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old) to perceive them. Further I would like to compare that 
information with how young people actually perceive the Swedish 
church. Do the both pictures agree?   

Method/Material: Together with literature studies, a qualitive method has been used 
and four focus group interviews with a total of 16 informants have 
been conducted. Two of the groups contained young people that 
are active within the organization and the two other groups didn’t. 

Main Results: The main results from the focus group interviews showed that 
young peoples image of the Swedish church is complex. In 
general, young people, who are active within the Swedish church, 
have a more positive image of the organization than the others. 
Despite their positive image, the other groups are more negative in 
their judgements, which show that the Swedish church still have 
more to work with until the image and profile comphere with each 
other. 
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Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att undersöka bilden av Svenska kyrkan idag, bland unga, samt 

organisationens externa kommunikation. Vad står Svenska kyrkan för? Vilka budskap vill den 

förmedla och hur vill den upplevas av unga människor (16-18 år)? På vilket sätt uppfattar

vidare unga människor organisationen?  Överensstämmer, eller skiljer sig, de båda bilderna 

från varandra? De metoder som valts för att besvara frågeställningarna är fokusgrupper samt 

litteraturstudier. Uppsatsens teoretiska ram utgörs av begreppen organisationsidentitet, profil, 

och image, där organisationsidentitet definieras som ”organisationens verklighet och unika 

egenskaper som visar sig i de interna och externa bilder som kommuniceras”. En 

organisations profil som ”den bild ledningen för en organisation önskar att andra har” och 

image slutligen som ”den bild eller uppfattning olika grupper har av en organisation”. 

Svenska kyrkan vill att unga människor ska uppfatta den enligt delarna i sin 

kommunikationsplattform. Den övergripande visionen är att Svenska kyrkan ska vara ”en 

kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”. Vidare 

ska kommunikationslöftet samt kärnvärdena; närvaro, öppenhet och hopp prägla bilden av 

Svenska kyrkan samt organisationens verksamhet. Resultatet från fokusgruppsintervjuerna 

visar att bland annat att respondenternas relation till Svenska kyrkan varierar beroende på var, 

när och hur de har kommit i kontakt med organisationen. Generellt sätt visar resultaten även 

att de ungdomar som är aktiva inom Svenska kyrkans också är de som har en mest positiv 

image av organisationen. Hos de ungdomar som inte är aktiva inom Svenska kyrkan är 

imagen mer motsägelsefull. De växlar mellan att beskriva organisationen i positiva ordalag 

som exempelvis trygg, öppen och trevlig för att senare ändra åsikt och mena att 

organisationen är fördomsfull och tråkig.
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1. Inledning 

Dagens samhälle kännetecknas av ständig förändring. I en tid där information och 

budskapsmängden hela tiden ökar, har kommunikation mellan organisationer och omvärlden 

fått en allt viktigare strategisk betydelse. De allt snabbare förändringarna påverkar 

organisationers planering inför framtiden. Det har blivit viktigare än någonsin att 

kontinuerligt lyssna av omvärlden och stämma av intrycken gentemot de egna riktlinjerna. 

Vidare måste slutsatser av hur utvecklingen påverkar den egna organisationen göras i ett 

bredare perspektiv idag, än tidigare.1

Organisationsidentiteten är gränssnittet mellan organisationen och dess omvärld. Identiteten 

kan ses som organisationens verklighet och dess unika egenskaper som visar sig i de interna 

och externa bilder som kommuniceras. Det är summan av allt en organisation säger eller gör. 

Hur en organisation vill uppfattas av omgivningen brukar i litteraturen refereras till dess 

profil. Profilen är skapad för att uppnå vissa syften och göra ett visst intryck på omgivningen. 

Den bild eller uppfattning olika grupper har av en organisation brukar definieras som en 

organisations image. Publikens image av en organisation är resultatet av deras tolkning och 

meningsskapande av organisationens kommunicerade bilder och organisationens agerande.2

Svenska kyrkan finns representerad över hela landet genom 1 837 församlingar och har cirka 

7 miljoner medlemmar. Det betyder att åtta av tio svenskar tillhör organisationen.3

Människors bild av och relationen till Svenska kyrkan är dock komplex och 

mångdimensionell. År 2003 genomförde TEMO en undersökning där 500 personer i ett 

representativt befolkningsurval fick uttala sig om sin bild av Svenska kyrkan. Resultatet 

visade bland annat att Svenska kyrkan upplevs som: bra, behövd, öppen, trygg och 

nytänkande.4 Det är även klargjort att merparten av medlemmarna har en positiv personlig 

erfarenhet av Svenska kyrkan. Alla delar dock inte denna bild utan fördomar och andra 

erfarenheter gör att man tror att det positiva mötet med kyrkan är ett undantag.5 De människor 

                                                
1 Eriksson, P (2002), s. 9-12
2 Heide, M m.fl. (2005), s. 173-174 
3 Svenska kyrkans årsredovisning (2005), s. 6-7 
4 TEMO:s organisationsindex (2003)
5 Mål & rambudget för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2007-2009, s. 5
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som inte delar den positiva uppfattningen anser istället Svenska kyrkan vara stel, konservativ 

och anonym.6

Den övergripande visionen för Svenska kyrkan är att den ska vara ”en kyrka som människor 

har positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”.7 En förutsättning för detta är 

dock att människor känner till Svenska kyrkan. Att generellt öka kunskapen om vad Svenska 

kyrkan är, gör och står för, påverkar bilden av organisationen i olika målgrupper. Genom den 

kommunikationsplattform som antogs av Kyrkostyrelsen 2004, och som sedan har antagits av 

merparten av stiften, finns en gemensam utgångspunkt för hur Svenska kyrkans 

kommunikation ska utformas. Målet är att all verksamhet och kommunikation ska 

genomsyras av kärnvärdena närvaro, öppenhet och hopp. Genom detta kan en enhetlighet 

åstadkommas som gör det möjligt för människor att få en tydligare bild av Svenska kyrkan.8

Det är Svenska kyrkans nationella nivå som ansvarar för det informationsarbete som rör hela 

Svenska kyrkan. Det är deras uppgift att vara kyrkans röst i det offentliga samtalet.9

Kyrkans tro behöver föras vidare till nya generationer, Svenska kyrkan har därför särskilt 

definierat en av deras prioriterade målgrupper som barn och unga i åldrarna 0-18 år.10

Uppdraget är att tidigt ge barn och unga goda förutsättningar att få en förtroendefull relation 

till församlingen, kyrkan och Gud då det är vanligt att de värderingar man får med sig under 

barn- och ungdomsåren sedan följer en person livet ut. Trots detta har Svenska kyrkan i 

dagsläget inte några speciellt utarbetade riktlinjer för kommunikation med barn och unga utan 

den utgår, som all annan extern kommunikation, från organisationens 

kommunikationsplattform.11 Hur man tar emot olika budskap skiljer sig dock mellan olika 

målgrupper. En ökad kunskap om unga och deras bild av Svenska kyrkan vore därför 

önskvärd för att denna grupp kan få en relevant kommunikation med organisationen.  

