sig ny teknik, men vid granskning av de svar som avgivits av respondenter och enkätdeltagare 
ur denna grupp så framkommer det att de har en övervägande positiv inställning till ett e-
kollaborationssystem. 
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6 DISKUSSION 
Behovet av ett internt informationssystem och rutiner för informationshantering var tydligt redan 
i inledningsfasen av undersökningsarbetet. Den arbetsinsats som krävdes för att samla in 
volontärernas kontaktuppgifter vittnar om svårigheten att få tag på församlingsmedlemmar för 
någon som inte känner dem personligen. Det var otydligt var information rörande vilka 
volontärer som ingick i vilken arbetsgrupp/verksamhetsområde fanns att tillgå och vem som hade 
tillgång den, vilket gjorde att enkätförfrågningarna endast kunde skickas ut till en begränsad 
grupp volontärer – de uppgifter som fanns tillgängliga via mejllistor eller Facebook. Om 
vetskapen om en existerande förteckning över församlingens volontärer med kontaktuppgifter 
hade funnits innan enkätförfrågan skickades ut hade undersökningen kunnat nå samtliga 
volontärer i församlingen. Istället skickades enkäten endast ut till de volontärer som kunde nås via 
digitala medier vilket begränsade urvalet av deltagare. Ett sätt att vidga urvalet av volontärer hade 
varit att skriva ut enkätfrågorna på papper och be volontärerna fylla i enkäten i samband med att 
de deltog i ett möte i församlingens regi.  

Resultaten från denna studie kan inte generaliseras eftersom fallstudien enbart fokuserat på en 
församling, men resultatet har i viss mån kunnat bekräfta tidigare forskning. Informantintervjuer 
med till exempel experter inom implementering av informationssystem utanför kyrko-
sammanhang hade kunnat ge andra infallsvinklar. Överlag var de flesta enkätdeltagarna positiva 
till att införa ett e-kollaborationssystem i församlingen, såg nyttan med och behovet av ett sådant 
och kunde tänka sig att själva använda det. Endast två deltagare (av 33 deltagare) uttryckte 
missnöje med och motstånd mot ett sådant system. Det bör tas i beaktande att denna studie gjorts 
innan en verklig implementering av ett e-kollaborationssystem påbörjats och att den därmed 
endast bör ses som en förundersökning. Människor kan ändra åsikt under processens gång och 
undersökningen utfördes som en attitydmätning gällande huruvida volontärerna var positivt eller 
negativt inställda till införandet av ett e-kollaborationssystem.  

Eftersom inga observationer av en implementeringsprocess har gjorts inom ramen för studien kan 
inte denna vare sig bekräfta eller motsäga teorierna om användaracceptans (Beaudry & 
Pinsonneault, 2005; Davis, 1989). Baserat på respondenternas utsagor och enkätundersökningen 
kan det påvisas att upplevd nytta med systemet och ett användarvänligt system är de två faktorer 
som främst motiverar volontärerna i den undersökta församlingen att använda ett e-
kollaborationssystem. Det går inte att på förhand säga vilka anpassningsstrategier (Beaudry & 
Pinsonneault, 2005) som volontärerna i den aktuella församlingen kommer att använda sig av vid 
en implementering. 

Litteraturstudier och observationer i syfte att studera församlingens organisation visar att det finns 
vissa skillnader mellan religiösa (ideella) och vinstdrivande organisationer eller företag, främst 
gällande arbetskraften. Detta innebär skillnader i dynamik inom organisationerna och hur man 
hanterar problematik med volontärer/anställda. Däremot verkar det som människor fungerar på 
liknande sätt oavsett om de uppbär lön eller inte och de åtgärder och förebyggande 
tillvägagångssätt som normalt används i en vanlig organisation kommer sannolikt att kunna 
användas på samma vis i en religiös organisation.  
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7 SLUTSATSER OCH FORTSATT FORSKNING 
Fler och fler religiösa organisationer har på senare år börjat använda sig av informationsteknik 
och digitala medier i sin verksamhet (Grinter et. al, 2011; Omotayo, 2017; Wyche, 2008). Denna 
studie tar upp implementering av ett e-kollaborationssystem i en religiös organisation och 
utmaningar i samband med detta samt om implementeringsprocessens faktorer skiljer sig mellan 
religiösa (ideella) och vinstdrivande organisationer.  

