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1. Bakgrund

1.1. Bakgrund

Enkätfabriken har hjälpt Judiska Församlingen i Göteborg med att 
genomföra en medlemsundersökning. Undersökningen har genom-
förts mellan november 2014 och februari 2015.

1.2. Hur fick man fram innehållet (påståendena) i 
undersökningen?

I helsidesannonser i ”Det Senaste” bjöds samtliga församlings-
medlemmarna  in till något av de 13 gruppsamtalen – det kom totalt 
127 personer. Väl på plats kunde var och en berätta vad de hade för 
synpunkter (vad de ej var nöjda med, kunde bli bättre etc.) om vår 
församlings hela verksamhet. Dess synpunkter utgjorde innehållet i 
undersökningen, som resulterade i 135 påståenden.

Ansvarig hos Judiska Församlingen har varit:
Thomas Katzoreck
t.katzoreck@gmail.com

Projektledare för undersökningen hos Enkätfabriken har varit: 
Erik Granberg
0702-369383
erik.granberg@enkatfabriken.se

1.3. Genomförande

Undersökningen har genomförts genom en kombination av 
webbenkäter och pappersenkäter. En webbenkät har först gått ut 
till de församlingsmedlemmar som har en epostadress registrerad 
i församlingens register. De som ej har en epostadress registrerad 
har fått en pappersenkät skickad hem till sig. Samtliga som ej 
svarat efter första epostutskicket eller enkätutskicket har fått en 
påminnelse via post skickad hem till sig.

1.4. Urval och svarsfrekvens

Sammanlagt har 584 av 895 medlemmar svarat på undersökningen 
vilket ger en svarsfrekvensen på 65 procent.



4Enkätfabriken: medlemsundersökning, februari 2015

2. Bakgrundsfrågor

Är du man eller kvinna? Jag tillhör följande åldersintervall
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Bakgrundfrågor

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på Dig?
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Bakgrundsfrågor

Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på Dig? Vilket av följande alternativ stämmer bäst in på Dig?
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Bakgrundsfrågor

Jag läser Det Senaste? Jag läser Judisk Krönika?
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Bakgrundsfrågor

Man kan ha olika känsla för ”Det judiska”. 
Vilket av följande svarsalternativ beskriver 
bäst hur du känner det?

Några frågor om vår Kosherbutik
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3. Framtidsfrågor

Vad tycker du det bör satsas mer respektive 
mindre på i framtiden?

Vad tycker du det bör satsas mer respektive mindre på i 
framtiden?
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4. Framtidsfrågor

Vilket av följande gudstjänstordningar vill Du ha?
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5. En rangordning av samtliga påståenden

Rang Påstående  Värde 
(0-100) 