                                                
6 TEMO:s organisationsindex (2003)
7 Svenska kyrkans årsredovisning (2004), s. 8
8 Mål & rambudget för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2007-2009, s. 10
9 Svenska kyrkans årsredovisning (2005), s. 7
10 Informationschef Ingrid Andersson (2006-11-25)  
11 Informationschef Ingrid Andersson (2006-12-18)
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1.1 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att undersöka bilden av Svenska kyrkan idag, bland unga, samt 

organisationens externa kommunikation. Vad står den för, vilka budskap vill den förmedla 

och hur vill den upplevas av sin omgivning? Vidare vill jag jämföra denna information mot 

hur Svenska kyrkan faktiskt upplevs. Överrensstämmer de båda bilderna med varandra? 

Lyckas Svenska kyrkan förmedla en önskvärd bild av sig själv? Konkret innebär detta att 

följande frågeställningar besvaras:

 Vad utmärker Svenska kyrkans externa kommunikation? Vilka budskap vill den 

förmedla och hur vill den att unga människor (16-18 år) ska uppfatta organisationen?

 Hur uppfattar unga människor (16-18 år) Svenska kyrkan?

 Hur skiljer, eller överensstämmer, den bild av Svenska kyrkan som den själv vill 

förmedla från hur organisationen uppfattas av unga människor (16-18 år)?

1.2 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer metodkapitlet. De teoretiska utgångspunkterna är 

sammanställda i kapitel tre. Därefter, i kapitel fyra, presenteras Svenska kyrkan och i kapitel 

fem organisationens externa kommunikation. I kapitel sex redovisas och analyseras resultatet 

från fokusgrupperna och i kapitel sju jämförs sedan Svenska kyrkans profil mot 

respondenternas image av organisationen. I det åttonde och avslutande kapitlet diskuteras 

slutligen uppsatsens resultat.

1.3 Avgränsningar

Svenska kyrkan bedriver ett omfattande kommunikationsarbete vilket tvingar mig att 

begränsa min undersökning. Då organisationens externa kommunikation tar sig en mängd 

olika uttryck i form av exempelvis kampanjer, pr och reklam kommer jag inom ramen för 

denna uppsats inte ha möjligheten att redogöra för allt detta. Uppsatsen kommer därför att 

fokusera på att ge en övergripande bild av Svenska kyrkans externa kommunikation med 

utgångspunkt i organisationens kommunikationsplattform som i sin tur innehåller dess vision, 

kommunikationslöfte och kärnvärden. Förutom dessa innehåller även 
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kommunikationsplattformen Svenska kyrkans varumärkeshierarki, vilken jag dock valt att 

inte behandla i denna uppsats.

Som nämndes i inledningen är en av Svenska kyrkans målgrupper definierad till 0-18 år. Det 

betyder att hela åldersspannet för barn och unga prioriteras, inte som förut, då bara 

konfirmandåldern12 var en prioriterad målgrupp. Åldersspannet är dock för stort för att passa 

min uppsats så efter samtal med Svenska kyrkans informationschef, Ingrid Andersson, beslöt 

jag mig för att avgränsa min undersökning till att särskilt studera ungdomar i åldrarna 16-18 

år. Jag antar att ungdomar i denna åldersgrupp har kommit i kontakt med Svenska kyrkan 

under sin uppväxt och har på så vis bildat sig en uppfattning av organisationen, vilken är 

relevant för min uppsats.

1.4 Källkritik 

En kritisk inställning som ligger till grund för uppsatsen måste alltid finnas. Att använda 

Internet som källa har fördelar och nackdelar. En fördel är att informationen på Internet 

snabbt uppdateras och ändras och en annan att man där kan få tag på information som annars 

skulle vara svår att tillgå. En svaghet med Internetkällor kan dock vara att det ibland är 

otydligt vem som är ansvarig utgivare eller vem det är som har skrivit informationen på en 

viss sida. Det kan i sin tur medföra att informationen från Internet inte alltid är tillförlitlig. Jag 

har i denna uppsats använt mig utav den fria encyklopedin Wikipedia vid ett antal tillfällen, 

vilken en del personer kan anse vara osäker. Jag är dock av uppfattningen att Wikipedia är en 

trovärdig informationskälla. Fördelen med Wikipedia är även att det inte bara är en källa utan 

hundratals och om någon skriver fel är sannolikheten att andra rättar till informationen hög. 

Då Internets trovärdighet dock kan diskuteras har uppsatsens källor i möjligaste mån sökts i

tryckt form.

Informationen som ligger till grund för Svenska kyrkans externa kommunikation är 

organisationens egen, vilket i vanliga fall skulle kunna ses som problematiskt. Materialet som 

använts i denna uppsats handlar dock om hur Svenska kyrkan vill uppfattas och bygger alltså 

inte på organisationens egna slutsatser kring hur de faktiskt upplevs, varav jag har gjort 

bedömningen att informationen jag utgått från är trovärdig.

                                                
12 Konfirmandåldern är 14-15 år 
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1.5 Tidigare forskning

Bilden av Svenska kyrkan har kartlagts i tidigare rapporter. Bland annat har Svenska kyrkan, 

under åren 1998 – 2003, deltagit i en undersökning som kallas TEMO:s organisationsindex. 

Ett representativt befolkningsurval har där svarat på frågor, bland annat om hur väl de känner 

till Svenska kyrkan samt vilken attityd de har till organisationen.13 Under våren år 2004 

genomfördes även den mest omfattande undersökningen bland Svenska kyrkans medlemmar 

någonsin: Medlem 2004 - Svenska kyrkan, dess medlemmar och framtiden. Syftet med denna 

undersökning har varit att fördjupa kunskapen om medlemmarnas relation till Svenska 

kyrkan.14 Våren år 2005 kom Jonas Bromander, forskare vid Kyrkokansliet i Uppsala, ut med 

en första resultatredovisning baserad på denna. Rapporten heter Medlem i Svenska kyrkan –

En studie kring samtid och framtid. Syftet med denna rapport har varit att presentera en bild 

av Svenska kyrkans medlemmar utifrån ett målgruppsperspektiv. Avsikten har vidare varit att 

lokalisera olika typer av grupper som förhåller sig till Svenska kyrkan på olika sätt.15 Ingen av 

dessa tidigare undersökningar har dock, specifikt, behandlat Svenska kyrkans profil eller 

ungas (16-18 år) image av organisationen, utan har istället koncentrerat sig på hela den 

svenska befolkningen. Inte heller har dessa tidigare undersökningar delat in respondenterna i 

personer som är kyrkoaktiva och de som inte är det.