Syftet med detta arbete är att för en specifik pingstförsamling genomföra en förstudie till 
implementeringen av ett e-kollaborationssystem genom att samla in data gällande en tänkt 
implementeringsprocess, i syfte att identifiera de eventuella problem som kan uppstå. Syftet är 
också att ta reda på om det finns någon egentlig skillnad mellan religiösa och vinstdrivande 
organisationer när det gäller problematik och implementering av ett e-kollaborationssystem. 

Forskningsfrågorna för denna studie handlar om att identifiera tänkbara problem som kan uppstå 
under introduktionen av ett e-kollaborationssystem i en församling. Utifrån dessa problem 
undersöks möjligheterna att påverka implementeringsprocessen och olika typer av åtgärder för att 
minska friktionen i denna.  

7.1 Slutsats för forskningsfråga 1 
Vilka problem kan implementeringen av ett e-kollaborationssystem i en religiös organisation innebära 
med tanke på att de som arbetar i församlingens verksamhet till större delen utgörs av volontärer, vilka har 
olika förutsättningar när det gäller intresse av och kunskap inom digital teknik samt motivation att 
använda e-kollaborationssystem? 

Denna studies resultat leder till slutsatsen att de problem som kan förutses vid införandet av ett 
digitalt system främst kretsar kring användarna och huruvida de kan och/eller vill använda 
systemet. Respondenterna och enkätdeltagarna anser att den grupp som kommer att ha svårast att 
använda systemet är äldre (dvs. över pensionsåldern) som är ovana vid eller ointresserade av 
teknik. Majoriteten av de äldre som deltagit i undersökningen anger dock själva att de är positiva 
till ett e-kollaborationssystem, att det finns ett behov av ett sådant system och att de själva kan 
tänka sig att använda det, förutsatt att de får rätt utbildning.  

Det kan även noteras att ett behov av tydligt ledarskap uttryckts, att information och innehåll 
uppdateras i systemet och att alla använder systemet som det är tänkt att användas. 

7.2 Slutsats för forskningsfråga 2 
Hur kan ett e-kollaborationssystem implementeras i en församling på ett sätt som sannolikt resulterar i att 
volontärerna använder sig av systemet? 

Den slutsats som kan dras utifrån denna forskningsfråga är att de åtgärder som är nödvändiga och 
faktorer som är avgörande för att implementeringen ska anses lyckad är att ledningen ger tydliga 
direktiv om att alla ska använda ett gemensamt system, samtidigt som de för en öppen dialog med 
de berörda volontärerna. Det är med andra ord essentiellt för implementeringsprocessens 
framgång att volontärerna känner sig delaktiga snarare än förbigångna. Användarna måste visas 
nyttan med ett nytt, digitalt arbetssätt och övertygas om de fördelar detta för med sig. 

Implementeringen kan med fördel ske i liten skala till en början och det är viktigt att det gamla 
arbetssättet inte tas bort alltför snabbt. Det upplevs att utbildning inom systemet är viktigt och att 
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användarna bör ges tid att bekanta sig med gränssnitt och funktioner. Det är också viktigt att det 
finns tekniskt kunniga volontärer i församlingen som kan utbilda och stötta mindre kunniga samt 
att systemet är lätt att använda och går snabbt att sätta sig in i, eftersom det annars kan vara svårt 
att motivera volontärerna att använda det. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Då det utförts en förstudie för implementeringen av ett e-kollaborationssystem där man fokuserar 
på att exponera de tänkbara problem som kan uppstå är en möjlig fortsättning på denna studie att 
använda resultaten som underlag för implementeringsprojekt som utförs i andra organisationer 
och under liknande förutsättningar. Vidare skulle det vara ytterst intressant att jämföra denna 
studies resultat med dem från en verklig, framtida implementering av ett e-kollaborationssystem i 
en religiös organisation.  
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BILAGA A  
Intervju-guide 

1 Personlig bakgrund 

1. Kön 

2. Vilket år är du född? 

3. Sysselsättning 

a. Student? Vilket område? 