1 Det är viktigt att vi har en kantor i vår församling  55    

2 Det är viktigt att någon synagogvärd alltid är på plats och hälsar våra församlingsmedlemmar 
välkomna  54    

3 Vår tidning Det Senaste skall främst handla om vår församling i Göteborg  48    

4 Saknar en levande foaje, med möjlighet till en fika  46    

5 Vi är för dåliga på att ta hand om våra nya medlemmar  43    

6 Fullmäktige är dåliga på att informera om fattade beslut från sina möten  42    

7 Icke-medlemmar skall inte få tillgång till medlemsinformation  42    

8 Det är för dyrt att vara medlem i vår församling  41    

9 Jag saknar en större öppenhet vid rekrytering av våra andliga ledare  39    

10 Det är för dyrt att handla i Kosherbutiken  38    

11 Det är irriterande mycket klickbildningar i församlingen  37    

12 Saknar "Debatterna" i Det Senaste  37    

13 Församlingen saknar information/aktiviteter som kan attrahera nya medlemmar  36    

14 Saknar kunskap om vad vi får för vår medlemsavgift  36    

15 Vi tar för dåligt hand om eldsjälar inom vår församling  36    

16 Det är synd att inte fullmäktigevalet ges betydligt mer publicitet  36    

17 Jag saknar en sida i Det Senaste som enbart innehåller positiva händelser inom församling-
en  36    

18 Saknar fler personporträtt av medlemmar i Det Senaste  35    

19 Icke betalande medlemmar skall inte få delta gratis i någon församlingsaktivitet  35    

20 Vårt nuvarande medlemsavgiftssystem bör göras om     34    

21 Jag saknar mera sång vid våra gudstjänster  34    

22 Det saknas en fadderverksamhet för nya medlemmar  34    

23 Det är OK om en icke medlem får "Det Senaste" gratis under ett år  33    

24 Jag saknar en kurs om judisk matlagning  33    

25 Saknar en tydligare presentation av fullmäktigekandidaterna  32    

26 Det är för få "Öppet-Hus" aktiviteter utan religiös anknytning (ungefär som Cafe Cholem)  32    

27 Det skulle vara mycket intressant om samtliga predikningar var på svenska  32    

28 Jag kan för lite för att kunna följa med på en Shabbatgudstjänst  31    

29 Jag upplever att vi har dålig kontroll på församlingens ekonomi     30    

30 Jag saknar en ungdomstaxa     29    

31 Jag saknar en kör i församlingen  29    

32 Fullmäktige är dåliga på att lyssna på sina medlemmar  29    

33 Det är för få lunchmöten med intressanta teman  28    

34 Saknar en maxtidsgräns för ledarmöter i fullmäktige  27    

35 Jag saknar musik vid våra gudstjänster  27    

36 Jag saknar att biblioteket inte är öppet, när det pågår andra aktiviteter i vårt församlingshus  27    

37 Det saknas attraktiva erbjudanden för nya medlemmar  27    

38 Det är viktigt att Minjen (ortodoxa gudstjänster) flyttar från Storgatan till Församlingshuset 
på Östra Larmgatan  27    

39 Jag saknar fler tillfällen till samtal om judisk filosofi  27    

40 Saknar fler inplanerade debatt tillfällen inför fullmäktigeval  27    

41 Det är för få kurser i hebreiska  26    

42 Saknar att jag inte kan betala min medlemsavgift via autogiro  26    

43 Fullmäktige har en provocerande självbelåtenhet, vilket är störande  25    

44 Jag saknar fonetisk skrift i våra böneböcker  25    

45 Det är för få tillfällen där jag kan lära mig mera om judendomen  25    

46 Låt församlingshuset blir en mötesplats med i huvudsak icke religiösa aktiviteter  25    

47 Saknar att Det Senaste inte kommer digitalt  25    

48 Saknar möjlighet att betala mina medlemsavgift månadsvis  25    

49 Jag saknar information om hur jag kan förmedla mina önskemål till fullmäktige  24    

50 Församlingen är för dålig på att ta vara på de sociala mediernas möjligheter (t ex Facebbok, 
Twitter etc.)  24    

51 Jag saknar att vi ej har samma avgift (enhetstaxa) för alla vuxna medlemmar med inkomst    24    

52 Det är för många delegater i fullmäktige  24    

53 Det är för sällan som det ges möjligheter för våra unga att leda våra gudstjänster  23    

54 Det är för få möten mellan rabbinen och församlingsmedlemmarna  23    

55 Jag vill gärna avsätta några timmar i veckan för något församlingsarbete  22    

56 Jag vet inte hur jag skall göra om jag vill anmäla mig för en frivillig insats  22    

57 Jag saknar att jag inte får det digitala veckobrevet  22    

58 Jag saknar utskrift av predikningarna  21    

59 Det är för lite aktiviteter för gymnasister  21    

60 Det är för sällan religiösa aktiviteter även efter Bar/Bat Mitzva  21    

61 Jag saknar delaktighet från synagogstyrelsen vid gudstjänsterna  21    

62 Jag saknar att Kosherbutiken inte har kvällsöppet  20    

63 Det är svårt att höra, om inte högtalarna sätts på under gudstjänsterna  20    

64 Det är för sällan författarkvällar  20    

65 Kansliet svarar sällan på telefon när jag ringer  20    

66 Det saknas en fadderverksamhet för tonåringar  20    

Hög rang = viktigt att åtgärda Låg rang = mindre viktigt att åtgärda
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67 Vår församling är för stängd mot icke religiösa judar  20    