På ämnet profil och image har jag funnit D-uppsatsen, Profil = image, eller? En studie av tre 

församlingar inom Svenska kyrkan,16 framlagd vårterminen år 2004 vid Lunds universitet. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur väl tre olika församlingars profil 

överensstämmer med småbarnsföräldrars image av organisationen vilket inte heller är 

synonymt med min egen uppsats.

                                                
13 http://www.svenskakyrkan.se/medlemsvard/undersokningar-2.htm (2007-01-02)
14 http://www.svenskakyrkan.se/medlemsvard/undersokningar-3.htm (2007-01-02)
15 J, Bromander (2005), s.16
16 http://theses.lub.lu.se/archive/sob//mkv/mkv04004/MKV04004.pdf (2007-01-02) 
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2. Metod

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av litteraturstudier samt 

fokusgrupper. Litteraturstudierna kommer att ligga till grund för frågeställningen: ”Vad 

utmärker Svenska kyrkans externa kommunikation? Vilka budskap vill den förmedla och hur 

vill den att unga människor (16-18 år) ska uppfatta organisationen?”. Resultatet från 

fokusgruppsintervjuerna kommer i sin tur att visa hur unga människor (16-18 år) uppfattar 

Svenska kyrkan. Det finns naturligtvis flera sätt att undersöka hur unga uppfattar en 

organisation men jag har valt att använda mig av fokusgruppsintervjuer till förmån för 

exempelvis personliga intervjuer på grund av att jag har velat få input från så många personer 

som möjligt. Sexton personliga intervjuer hade även varit svårt att genomföra inom den givna 

tidsramen. Att, för gruppmedlemmarna, diskutera ett ämne som de annars inte nödvändigtvis 

är vana vid att göra kan uppfattas som relativt svårt, varför jag också tror att det är lättare att 

få nya infallsvinklar och göra associationer i grupp. Gruppmedlemmarna kan där bygga vidare 

på varandras resonemang och komma med nya argument baserade på andra personers 

tankegångar.  

I detta kapitel kommer metodvalet, urvalsprocessen, mitt material, undersökningens 

tillvägagångssätt samt analysen och tolkningsprocessen att presenteras. Jag kommer även att 

belysa undersökningens reliabilitet och validitet.

2.1 Fokusgrupper

Fokusgrupper är en form av fokuserade gruppintervjuer. I boken, Metodpraktikan – konsten 

att studera samhälle, individ och marknad, menar författarna att ordet fokus indikerar att 

gruppen är sammansatt för ett särskilt syfte, att samtalet är fokuserat kring ett givet tema och 

att det finns en särskilt utsedd samtalsledare som intar en styrande roll.17 Samtalsledaren 

initierar diskussionen och introducerar nya aspekter i den mån det behövs. Rollen som 

samtalsledare är dock inte synonym med en traditionell intervjuare. Målet för fokusgruppen är 

istället att gruppmedlemmarna ska diskutera fritt med varandra.18 Syftet med metoden är inte 

heller att dra generella, statistiskt underbyggda slutsatser om hela grupper eller populationer 

                                                
17 Esaiasson, P, m.fl. (2004), s. 345
18 Wibeck, V (2000), s. 9
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utan att studera gruppmedlemmars åsikter, attityder, argumentationer och blottlägga djupt 

liggande värderingar men även att studera själva interaktionen i gruppen. Den information 

som kommer fram under en fokusgruppsintervju visar hur deltagarna tillsammans tänker kring 

ett visst fenomen och genom att använda sig av denna metod kan forskaren få en inblick i hur 

kunskap och idéer utvecklas i en viss kulturell kontext.19

Samtidigt som varje inspelad fokusgruppsdiskussion genererar många sidor transkription kan 

det vara svårt att se mönster och tendenser i ett mycket litet material. Efter att ha tagit hänsyn 

till tid- och resursåtgång menar Victoria Wibeck, verksam vid tema kommunikation vid

Linköpings universitet, att tre grupper är ett minimum för att studien ska kunna genomföras 

på ett tillfredsställande sätt.20 Det finns vidare olika teorier om hur stor en fokusgrupp bör 

vara. Mycket talar dock för att gruppen inte bör vara för stor. Ju fler personer som medverkar 

i gruppen, desto mindre rum får var och en. Detta medför i sin tur att varje gruppmedlems 

inflytande minskar, och därmed ofta det personliga engagemanget. En ytterliggare aspekt är 

det faktum att det är lättare att både ge och få feedback i en mindre grupp. Tiden räcker bättre 

till för att alla ska få tillfälle att uttrycka sin åsikt, ställa frågor och bemöta de andra 

gruppmedlemmarnas argument. En stor grupp leder även till en ojämnare talarfördelning, 

vissa talar mycket och andra inte alls. Wibeck menar att ett lämpligt deltagarantal i en 

fokusgrupp är fyra till sex personer, helst inte fler eller färre.21

Ett grundantagande som Wibeck gör är att människor som har gemensamma erfarenheter och 

intresseområden är mer villiga att dela åsikter med varandra samt redogöra för sina personliga 

uppfattningar. Hon rekommenderar därför att gruppsammansättningarna bör vara så pass 

homogena som möjligt för att uppnå intimitet och samförstånd mellan deltagarna. Två breda 

kategorier kan urskiljas för att definiera grupperna. Dels kan det handla om sådant som 

särskiljer grupper från varandra (break characteristics) och dels sådant som är gemensamt för 

alla grupper (control characteristics). När en fokusgruppsundersökning planeras vill 

forskaren ofta finna olika områden där det verkar troligt att åsikterna kommer att skilja sig åt 

(ungdomar som är aktiva inom Svenska kyrka respektive ungdomar som inte är aktiva), men 

det är även viktigt att se till så att alla grupperna har något gemensamt. Det kan exempelvis 

                                                
19 Wibeck, V (2000), s. 20
20 Wibeck, V (2000), s. 48
21 Wibeck, V (2000), s. 50 



12

röra sig om att samtliga gruppdeltagare är medlemmar i Svenska kyrkan och att de tillhör en 

viss ålderskategori.22

2.2 Urval och material

Under planeringen för hur fokusgrupperna ska sättas samman utgår forskaren från något som 

på engelska kallas för purposive samples. Deltagarna väljs då ut i enlighet med projektets 

mål.23 Syftet med fokusgrupperna i denna uppsats är att se hur deltagarna uppfattar Svenska 

kyrkan. Då tidigare studier på ämnet24 visat att de människor som har en närmare relation med 

Svenska kyrkan också är de som är mest positivt inställda till organisationen anser jag det 

vara relevant att ta med både ungdomar som är aktiva inom Svenska kyrkan, och ungdomar 

som inte är det, i mina fokusgrupper. Ytterliggare urvalskriterier för samtliga 

gruppmedlemmar har varit att deltagarna ska vara medlemmar i Svenska kyrkan samt att de är 

mellan 16 och 18 år gamla.