4. I vilken stad bor du? 

5. Vilka uppgifter hjälper du till med i kyrkan? 

6. Hur länge har du varit aktiv medarbetare? 

7. Varför hjälper du till i kyrkan? 

8. På vilken nivå av teknisk färdighet befinner du dig? (Visa bilder på olika nivåer)  

a. Nybörjarnivå: Du kan använda en dator eller en smartphone men kan behöva hjälp. 

b. Mellannivå: Du kan använda en dator och smartphone med lite eller ingen hjälp. 

c. Avancerad nivå: Folk kommer till dig för att få hjälp med datorer och smartphones. 

2 Information i kyrkan 

9. Hur hanteras information i kyrkan idag? 

10. Vilka existerande system används för informationshantering? 

11. Vilken sorts information är relevant för dig när det handlar om kyrkan? 

12. Hur får du del av informationen som du behöver? 

13. Vet du hur du ska få tag på uppdaterad och gällande information om en specifik sak? 

14. Hur får du tag på ansvarig person för ett visst område? 

15. Vem går du till när du inte vet hur du ska få tag på en viss information? 

 

3 Kommunikation i kyrkan 

16. På vilket sätt sker kommunikation för dig när det gäller arbete med kyrkans verksamhet? Vilka kanaler 

finns för kommunikation? 

a. Fungerar det tillfredsställande? 

b. Skulle du vilja att kommunikationen sker på ett annat sätt?  

i. Varför? 

4 Problem i samband med arbete i kyrkan 

17. Upplever eller har du upplevt problem i ditt arbete inom kyrkans verksamhet när det gäller 

information eller kommunikation? 

a. Några exempel på problem? 

b. Varför är det ett problem? 

5 Informationssystem  

18. Hur skulle du förklara vad ett informationssystem/intranät är?  

19. Vad anser du om ett digitalt system/informationssystem/intranät för medarbetare i kyrkan? 

20. Finns det behov av ett gemensamt informationssystem i kyrkan? 

21. Vilken nytta kan du se med ett system? 

22. Vilka funktioner skulle du vilja ha med i ett sådant system? 

23. Kan du se något problem med användning av ett sådant system i kyrkan? 
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6 Implementation (införande) av system i kyrkan 

24. Vilka problem tror du kan uppstå om man inför ett informationssystem? 

25. Tror du att medarbetarna kommer att använda det om vi har ett sådant system eller kan det finnas ett 

visst motstånd mot ett införande? 

26. Kommer du att använda det? 

a. Varför? Varför inte? 

27. Vad krävs eller kan man göra för att få medarbetare att använda det? 

28. Kan du tänka dig att hjälpa till med arbetet att implementera ett system i kyrkan? 

a. Vad kan du hjälpa till med? 

Tack så mycket för att du tog dig tid!  

 

Nybörjarnivå  

 

Du kan använda en dator eller en smartphone men kan behöva 

hjälp. 

 

 

 

Mellannivå  

  

Du kan använda en dator och smartphone med lite eller ingen 

hjälp. 

 

 

 

Avancerad nivå 

Folk kommer till dig för att få hjälp med datorer och smartphones. 
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BILAGA B 
Enkätundersökning 

Att införa ett e-kollaborationssystem i Pingstkyrkan. 

 

Hej! 

Jag läser utbildningen Systemvetenskap och mitt examensarbete handlar om att implementera Office 365 i 

Pingstkyrkan. Syftet med min undersökning är att ta reda på vilka eventuella problem som kan uppstå när man 

ska införa ett digitalt samarbetssystem i en kyrka. Det handlar också om kyrkans volontärer och vad de anser 

om ett sådant system. Resultatet kommer endast att användas i forskningssyfte och redovisas på gruppnivå så 

att inga enskilda personers svar kan identifieras.  