68 Rabbinen har för sällan kontakt med våra äldre  19    

69 Våra Shabbatgudstjänster på lördagarna är för långa  19    

70 Saknar ett "alternativt medlemskap" för icke religiös verksamhet  19    

71 Det saknas tydliga regler om vilka artiklar som kan bli godkända i Det Senaste  19    

72 Fullmäktige är för dåliga på att genomföra beslutade förändringar  19    

73 Det är irriterande ofta datumfel om församlingsaktiviteter i Det Senaste  19    

74 Det är dålig kontroll av betalningar vid församlingens aktiviteter    19    

75 Jag är rädd för att visa/berätta att jag är jude  19    

76 Det är för lite kontakter mellan vår rabbin och våra ungdomar  18    

77 Jag saknar fler Shabbatmiddagar  18    

78 Det är svårt att följa med när vår rabbin predikar  18    

79 Det borde vara förbjudet att låta kvinnor bära Tallit (bönemantel) vid våra gudsjtänster  18    

80 Det är för få religiösa aktiviteter  i Synagogan för våra barn  18    

81 Jag saknar barngudstjänster i samband med våra gudstjänster  18    

82 Jag vågar inte uttala mig kritiskt mot ledningen i församlingen  17    

83 Jag som icke-religiös saknar en relation med vår judiska församling  17    

84 Det är för få sociala aktiviteter i samband med våra shabbatgudstjänster  17    

85 Det saknas möjligheter att låta familjer ta ansvar för en kidusch  17    

86 Jag saknar en pensionärsservice (hämta/lämna) till Synagogan  17    

87 Saknar förmånliga familjepriser vid olika aktiviteter     17    

88 Jag saknar att aldrig någon från församlingen hör av sig till mig  17    

89 Jag upplever att jag inte är med på samtliga församlingens maillistor  17    

90 Jag saknar en pensionärsservice (hämta/lämna) till Församlingshuset  16    

91 Församlingen erbjuder för sällan religiösa aktiviteter för våra unga  16    

92 Det är för sällan någon anpassad aktivitet för oss som lever i blandäktenskap  16    

93 Det är dåligt att Puben inte är öppen varje fredagskväll  16    

94 Jag saknar mera samarbete med andra kulturella föreningar utanför församlingen  16    

95 Det är sällan kansliet återkommer som de lovat  15    

96 Det är ett problem att inte församlingen har öppet under lunchtid  15    

97 Jag saknar mera utbyte med företrädare för andra religioner  15    

98 Det är för få icke religiösa familjeläger  15    

99 Jag saknar en "separat kvot" för nya medlemmar i fullmäktige  15    

100 Jag saknar singelmöten  15    

101 Jag känner mig inte välkommen när jag besöker vår Synagoga  14    

102 Anmälda fel rättas sällan till av vår administration  14    

103 Jag tycker att bemötandet från våra vakter alltför ofta är bryskt  14    

104 Det är fel att vår gudstjänstordning är förändrad vid de stora högtiderna  13    

105 Jag saknar en barnvaktservice i anslutning till våra gudstjänster  13    

106 Jag får sällan svar när jag mailar kansliet  13    

107 Det är oacceptabelt att icke betalande medlemmar får delta gratis på våra gudstjänster  13    

108 Det saknas icke religiösa weekendläger för barn och ungdomar  13    

109 Jag saknar gemensamma promenader i judiska församlingens regi  13    

110 Jag känner mig inte välkommen när jag besöker församlingshusets sociala aktiviteter  13    

111 Jag saknar att inte bli kallad till Toran (få en alija)  13    

112 Det är för få aktiviteter på jiddish eller rörande språket jiddish  13    

113 Det är sällan som anmälda adressändringar blir genomförda  12    

114 Jag saknar möten för enbart nya medlemmar  12    

115 Jag saknar färdiga portioner för enpersonshushåll i Kosherbutiken  12    

116 Vi har inte råd med en egen rabbin     12    

117 Det är svårt att läsa i Synagogan, då belysningen är för svag  11    