Min utgångspunkt har varit att genomföra fokusgruppsintervjuer med fyra deltagare i varje 

grupp. För att detta antal skulle hållas har jag dock gjort ett medvetet val att till samtliga 

fokusgrupper bjuda in fem deltagare. På så sätt minskar risken för att inte tillräckligt många 

av de tillfrågade skulle dyka upp till intervjutillfället. Samtliga personer informerades även 

om vikten av att lämna återbud i god tid om de skulle få förhinder. Beroende av vilken grupp 

deltagarna skulle tillhöra gick rekryteringsprocessen till på olika sätt. För att komma i kontakt 

med ungdomar som är aktiva inom organisationen vände jag mig till Svenska kyrkans

informationsservice och Kristina Hyse. Hon gav mig telefonnumret till Simon Jonsson som 

arbetar som församlingspedagog i Vaksala församling i Uppsala.

Vaksala församling driver fritidsgården ”Kryddan” där ungdomar i åldrarna 14-18 år kan 

träffas, träna på gym, åka på läger och prata med ledare om sådant som rör livet. Varje 

torsdag är det veckomässa med efterföljande fika på ”Kryddan”.25 Simon Jonsson fungerade 

som min kontaktperson och hjälpte mig att komma i kontakt med fem ungdomar.26 Den 

sammansatta gruppen bestod av: Samuel, 18 år, Emil, 17 år, Gustav, 17 år, Sebastian, 16 år, 

samt Cristin 16 år varav samtliga besöker ”Kryddan” regelbundet och deltar i Vaksala kyrkas 

                                                
22 Wibeck, V (2000), s. 51-52
23 Wibeck, V (2000), s. 54
24 Mål & rambudget för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2007-2009, s. 5
25 http://www.vaksalaforsamling.org/kryddan.htm (2006-12-09)
26 Samtliga ungdomar, i fokusgruppsintervjuerna, heter något annat i verkligheten
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övriga verksamhet. Fortsättningsvis kommer denna grupp att referera till namnet ”aktiva unga 

1”.

Den andra gruppen med ”aktiva ungdomar” kom jag i kontakt med via Patrik Magnusson, 

ungdomspräst i Helga Trefaldighets församling i Uppsala27, vars telefonnummer jag fått av 

Simon Jonsson. Varje torsdag (18:00 – 21:00) har församlingen ”ungdomskvällar” i 

Eriksbergskyrkan för dem som är 13 år och uppåt. Tillsammans genomför de någon form av 

aktivitet och fikar. Kvällen avslutas sedan med en andakt. Från Patriks ungdomsgrupp ställde 

fyra personer upp frivilligt: Camilla, 17 år, Carl, 17 år, Madde, 18 år och Daniel, 17 år. 

Fortsättningsvis kommer denna grupp att referera till namnet ”aktiva unga 2”.

För att rekrytera ungdomar till de ”icke aktiva” grupperna tog jag kontakt med två 

gymnasieskolor i Uppsala: Katedralskolan28 och Lundellska skolan.29 Via Katedralskolans 

växel fick jag telefonnumret till Per Eklund som är ämnesansvarig inom religion på skolan. 

Då Per inte själv hade tid att plocka ut en lämplig grupp lät han mig istället komma till en av 

hans klasser och själv presentera syftet min uppsats. Fem personer anmälde sig vid tillfället att 

frivilligt att delta i en fokusgruppsintervju. Vid själva intervjutillfället dök dock endast tre av 

de tillfrågade upp varav den slutliga gruppsammansättningen bestod av: Tommie 18 år, 

Martin, 17 år, samt Viktor, 17 år. Fortsättningsvis kommer denna grupp att referera till 

namnet ”gymnasieelever 1”.

På Lundellska skolan kom jag i kontakt med Maja, elev i årskurs 1. Hon tog själv på sig att 

hitta tre andra personer som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en fokusgruppsintervju. 

Den sammansatta gruppen bestod av Maja, 16 år, Elin 16 år, Helena, 16 år samt Anna, 16 år. 

Fortsättningsvis kommer denna grupp att referera till namnet ”gymnasieelever 2”.

2.3 Tillvägagångssätt

Fokusgrupperna genomfördes alla enligt samma upplägg, dock skilde sig platsen för 

intervjutillfället åt från grupp till grupp. Efter önskemål från deltagarna genomfördes 

intervjun med fokusgruppen ”aktiva unga 1” i ett avskilt och ostört rum på ungdomsgården 

                                                
27 http://www.livet.nu/ (2006-12-19)
28 http://www.katedral.se (2006-12-01) 
29 http://www.skrapan.uppsala.se/ (2006-12-01) 
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”Kryddan”. Resterande fokusgrupper genomfördes, ostört, hemma hos mig i mitt vardagsrum. 

Under intervjun bjöds deltagarna på fika och som tack för hjälpen fick de var sin biobiljett 

sponsrad av Svenska kyrkan.

Intervjutillfället började med att jag som moderator redogjorde för intervjuns upplägg samt 

för syftet med uppsatsen. Därefter upplystes deltagarna om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun om de så skulle önska. Efter att ha hört mig för så att ingen hade några frågor 

började vi vårt samtal. Fokusgruppsintervjun utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) där jag 

specificerat frågor i syfte att se vilken bild deltagarna har av Svenska kyrkan. Samtalen varade 

mellan 40 minuter och en timme och spelades in på en bandspelare. För att få ett så bra 

underlag som möjligt till min analys valde jag därefter att transkribera varje 

fokusgruppsintervju ord för ord.30

2.4 Analys

För att analysera materialet från mina fokusgrupper kommer jag att använda mig utav 

kvalitativ innehållsanalys samt meningstolkning. Målet med analysen är att studera 

interaktionen i gruppen, argumentationen samt deltagarnas underliggande föreställningar och 

värderingar.31 Analysens tillvägagångssätt kommer att följa innehållsanalysens samtidigt som 

materialet kommer att läsas både i sin helhet samt koncentrera på olika delar likt en 

hermeneutisk process. På detta sätt kommer jag att kombinera de två tolkningsförfarandena.