 

1. Ange ditt kön:  

o Kvinna 

o Man 

 

2. Ange din ålder: 

o 0-19 år 

o 20-29 år 

o 30-39 år 

o 40-49 år 

o 50-59 år 

o 60-69 år 

o 70+ 

 

3. Inom vilket/vilka områden är du verksam i kyrkan? 

□ Ledningsgrupp (Äldstekår, styrelse m.m.) 

□ Second Hand 

□ Servicegrupp 

□ Teknikgrupp  

□ Gudstjänst (mötesledare, lovsångsteam) 

□ Arbetsråd (Barn/Ungdom/Mission m.m.) 

□ Övrigt: _______________ 

 

Volontär och medarbetare 

En volontär är någon som ställer upp med sin tid och utför arbete utan att få ersättning tillbaka. Alla som 

hjälper till i kyrkan med olika uppgifter är alltså volontärer.  

En medarbetare i kyrkan är anställd för en tjänst och får lön, men medarbetaren kan också ställa upp som 

volontär i vissa aktiviteter. 

4. Hur länge har du varit aktiv volontär? 

o Mindre än 2 år 

o 3-10 år 

o Mer än 10 år 
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5. Varför hjälper du till som volontär? 

□ På grund av mina religiösa (kristna) värderingar. 

□ För att få en bättre förståelse av samhället. 

□ På grund av socialt utbyte (t.ex. träffa människor). 

□ På grund av att det styrker egenskaper som kan vara bra för min yrkeskarriär.  

□ För att få ett gott samvete.  

□ För att förbättra min personliga utveckling. 

□ För att stödja församlingen ekonomiskt genom att arbeta utan ersättning. 

□ För att jag tycker det är roligt. 

□ För att jag är en del av församlingen. 

□ Övrigt: ________________________ 

 

6. Vilka digitala enheter använder du? 

□ Dator 

□ Surfplatta/tablet 

□ Mobiltelefon/smartphone 

□ Ingen av ovanstående (Välj bara detta om du INTE kryssat i något av de andra alternativen) 

 

E-kollaborationssystem i Pingstkyrkan 

Ett e-kollaborationsystem är ett digitalt samarbetsverktyg som alla medarbetare i en organisation har tillgång 

till och kan använda för att t.ex. dela filer, kalender och kommunicera med varandra. Användarna kan logga in 

och använda systemet om de har en digital enhet med internetuppkoppling. 

Office 365 är ett e-kollaborationssystem och där ingår program som Outlook (e-post), Word (textbehandling), 

Excel (kalkyl), PowerPoint (presentation), Skype (videosamtal), OneDrive (fillagring), Calendar, SharePoint 

(intranät) och Teams (chatt/grupparbete/forum). Genom Microsoft Donation Program for Non-profit har 

ideella organisationer möjlighet att få en gratis-licens för att nyttja Office 365. 

7. Hur väl känner du till… 

 Aldrig använt Har använt Använder ofta Använder dagligen 

Word     

Excel     

Powerpoint     

Outlook     

Skype     

OneDrive     

SharePoint     

Teams     

 

8. Ett e-kollaborationssystem kan… 

 Instämmer 
inte alls 

Vet ej Instämmer 
lite 

Instämmer 
helt 

Förbättra informationshanteringen i kyrkan.     

Göra det enklare att uppdatera information.     

Underlätta för volontärernas kommunikation i deras arbete i 
verksamheten. 

    

Underlätta för volontärerna att strukturera sitt arbete.     

Göra det lättare att samarbeta i en grupp.     