118 Jag saknar att inte bli hembjuden till någon familj på Shabbat  11    

119 Det är för sällan som vi har en diskussionsträff efter fredagsgudstjänsten  11    

120 Fredagsgudstjänsterna under vintertid startar för sent  11    

121 Det är för sällan vi har studiegrupper efter Kiddush (på lördagar)  10    

122 Jag saknar kurser i bridge  10    

123 Jag saknar en barngudstjänst vid 17.00 tiden på fredagar  10    

124 Vi har inte råd med en egen kantor    10    

125 Det är för få ortodoxa relleläger  8    

126 Det är för få ortodoxa familjeläger  8    

127 Jag saknar kurser i schack  7    

128 Rabbinen talar för fort på sina kurser och föreläsningar  7    

129 Vi har inte råd med ett eget kansli    7    

130 Religionsskolan påverkar våra barn för ensidigt om att flytta till Israel  7    

131 Det är för lite samarbete mellan förskola och skola  6    

132 Jag som konvertit känner mig inte accepterad i församlingen  5    

133 Det är för få kurser som är på ryska  4    

134 Det är för få kurser som är på polska  2    

135 Som medlem i Vänskapsföreningen upplever jag att jag inte får samma information som 
övriga medlemmar  2    
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6. Påståendena indelade i utvecklingsområden

Rang Påstående  Värde 
(0-100) 

65 Kansliet svarar sällan på telefon när jag ringer  20    

89 Jag upplever att jag inte är med på samtliga församlingens maillistor  17    

95 Det är sällan kansliet återkommer som de lovat  15    

96 Det är ett problem att inte församlingen har öppet under lunchtid  15    

102 Anmälda fel rättas sällan till av vår administration  14    

106 Jag får sällan svar när jag mailar kansliet  13    

113 Det är sällan som anmälda adressändringar blir genomförda  12    

6.1. Administration 6.3. Ekonomiska frågor

6.4. Fullmäktige

6.2. Bemötande

Rang Påstående  Värde 
(0-100) 

20 Vårt nuvarande medlemsavgiftssystem bör göras om     34    

29 Jag upplever att vi har dålig kontroll på församlingens ekonomi     30    

30 Jag saknar en ungdomstaxa     29    

51 Jag saknar att vi ej har samma avgift (enhetstaxa) för alla vuxna medlemmar med inkomst    24    

74 Det är dålig kontroll av betalningar vid församlingens aktiviteter    19    

87 Saknar förmånliga familjepriser vid olika aktiviteter     17    

107 Det är oacceptabelt att icke betalande medlemmar får delta gratis på våra gudstjänster  13    

116 Vi har inte råd med en egen rabbin     12    

124 Vi har inte råd med en egen kantor    10    

129 Vi har inte råd med ett eget kansli    7    

Rang Påstående  Värde 
(0-100) 

16 Det är synd att inte fullmäktigevalet ges betydligt mer publicitet  36    

25 Saknar en tydligare presentation av fullmäktigekandidaterna  32    

32 Fullmäktige är dåliga på att lyssna på sina medlemmar  29    

34 Saknar en maxtidsgräns för ledarmöter i fullmäktige  27    

40 Saknar fler inplanerade debatt tillfällen inför fullmäktigeval  27    

43 Fullmäktige har en provocerande självbelåtenhet, vilket är störande  25    

52 Det är för många delegater i fullmäktige  24    

72 Fullmäktige är för dåliga på att genomföra beslutade förändringar  19    

99 Jag saknar en "separat kvot" för nya medlemmar i fullmäktige  15    

Rang Påstående  Värde 
(0-100) 

101 Jag känner mig inte välkommen när jag besöker vår Synagoga  14    

103 Jag tycker att bemötandet från våra vakter alltför ofta är bryskt  14    

110 Jag känner mig inte välkommen när jag besöker församlingshusets sociala aktiviteter  13    

132 Jag som konvertit känner mig inte accepterad i församlingen  5    
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6.5. Information 6.6. Kultur

6.7. Medlemsskapet

Rang Påstående  Värde 
(0-100) 