I inledningen av en innehållsanalys går forskaren tillbaka till uppsatsens syfte eftersom det är 

forskningsfrågan32 som ska styra både datainsamling, likväl som valet av analysmetod. 

Analysen bestäms ofta av intervjuguiden men om andra relevanta ämnen skulle komma upp 

under fokusgruppsintervjuerna bör även dessa ingå i analysen. Det är även i sin ordning att 

inte ta med alla ämnen från intervjuguiden om de inte genererat tillräckligt eller för 

undersökningen väsentligt material.33 Wibeck menar att analysen av fokusgruppsdata går ut 

på att koda materialet, dela upp det i enheter samt att söka efter trender och mönster. 

                                                
30 Samtliga transkriberade fokusgruppsintervjuer finns att tillgå vid intresse
31 Wibeck, V (2000), s. 92
32 ”Hur uppfattar unga människor (16-18 år) Svenska kyrkan?”
33 Wibeck, V (2000), s. 87
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Analysen är vidare en disciplinerad process som förutsätter systematiska steg, ett definierat 

protokoll där de olika stegen specificeras, samt verifierbara resultat.34

2.4.1 Analysens tillvägagångssätt

Analysen startade med upprepade genomläsningar av materialet för att få en överblick och 

känsla för innehållet. Med uppsatsens syfte som utgångspunkt och med hjälp av färgpennor 

markerades intressanta delar av transkriptionerna för att sedan dela in varje fokusgruppsanalys 

i mindre delar beroende på olika ämnen som identifierades. Utifrån detta sammanställdes 

sedan en gemensam översikt som låg till grund för kodningen. Detta innebar att lämpliga 

”etiketter”, det vill säga sammanfattade ord eller uttryck, definierades vilka sedan 

applicerades på materialets olika delar. ”Etiketterna” sammanställs sedan på nytt för att se om 

man utifrån dessa kan finna eventuella trender och tendenser i materialet.35

Samtidigt som analysen ska vara systematisk och följa en föreskriven process poängterar 

Wibeck att protokollet inte bör vara så styrt att den person som analyserar materialet går 

igenom det selektivt och enbart tittar efter samma saker i alla fokusgrupper. Ett sådant 

angreppssätt kan resultera i att oförutsedda anfallsvinklar missas helt. Flexibilitet och fantasi 

är därför mycket viktiga begrepp att ta fasta på i en process som denna. I analysen är det även 

oerhört viktigt att ta hänsyn till kontexten.36

I enlighet med Wibeck menar Steinar Kvale att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun 

är att beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld. I hans 

metod meningstolkning har forskaren perspektiv på vad som undersöks och tolkar sedan 

intervjuerna enligt detta. Metoden innebär att gå utöver det som sagts i intervjun samt att 

utveckla de strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i texten.37

Meningstolkning hämtar inspiration från den hermeneutiska filosofin. Den hermeneutiska 

tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. 

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där dialogen förvandlas till 

                                                
34 Wibeck, V (2000), s. 88
35 Wibeck, V (2000), s. 89 
36 Wibeck, V (2000), s. 94
37 Kvale, S (1997), s. 174-175, 182 
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texter som ska tolkas.38 Inom hermeneutiken karakteriseras tolkningen och förståelsen av en 

text av en hermeneutisk cirkel. Den hermeneutiska cirkeln pekar på sambanden mellan det vi 

ska tolka, vår egen förförståelse samt det sammanhang som fokusgruppsintervjun tolkas i.39

För att förstå en text måste man som forskare både ta hänsyn till helheten, likväl som textens 

olika delar. Hur texten uppfattas som helhet tolkas alltså utifrån de enskilda delarna, och 

utifrån dessa tolkningar relateras delarna återigen till helheten och så vidare. Texten som 

analyseras måste vidare förstås utifrån sin egen referensram, det vill säga, att forskaren ska 

uttolka vad texten själv säger om ett visst tema. För analysen av fokusgruppsintervjuer 

innebär detta att tolkningen ska hålla sig till innehållet i uttalandet och försöka förstå vad de 

uttrycker om den intervjuades livsvärld. En hermeneutisk texttolkning är i princip en oändlig 

process men Kvale menar att den avslutas när forskaren har kommit fram till en god gestalt, 

ett inre sammanhang i texten, utan logiska motsägelser.40

2.5 Reliabilitet och validitet

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Mats Ekström och lektor med undervisning i 

främst public relations och planerad kommunikation, Larsåke Larsson menar att vetenskapen 

gör anspråk på att utveckla kunskap som är väl underbygd, kritiskt reflekterad och diskuterad. 

De menar vidare att vetenskaplighet handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att något ska 

kunna påstås vara sant. Det krävs att en forskares argument för de påståenden hon gör och för 

de slutsatser hon drar ska vara både giltiga och tillförlitliga. Med andra ord definieras detta av 

att undersökningen har god validitet och reliabilitet.41

Att en undersökning har god reliabilitet innebär, enligt Wibeck, att olika forskare, oberoende 

av varandra ska komma fram till samma resultat när de studerar materialet. Begreppet innebär 

även att samma forskare ska komma fram till samma resultat vid olika tidpunkter. Ett sätt att 

försäkra sig om god reliabilitet i fokusgruppsstudier är att låta flera forskare oberoende av 

varandra göra översiktsanalyser som sedan jämförs och diskuteras. Jag är medveten om detta 

resonemang men då jag skrivit min uppsats ensam har jag inte haft möjlighet att låta någon 

                                                
38 Kvale, S (1997), s. 49
39 Gilje – Grimen (2003), s. 190-191
40 Kvale, S (1997), s. 50-52
41 Ekström, M – Larsson, L-Å (2000), s. 12-13
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annan tolka mitt resultat. Wibeck menar vidare att undersökningens reliabilitet styrks 

ytterliggare om samma moderator fåt leda samtliga fokusgrupper vilket uppfyllts i detta fall.42

Validitet har att göra med tolkningen av det som observeras. Det handlar om att kalla saker 

för dess rätta namn och om att verkligen studera det man har sagt att man ska studera. En fara 

för trovärdigheten i fokusgruppsstudier är om deltagarna inte säger vad de tänker på grund av 

grupptryck eller om de överdriver för att göra intryck eller för att övertyga de andra 

deltagarna om en viss åsikt. Ibland säger deltagarna bara vad som är socialt accepterat och 

utelämnar information som inte är socialt önskvärd.43 Huruvida detta har varit fallet eller inte 

är svårt att avgöra eftersom jag inte personligen känner deltagarna i fokusgrupperna. Jag har 

dock känslan av att deltagarna känt sig trygga i respektive grupp så till vida att de, vid ett 

flertal tillfällen, utryckt skiftande åsikter. Frågorna som diskuterats har inte heller varit av 

särskilt kontroversiell karaktär varav jag är av uppfattningen att deltagarna varit 

sanningsenliga i sina svar.