Motivera volontärer att hjälpa till i kyrkan.     
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9. Det finns ett behov av ett e-kollaborationssystem i kyrkan idag. 

o Instämmer 

o Instämmer inte 

o Vet ej 

 

10. Det kommer att finnas ett motstånd hos vissa volontärer att använda ett digitalt system i kyrkan. 

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

11. Utbildning av systemet är viktigt för att få medarbetare/volontärer att använda ett nytt system. 

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

12. Om kyrkan inför ett e-kollaborationssystem, hur många av volontärerna tror du kommer att 

använda det? 

o Alla 

o Nästan alla 

o Mer än hälften 

o Mindre än hälften 

 

13. Vilka funktioner (i ett e-kollaborationssystem) tror du att du kan ha användning för i ditt 

volontärarbete? 

o Kalender 

o E-post 

o Chatt 

o Forum 

o Dokumenthantering (Skapa, lagra eller dela dokument online) 

o Notifieringar (på din digitala enhet som uppmärksammar dig om en ny händelse i systemet, 

t.ex. att någon har skrivit till dig på mail/chatt/forum) 

o Videosamtal (ett samtal med många personer samtidigt, med bild och röst) 

o Konferenssamtal (ett samtal med många personer samtidigt, med endast röst) 

o Övrigt: _______________________________ 

 

14. Om kyrkan har ett fungerande e-kollaborationssystem för volontärer/medarbetare kommer du att 

använda det. 

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

15. För dig som är volontär kan ett e-kollaborationssystem… 

 Instämmer 
inte alls 

Tveksamt Instämmer 
lite 

Instämmer 
helt 

Hjälpa dig att hålla ordning på dina dokument.     

Göra det enklare för dig att få tag på ansvarig person inom ett visst 
område i kyrkans verksamhet. 

    

Göra det enklare för dig att få tag på uppdaterad och gällande 
information. 

    

Förenkla kommunikationen med andra volontärer.     
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16. Att du som volontär i kyrkan måste använda ett e-kollaborationssystem kommer innebära problem 

för dig. 

 1 2 3 4  

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

 

17. Vilka problem tror du kan uppstå när man inför ett e-kollaborationssystem i kyrkan? 

____________________________________________________________________ 

 

18. Vilken är den viktigaste faktorn för att få dig att använda ett e-kollaborationssystem i kyrkan? 

(Endast ETT alternativ). 

o Att jag ser en nytta för kyrkan med systemet. 

o Att det underlättar mitt arbete som volontär (t.ex. sparar tid). 

o Att jag får information och utbildning för att kunna använda systemet. 

o Att systemet är lätt att använda.  

o Att församlingsledningen bestämmer att alla medarbetarna/volontärerna ska använda 

systemet. 

o Övrigt: _______________________________ 
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BILAGA C 
Sammanställning av intervjumaterial 

Tabell 3-1. Sammanställning av resultat från intervjuerna, indelade i fem olika områden och sju 
kategorier. 

K
a

te
g

o
ri

 Problem idag Behov/nytta av 

system 
Förväntade 

problem med ett 

nytt system 

Orsak till 

förväntade 

problem 

Åtgärder vid 

implementation 

A
n

s
v
a
ri

g
a
 Ett fåtal personer innehar 

mestadels av informationen.  
 
Belastning på pastorernas 
arbetstid eftersom de får 
svara på mail och praktiska 
frågor.  
 
Kontaktuppgifter kan vara 
svåra att få tag på. En lista 
på ansvariga med 
kontaktuppgifter finns, men 
endast ett fåtal känner till 
den. 

   De som sitter med i 
ledningsgrupp måste 
sätta sig in i systemet. 
 
Ledarna måste vara 
tydliga i sitt direktiv, för 
att få alla volontärerna 
med sig, men samtidigt 
vara lyhörda och lyssna 
på människor. Viktigt att 
ha en öppen dialog med 
användarna. 

In
fo

rm
a
ti

o
n

 Informationen kommer ofta 
fram sent, ibland för att man 
har missat att vidarebefordra 
till relevant person/grupp. 
 
Information måste aktivt 
sökas av medlemmarna, 
t.ex. ringa runt till olika 
personer.  
 
Information ges ofta muntligt 
vid fysiska möten och når 
inte de som är frånvarande. 
 
Nyhetsbrev som skickas via 
mail fungerar bra och 
uppskattas, men kommer 
bara ut till de som ber om 
det. 
 