3 Vår tidning Det Senaste skall främst handla om vår församling i Göteborg  48    

6 Fullmäktige är dåliga på att informera om fattade beslut från sina möten  42    

12 Saknar "Debatterna" i Det Senaste  37    

17
Jag saknar en sida i Det Senaste som enbart innehåller positiva händelser inom församling-
en 

 36    

18 Saknar fler personporträtt av medlemmar i Det Senaste  35    

47 Saknar att Det Senaste inte kommer digitalt  25    

49 Jag saknar information om hur jag kan förmedla mina önskemål till fullmäktige  24    

50
Församlingen är för dålig på att ta vara på de sociala mediernas möjligheter (t ex Facebbok, 
Twitter etc.) 

 24    

57 Jag saknar att jag inte får det digitala veckobrevet  22    

71 Det saknas tydliga regler om vilka artiklar som kan bli godkända i Det Senaste  19    

73 Det är irriterande ofta datumfel om församlingsaktiviteter i Det Senaste  19    

135
Som medlem i Vänskapsföreningen upplever jag att jag inte får samma information som 
övriga medlemmar 

 2    

Rang Påstående  Värde 
(0-100) 

24 Jag saknar en kurs om judisk matlagning  33    

36 Jag saknar att biblioteket inte är öppet, när det pågår andra aktiviteter i vårt församlingshus  27    

39 Jag saknar fler tillfällen till samtal om judisk filosofi  27    

41 Det är för få kurser i hebreiska  26    

46 Låt församlingshuset blir en mötesplats med i huvudsak icke religiösa aktiviteter  25    

64 Det är för sällan författarkvällar  20    

93 Det är dåligt att Puben inte är öppen varje fredagskväll  16    

94 Jag saknar mera samarbete med andra kulturella föreningar utanför församlingen  16    

97 Jag saknar mera utbyte med företrädare för andra religioner  15    

112 Det är för få aktiviteter på jiddish eller rörande språket jiddish  13    

122 Jag saknar kurser i bridge  10    

127 Jag saknar kurser i schack  7    

133 Det är för få kurser som är på ryska  4    

134 Det är för få kurser som är på polska  2    

Rang Påstående  Värde 
(0-100) 

7 Icke-medlemmar skall inte få tillgång till medlemsinformation 42

8 Det är för dyrt att vara medlem i vår församling  41    

13 Församlingen saknar information/aktiviteter som kan attrahera nya medlemmar  36    

14 Saknar kunskap om vad vi får för vår medlemsavgift  36    

19 Icke betalande medlemmar skall inte få delta gratis i någon församlingsaktivitet  35    

23 Det är OK om en icke medlem får "Det Senaste" gratis under ett år  33    

37 Det saknas attraktiva erbjudanden för nya medlemmar  27    

42 Saknar att jag inte kan betala min medlemsavgift via autogiro  26    

48 Saknar möjlighet att betala mina medlemsavgift månadsvis  25    

70 Saknar ett "alternativt medlemskap" för icke religiös verksamhet  19    
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Rang Påstående  Värde 
(0-100) 