                                                
42 Wibeck, V (2000), s. 120
43 Wibeck, V (2000), s. 120
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3. Teori

I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att presenteras. De utgörs av: 

organisationskommunikation, organisationsidentitet, profil och image.

3.1 Organisationskommunikation

Organisationskommunikation kan beskrivas som ”den såväl formella som informella 

kommunikation som förekommer inom företag, myndigheter och andra organisationer”. I en 

snävare betydelse används termen också för den ”planerade kommunikation som 

organisationen använder för att styra arbetsprocesser samt i relationer med grupper och 

institutioner som anställda, kunder, leverantörer och politiker”.44

Fokus inom organisationskommunikation har tidigare legat på en organisations interna 

kommunikation. Förutsättningarna för många verksamheter är dock under ständig förändring 

och gränserna mellan organisationer och dess omgivningar har med tiden blivit allt mer 

flytande och diffusa. Inte heller gränsen mellan en organisations interna och externa 

kommunikation är idag lika tydlig som tidigare. Mot bakgrund av detta hävdar därför en 

växande grupp forskare att organisationskommunikation bör omfatta både en organisations 

interna och externa kommunikation.45

Vårt svenska tjugohundratalssamhälle beskrivs ibland som ett ”organisationssamhälle” 

eftersom det är uppbyggt av olika typer av organisationer. Gemensamt för dessa menar, 

filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap Mats Heide, är att kommunikation är 

en grundförutsättning för att organisationen ska kunna skapas, existera och utvecklas - utan 

kommunikation, ingen organisation.46 För att en organisation ska överleva måste den dock 

kunna anpassa sig till kraven utifrån och förändras i takt med det omgivande samhället. Detta 

är många gånger enklare för nya organisationer då de ofta är mer flexibla än organisationer 

med lång historia. Där påverkar traditioner och kultur i större utsträckning 

handlingsutrymmet. För att en organisation ska vara ändamålsenlig och effektiv måste den 

                                                
44 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=276793 (2006-12-03) 
45 Heide m.fl. (2005), s. 40 
46 Heide m.fl. (2005), s. 17 
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dock kunna möta förändringar. Det är i sådana förändringsprocesser som en väl fungerande 

kommunikation blir extra viktig.47

3.2 Organisationsidentitet

Enligt Nationalencyklopedin kan begreppet identitet beskrivas som ”medvetenhet om den 

egna personligheten”, det vill säga innehållet i alla de erfarenheter under livet som efterhand 

formar varje person till den han eller hon är idag.48 Nära besläktat med identiteten är självet, 

som beskriver hur en person definierar och uppfattar sig själv, i motsats till andra personer. 

Självbilden påverkas av våra aktiviteter, erfarenheter och föreställningar, vilka i sin tur 

påverkas av den kultur vi tillhör och den kontext vi är verksamma i.49  Författarna till boken 

”Kommunikation och organisation” menar att detsamma, förenklat sett, gäller för en 

organisation och att organisationsidentitet kan definieras som ”organisationens verklighet och 

unika egenskaper som visar sig i de interna och externa bilder som kommuniceras”.50

Managementkonsulten Lars Hinn och grafisk designer Göran Rossling menar att 

organisationsidentiteten är summan av allt en organisation säger eller gör. Den innehåller 

organisationens själ och projicerar den genom sin kommunikation.51 Organisationsidentiteten 

beskriver svaren på frågor som ”Vad står vi för” och ”Vad är det som gör oss unika”. Heide 

menar även att organisationsidentiteten kan ses som en form av social identifikation. När en 

person identifierar sig med en organisation tar denne del av de värden som organisationen 

utgörs av. En social identifikation gör också att individer känner sig lojala mot en 

organisation, vilket medför ett större engagemang.52

Flera författare pekar dock på svårigheten att styra organisationsidentiteten och det faktum att

den kan ha osynliga dimensioner. En organisationsidentitet är alltså inte ett stabilt fenomen 

utan bör istället betraktas som ett relativt föränderligt och dynamiskt fenomen, som 

                                                
47 Heide m.fl. (2005), s. 37-38
48 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858 (2006-12-10)
49 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858 (2006-12-10) 
50 Heide m.fl. (2005), s. 170
51 Hinn, L – Rossling, G (1994), s. 14
52 Heide m.fl. (2005), s. 170
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kontinuerligt prövas, omdefinieras och förändras av organisationsmedlemmarna.53 Det är även 

möjligt att en och samma organisation har flera olika konkurrerande identiteter.54

3.3 Profil

En organisations profil definieras som ”den bild som ledningen för en organisation önskar att 

andra har”, detta gäller både externt och internt inom organisationen. Profilen kan också ses 

som en önskad framtida bild som förmedlas i organisationens kommunikation. En viss profil 

är planerad och skapad för att göra ett visst intryck på omgivningen. Det är 

organisationsmedlemmarnas perception av organisationen som ”överförs” till andra.55

Allt arbete i en organisation börjar på hemmaplan. Om inte de egna medarbetarna vet vad 

företaget står för och vart det är på väg lär ingen utanför företaget förstå det heller. Ett viktigt 

mål för företagsledningen är därför att kommunicera bilder av verkligheten till de anställda, 

det vill säga värden som organisationen vill stå för.56 På så sätt får organisationsmedlemmarna 

kunskap om organisationen vilket i sin tur gör det lättare för dem att förstå och acceptera 

organisationens mål samt översätta dessa mål till handling.57 Att en organisation, utåt, visar 

upp en tydlig bild av sig själv har fått en allt viktigare betydelse i dagens samhälle. Vi lever i 

ett informationsbrus där vi dagligen matas med information via allt fler kanaler. Av ren 

självbevarelsedrift kommer vi att sovra hårt i den information som vi tar till oss. Avsändare 

blir ett naturligt urvalskriterium. Vi lyssnar till budskap vi respekterar och sympatiserar med, 

resten ignoreras eller ”zappas”.58

3.4 Image

Omvänt mot en organisations profil definieras begreppet image som ”den bild eller 

uppfattning olika grupper har av en organisation”. Heide menar att imagen är resultatet av 

publikens tolkning och meningsskapande av organisationens kommunicerade bilder och 

organisationens agerande.59 Forskaren i medie- och kommunikationsvetenskap Larsåke 