Ingen helhetssyn utan 
fragmenterad, utspridd 
informationshantering, Det 
finns inget gemensamt 
digitalt system.  
 
Olika versioner av samma 
dokument är i omlopp. 
Redundant information. Inga 
klara rutiner för uppdatering. 

Gemensam och 
centraliserad fillagring och 
dokumenthantering, där 
olika filer relevanta för 
olika grupper samlas och 
kan delas, t.ex. 
mötesprotokoll för de som 
inte kunnat deltaga på ett 
möte. 
 
Inloggningsuppgifter 
behövs för säkerhet så 
inte obehöriga får tillgång 
till material de inte borde.  
 
Lätt att uppdatera 
information så att man 
slipper dubbletter och 
olika versioner. 
 
Finns möjlighet till 
sökfunktion, kan söka 
information inom 
systemet.  
 
Kort väg till information. 

Svårigheter med att dela ut 
behörighet. För få med 
redigering kan leda till 
flaskhals vid 
informationsflödet, men för 
många som redigerar kan 
leda till kaos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Information når inte ut till 
alla.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användare som inte 
kan använda sig av 
teknik får ingen 
information (om det 
inte finns andra 
kanaler).  

Fler personer som får 
förtroende att ha större 
ansvar.  
 
Rutiner måste skapas för 
hur information skapas, 
ändras, delas osv. 
 
Skapa tydlig struktur med 
intranät med en central 
kalender och 
dokumenthantering. 
 
Bra presentation, positivt 
men enkelt. Visa nyttan 
och nödvändiga 
funktioner. 

K
o

m
m

u
n

ik
a
ti

o
n

 Brist på kommunikation, 
rutiner som informeras 
muntligt vid flera olika 
tillfällen. 
 
Dålig kommunikation och 
bristfällig dokumentation, 
den ene vet inte vad den 
andre har gjort. 
 
Missförstånd, man glömmer 
att informera eller tar för 
givet att folk vet, vilket leder 
till att hjälp uteblir eller att 
folk inte kommer.  

Kan samla kommunikation 
till en kanal istället för 
många olika. Ger 
spårbarhet och sökbarhet.  
 
Chattfunktion för att 
kunna skicka 
meddelanden till flera 
samtidigt och kunna söka 
i konversationen.  
 
Använda videosamtal 
med inbjudna 
gästpredikanter på annan 
ort.  
 
I forum kan man lyfta 
aktuella frågor och 
diskutera med varandra. 
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S
a
m

a
rb

e
te

 Ett gemensamt system 
saknas i församlingen. Alla 
grupper har sina egna 
lösningar. 
 
De olika områdena inom 
kyrkans verksamhet upplevs 
som separerade från 
varandra 
 
Rutiner finns, men de följs 
inte alltid vilket skapar 
irritation. Folk tänjer på 
gränser och regler. 
 
.  

Många personer är 
inblandade i en 
organisation och därför 
behövs en helhetsbild.  
 
Ett gemensamt intranät 
för att kunna dela 
information med varandra 
mellan arbetsgrupperna.  
 
Ett digitalt system skulle 
kunna effektivisera och 
spara tid från “onödigt” 
arbete så man kan 
fokusera på det som är 
viktigt.  

Folk är omotiverade att 
använda systemet eller vill 
inte vara med i ett system. 
 
 
 
 
 
 
 
Utmaning att finna ett 
system som är tillräckligt 
enkelt för att folk vill 
använda det. Om det är 
svårt blir folk frustrerade 
vid användning. 
 
 
 
 
Dubbelarbete kan uppstå 
om andra system används 
parallellt. 
 
 

De som tycker att det 
som finns idag 
fungerar och ser inte 
nyttan eller litar inte 
på det nya systemet. 
 
Det tar längre tid att 
utföra arbete i 
systemet jämfört med 
gamla sättet.  
 
Användare motiveras 
i stor del av om det är 
lätt att använda. 
 
Office 365 kräver en 
viss förkunskap av 
programmen. Inte 
tillräckligt 
användarvänligt. 