1 Det är viktigt att vi har en kantor i vår församling  55    

2
Det är viktigt att någon synagogvärd alltid är på plats och hälsar våra församlingsmedlemmar 
välkomna 

 54    

9 Jag saknar en större öppenhet vid rekrytering av våra andliga ledare  39    

10 Det är för dyrt att handla i Kosherbutiken  38    

21 Jag saknar mera sång vid våra gudstjänster  34    

27 Det skulle vara mycket intressant om samtliga predikningar var på svenska  32    

28 Jag kan för lite för att kunna följa med på en Shabbatgudstjänst  31    

31 Jag saknar en kör i församlingen  29    

35 Jag saknar musik vid våra gudstjänster  27    

38
Det är viktigt att Minjen (ortodoxa gudstjänster) flyttar från Storgatan till Församlingshuset 
på Östra Larmgatan 

 27    

44 Jag saknar fonetisk skrift i våra böneböcker  25    

45 Det är för få tillfällen där jag kan lära mig mera om judendomen  25    

53 Det är för sällan som det ges möjligheter för våra unga att leda våra gudstjänster  23    

54 Det är för få möten mellan rabbinen och församlingsmedlemmarna  23    

58 Jag saknar utskrift av predikningarna  21    

60 Det är för sällan religiösa aktiviteter även efter Bar/Bat Mitzva  21    

61 Jag saknar delaktighet från synagogstyrelsen vid gudstjänsterna  21    

62 Jag saknar att Kosherbutiken inte har kvällsöppet  20    

63 Det är svårt att höra, om inte högtalarna sätts på under gudstjänsterna  20    

67 Vår församling är för stängd mot icke religiösa judar  20    

68 Rabbinen har för sällan kontakt med våra äldre  19    

69 Våra Shabbatgudstjänster på lördagarna är för långa  19    

76 Det är för lite kontakter mellan vår rabbin och våra ungdomar  18    

77 Jag saknar fler Shabbatmiddagar  18    

78 Det är svårt att följa med när vår rabbin predikar  18    

79 Det borde vara förbjudet att låta kvinnor bära Tallit (bönemantel) vid våra gudsjtänster  18    

80 Det är för få religiösa aktiviteter  i Synagogan för våra barn  18    

81 Jag saknar barngudstjänster i samband med våra gudstjänster  18    

84 Det är för få sociala aktiviteter i samband med våra shabbatgudstjänster  17    

85 Det saknas möjligheter att låta familjer ta ansvar för en kidusch  17    

91 Församlingen erbjuder för sällan religiösa aktiviteter för våra unga  16    

92 Det är för sällan någon anpassad aktivitet för oss som lever i blandäktenskap  16    

104 Det är fel att vår gudstjänstordning är förändrad vid de stora högtiderna  13    

111 Jag saknar att inte bli kallad till Toran (få en alija)  13    

117 Det är svårt att läsa i Synagogan, då belysningen är för svag  11    

119 Det är för sällan som vi har en diskussionsträff efter fredagsgudstjänsten  11    

120 Fredagsgudstjänsterna under vintertid startar för sent  11    

121 Det är för sällan vi har studiegrupper efter Kiddush (på lördagar)  10    

123 Jag saknar en barngudstjänst vid 17.00 tiden på fredagar  10    

128 Rabbinen talar för fort på sina kurser och föreläsningar  7    

130 Religionsskolan påverkar våra barn för ensidigt om att flytta till Israel  7    

6.8. Religion
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Rang
Påstående

 Värde 
(0-100) 

4 Saknar en levande foaje, med möjlighet till en fika  46    

5 Vi är för dåliga på att ta hand om våra nya medlemmar  43    

11 Det är irriterande mycket klickbildningar i församlingen  37    

15 Vi tar för dåligt hand om eldsjälar inom vår församling  36    

22 Det saknas en fadderverksamhet för nya medlemmar  34    

26 Det är för få "Öppet-Hus" aktiviteter utan religiös anknytning (ungefär som Cafe Cholem)  32    

33 Det är för få lunchmöten med intressanta teman  28    

55 Jag vill gärna avsätta några timmar i veckan för något församlingsarbete  22    

56 Jag vet inte hur jag skall göra om jag vill anmäla mig för en frivillig insats  22    

59 Det är för lite aktiviteter för gymnasister  21    

66 Det saknas en fadderverksamhet för tonåringar  20    

75 Jag är rädd för att visa/berätta att jag är jude  19    

82 Jag vågar inte uttala mig kritiskt mot ledningen i församlingen  17    

83 Jag som icke-religiös saknar en relation med vår judiska församling  17    

86 Jag saknar en pensionärsservice (hämta/lämna) till Synagogan  17    

88 Jag saknar att aldrig någon från församlingen hör av sig till mig  17    

90 Jag saknar en pensionärsservice (hämta/lämna) till Församlingshuset  16    

98 Det är för få icke religiösa familjeläger  15    

100 Jag saknar singelmöten  15    

105 Jag saknar en barnvaktservice i anslutning till våra gudstjänster  13    

108 Det saknas icke religiösa weekendläger för barn och ungdomar  13    

109 Jag saknar gemensamma promenader i judiska församlingens regi  13    

114 Jag saknar möten för enbart nya medlemmar  12    

115 Jag saknar färdiga portioner för enpersonshushåll i Kosherbutiken  12    

118 Jag saknar att inte bli hembjuden till någon familj på Shabbat  11    

125 Det är för få ortodoxa relleläger  8    

126 Det är för få ortodoxa familjeläger  8    

131 Det är för lite samarbete mellan förskola och skola  6    

6.9. Sociala frågor och ungdom