                                                
53 Heide m.fl. (2005), s. 171
54 Larsson, L (2001), s. 98 
55 Heide m.fl. (2005), s. 173-174
56 Heide m.fl. (2005), s. 168-169 
57 Heide m.fl. (2005), s. 18 
58 Hinn, L – Rossling, G (1994), s. 6 
59 Ibid. 
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Larsson definierar image som ”nettoresultatet av samspelet mellan alla de erfarenheter, 

uppfattningar, kunskaper, och intryck som människor har av ett företag”.60

Heide menar dock att image inte behöver en sann bild av verkligheten, utan att den istället är 

löst kopplad till den. En image förutsätter vidare alltid en viss grad av distans och bygger 

oftast inte på en persons egna, direkta erfarenheter och upplevelser av en organisation utan 

skapas i första hand från tillfällig och medierad information, exempelvis genom massmedier 

eller andra personer.61

Det finns dock de forskare som anser att begreppet image har för många olika betydelser och 

att man bör undvika att använda det till förmån för ett mer precist begrepp som anseende. 

Anseende kan definieras som ”externa personers bedömning och uppfattning av 

organisationen”. Bedömningen och uppfattningen baseras på personens erfarenheter av 

organisationen. De kan vara både direkta och självupplevda och medierade av andra personer 

eller massmedia.62 Larsson anser att begreppet anseende ligger på ett djupare plan och är 

svårare att förändra än en image. Till skillnad från profil och image handlar anseende om mer 

varaktiga, samlade och allmänna bedömningar som har uppstått under en längre tidsperiod. 

Jag menar dock, i enlighet med Heide, att begreppen image och anseende hänger samman; ”ju 

mer information, kunskap och erfarenhet en person har om en organisation, desto närmare 

anseendebegreppet kommer man”.63

3.5 Relationen mellan identitet, profil och image 

Ibland kan det vara svårt att förstå skillnaden mellan begreppen identitet och profil. Som 

tidigare förklarats kan organisationsidentiteten sägas bestå av den djupare helhetsbild 

organisationen har av sig själv, i förhållande till andra organisationer. En bild som förmedlas 

både medvetet och omedvetet. Larsson menar att en tänkbar distinktion mellan begreppen 

identitet och profil kan vara att en organisations profil, alltså den bild som ledningen för en 

organisation önskar att andra har, uttrycks genom arkitektur, logotyper, design samt övrigt 

presentationsmaterial medan identiteten handlar om hur organisationens medlemmar som 

                                                
60 Larsson, L (2001), s. 96
61 Heide m.fl. (2005), s. 174-175
62 Heide m.fl. (2005), s. 175
63 Ibid. 
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kollektiv uppfattar och uttrycker sin karaktär genom sin självkännedom. Identiteten är 

slutligen svår att styra medan det går lättare med en organisations profil.64

Heide menar vidare att en organisations identitet är ett resultat av både interaktioner och 

ömsesidiga relationer mellan de personer som arbetar inom en organisation och de som 

betraktar den utifrån. På samma sätt som vår egen identitet påverkas av hur andra uppfattar 

oss, påverkas organisationsidentiteten av externa personers uppfattningar. Profil och image 

kan sägas fungera som katalysatorer för organisationsmedlemmarnas förståelse av sin 

organisation och organisationsidentiteten. Den bild som förmedlas till omgivningen 

absorberas tillbaka till kulturen och används för att betrakta identiteten.65

Idealet för en väl fungerande organisation är givetvis att dess profil och image 

överensstämmer med varandra. Dessvärre är så sällan helt fallet. Det gäller då att skapa likhet 

mellan begreppen genom att stärka profilen för att på så vis försöka påverka omgivningens 

image av organisationen, eller möjligen revidera profilen om den inte visar sig vara realistisk i 

förhållande till omvärldens syn.66 Relationen mellan begreppen kan definieras enligt följande 

figur:

Figur 1: Förhållandet mellan profil, image och identitet (enligt Larsson)

                                                
64 Larsson, L (2001), s. 98
65 Heide m.fl. (2005), s. 178
66 Larsson, L (2001), s. 99
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4. Svenska kyrkan

I detta kapitel kommer Svenska kyrkans historia, organisationens ställning idag, samt Svenska 

kyrkans organisation att presenteras.

Kyrkans historia i Sverige går tillbaka till 800-talet. Kristendomen spreds genom 

handelsförbindelser men också av hitresande missionärer. Det var under 800-talet som den 

katolske munken Ansgar, Nordens apostel, kom till Sverige från Frankrike på uppdrag av 

Svearnas kung Björn. Han predikade den kristna läran för svenskarna och lät bygga en kyrka i 

staden Birka, Mälaren.67 Kristendomen mötte dock motstånd och det dröjde till 1000-talet 

innan den romersk-katolska missionen trängde fram i Sverige. År 1008 lät Kung Olof 

Skötkonung döpa sig i Husaby vid Kinnakulle av den engelske missionären Sigfrid och gjorde 

kristendomen till Sveriges officiella religion. Kyrkor byggdes på flera platser och hedniska 

tempel revs.68

Från 1100-talet och framåt har Sveriges alla kungar varit kristna. År 1152 beordrades 

svenskarna att betala en årlig skatt till påvestolen, så kallad Peterspenning69 och år 1200 

gjorde Kung Sverker den yngre det obligatoriskt att betala tionde (en tiondel av inkomsten) 

till kyrkan.70 Det var även under 1100- och 1200-talen som Svenska kyrkan började ta form 

som rikstäckande och lokalt organiserad kyrka. Det var även under denna period som den 

indelning i stift och församlingar som fortfarande finns kvar idag påbörjades.71

Reformationen har haft stor betydelse för Sverige. År 1516 skrev smedsonen Olov Petterson, 

vars namn senare latiniserades till Olaus Petri, in sig vid universitetet i Wittenberg. Vid 

samma universitet var den katolske munken och prästen Martin Luther verksam. Som 

professor uttalade han skarp kritik mot flera av den katolska kyrkans lärosatser, vilka han 

ansåg strida mot Bibeln. År 1519 återvände Olaus Petri till Sverige och starkt influerad av 

Martin Luther började han förkunna budskapet om ”frälsning av nåd allena” genom Kristus.72