Implementera delvis och 
för grupper som behöver 
systemet för 
informationsutbyte. 
Under implementeringen 
arbeta parallellt med det 
gamla systemet. 
 
Systemet måste 
underhållas, uppdateras 
och arbetas med.  
 
Kyrkan har en 
fungerande verksamhet 
idag, men med olika 
kommunikationsvägar. 
Handlar om att gå över till 
ett gemensamt system.  
 
Fördel med Office 365 är 
att många känner till 
programmen, är bekant 
gränssnitt. 
Standardverktyg. 
 
Sociala regler behöver 
införas vid användningen 
av systemet.  

V
o

lo
n

tä
re

r Problematik med 
volontärarbete, ställer upp 
med sin fritid, ej 
regelbunden avsatt tid 
jämfört med arbete med lön.  
 
Inte tillräckligt med 
volontärer. Ofta samma 
personer som hjälper till 
inom flera olika områden. 
Risk för att bli utbrända. 

Schema/kalender där 
volontärer kan se vilka 
behov som finns och 
kunna anmäla sig som 
frivillig. Göra det tydligare 
för volontärer vilket ansvar 
de har. Detta kan leda till 
större motivation hos 
volontärer att hjälpa till.  
 
System som underlättar 
för planering av resurser 
och lokaler. 
 
Servicegruppmedlemmar 
kan få del av information 
direkt och inte vara 
beroende av 
gruppledaren. 

Hos vissa volontärer kan 
motstånd uppstå till det 
nya systemet.  
 
 
 
 
Passivt motstånd. 
Problematik att volontärer 
vägrar använda systemet 
och man kan inte tvinga 
dem. 
 
 
Volontärer använder 
systemet fel och inte som 
det är tänkt.  
 
 
 
 
 
Utmaning med 
implementation. 
 
 

Alla förändringar 
möter motstånd. 
Rädsla för det 
okända, men också 
rädsla att 
systematisera bort 
den mänskliga 
kontakten.  
 
 
Volontärarbete 
bygger på frivillighet, 
jämfört med anställda 
som har chefer som 
bestämmer och ger 
order. 
 
Svårt för att hantera 
tekniken och inte 
tillräckligt insatta.  
 
Äldre har inte samma 
vana med teknik som 
yngre och tar längre 
tid att lära sig.. 
 
Volontärer med 
kunskap om systemet 
och teknik har 
begränsat med tid att 
hjälpa till eller ta 
ansvar för något. 
 
Volontärer hjälper till 
sporadiskt eller 
periodsvis.  

Utbildning viktigt. Avsätta 
tid för volontärer att 
bekanta sig med 
systemet. Workshop, få 
testa det praktiskt.  
 
Viktigt med 
användarvänligt system. 
Om folk ska använda det 
måste det vara lätt att 
använda och inte ta lång 
tid att lära sig. 
 
Höja delaktigheten i 
implementeringen genom 
att skapa en projektgrupp 
med representanter från 
olika grupper. 
 
Systemet ska bidra till 
något, ge nytta för 
volontärerna som ska 
använda det. Folk måste 
se nyttan för att 
motiveras. Övertyga om 
fördelar.  
 
Utnyttja den grupp av 
volontärer som har 
kunskap och villighet att 
hjälpa till att införa 
systemet.  
 
Ha ett Bibel-perspektiv 
och påminna om syftet 
med ”att tjäna i kyrkan”. 

H
ä
n

d
e

ls
e
r Ändringar av möten sker 

informellt och når inte ut till 
alla eller uppdateras inte 
skriftligt. Många glömmer 
eller missar möten.  

En samordnad kalender 
behövs, men även 
kalendrar till de olika 
arbetsgrupperna. 
 
En kalender som kan 
synkas med ens egen 
digitala kalender. 

   

H
e
m

s
id

a
 Ingen officiell ansvarig som 

sköter och uppdaterar 
informationen på hemsidan. 
 
Kalendern och 
programbladen är inte alltid 
uppdaterade på hemsidan.  

Hemsidan länkar till 
intranätet. Endast en 
adress att hålla reda på. 

   

 