                                                
67 Nilsson, B (1998), s. 32-41
68 Ekström, S (1999), s. 11  
69 Nilsson, B (1998), s. 95
70 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tionde (2006-12-10) 
71 Ekström, S (1999), s. 81
72 http://sv.wikipedia.org/wiki/Olaus_Petri (2006-12-10) 
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I och med reformationen på 1500-talet var Sverige inte längre en del av den romersk-katolska 

kyrkan. Brytningen med Rom skedde successivt, ett viktigt steg togs dock år 1527 då Gustav 

Vasa kallade till riksdag i Västerås. Där beslutades att Sverige skulle ansluta sig till den 

evangelisk-lutherska protestantismen och att reformatorerna fick tillstånd att förkunna i 

landet. Några följder av reformationen var att gudstjänsterna började hållas på svenska samt 

en svensk bibelöversättning. Även prästernas celibat avskaffas.73

Under 1600- talet var alla svenskar enligt lag tvungna att tillhöra den evangelistisk-lutherska 

kyrkan vare sig de var troende eller inte. De som hade en annan tro landsförvisades och flera 

katoliker avrättades. Kyrkans band till staten växte sig allt starkare.74 Under 1700-talet 

började dock oppositionen mot denna typ av samhälle göra sig hörd. Den så kallade 

”upplysningen” spreds i Europa.75 Denna intellektuella rörelse hämtade sin livskraft från 

naturvetenskapens framsteg och innebar en trovärdighetskris för den kristna religionen. 

Vetenskapens nya universum tycktes oförenligt med den gamla ”av Gud givna ordningen”.

Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft - att alla människor är kapabla 

att tänka själva. På grund av detta uppmanades befolkningen att inte okritiskt tro på sådant 

som makthavare och andra auktoriteter hävdade. Inte heller behövde man tro på det som olika 

kyrkor lärde ut eller på de budskap som prästerna predikade.76 Reaktionerna till upplysningen 

yttrade sig i uppkomsten av olika väckelserörelser som lade vikten vid den personliga levande 

tron. Ett exempel på väckelserörelse är herrnhutismen från Tyskland.77

Under 1800-talet etablerade sig de första frikyrkkorna i Sverige. I 1809 års regeringsform 

fastslogs det att ”konungen må ingens samvete tvinga eller låta utan skydda var och en vid fri 

utövning av sin religion”. Detta innebar dock inte detsamma som religionsfrihet då alla 

svenskar fortfarande måste vara anslutna till den lutherska religionen. Först år 1860 blev det 

genom dissenterlagen möjligt att träda ur Svenska kyrkan, med villkor att man inträdde i 

annat av staten godkänt trossamfund. Detta villkor kvarstod tills utträde ur Svenska kyrkan 

blev helt fritt enligt religionsfrihetslagen år 1951.78

                                                
73 http://www.svenskakyrkan.se/om_ar_svk_historia.asp?print (2006-11-14)
74 Ekström, S (1999), s. 16-17 
75 Ekström, S (1999), s. 18
76 http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningen (2006-11-15) 
77 Ekström, S (1999), s. 19
78 http://www.ne.se search/article.jsp?i_art_id=320410/jsp/ (2006-11-15) 
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År 1996 införde Svenska kyrkan nya regler om kyrkotillhörighet. Från att automatiskt bli 

medlem från födseln om föräldrarna tillhörde Svenska kyrkan blir man nu medlem genom 

dopet. År 2000 förändrades relationen mellan stat och kyrka. Svenska kyrkan upphörde att 

vara statskyrka och omvandlades till ett friare och självständigt trossamfund med ett starkt 

medlemsinflytande.79

4.1 Svenska kyrkans ställning idag

Lagen om Svenska kyrkan är en ramlag som anger att Svenska kyrkan är ett evangelisk-

lutherskt trossamfund, en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk 

organisation och kyrkans ämbete ska bedriva en rikstäckande verksamhet.80

Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar 

betalar. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling. Cirka 90 procent av 

kyrkoavgiften tillfaller de lokala församlingarna och bekostar daglig verksamhet och drift av 

kyrkobyggnader. Övriga 10 procent bidrar till det arbete som sker i stiften och på den 

nationella nivån. De personer som har gått ur Svenska kyrkan betalar ingen kyrkoavgift.81

Den som är folkbokförd i Sverige ska dock, oavsett tro och medlemskap i trossamfund, betala 

en avgift tillsammans med inkomstskatten för begravningsverksamheten (begravningsavgift). 

Avgiften är inkomstrelaterad och utgår efter en avgiftssats som varierar mellan olika platser i 

landet. Begravningsavgiften ska i sin tur täcka kostnaderna för begravningsverksamheten, 

exempelvis gravplats, gravsättning och kremering.82

Svenska kyrkan har cirka 7 miljoner medlemmar, vilket motsvarar 78 procent av den svenska 

befolkningen. En stor del av svenskarna döps, konfirmeras, vigs och begravs i Svenska 

kyrkan. Under ett år har Svenska kyrkan cirka 20 miljoner deltagare vid olika slags 

gudstjänster. Ungefär 55 000 förtroendevalda arbetar tillsammans med cirka 25 000 anställda 

och flera hundra tusen frivilliga i kyrkan.83

                                                
79 http://www.svenskakyrkan.se/om_ar_svk_historia.asp?print (2006-12-10)  
80 Ekström, S (1999), s. 39
81 Årsredovisning för Svenska kyrkan (2005), s. 6
82 http://www.kammarkollegiet.se/ovriga/begravavg.html (2006-11-15) 
83 Årsredovisning för Svenska kyrkan (2005), s. 7 
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4.2 Svenska kyrkans organisation

Organisatoriskt är Svenska kyrkan indelad i församlingar, pastorat, samfälligheter, stift och 

nationell nivå.84 Ärkebiskopen, Anders Wejryd, är Svenska kyrkans främste företrädare, både 

inom landet och internationellt.85 Organisationens generalsekreterare heter Lars Friedner.86

Svenska kyrkans 1 837 församlingar täcker hela landet och det är där organisationens 

grundläggande arbete utförs. Det innebär att fira gudstjänst, skapa mötesplatser för dialog om 

kristen tro och kristet liv samt visa omsorg om medmänniskan. Konkret uttrycks detta på en 

mängd olika sätt: dop, nattvardsgudstjänster, konfirmandläger, själavårdssamtal och 

gospelkörer varvas med föredrag, öppen förskola, hembesök och internationellt 

biståndsarbete.87 I församlingen finns ofta en eller flera präster, kyrkomusiker, diakoner eller 

annan personal som församlingen behöver för att driva sin verksamhet (till exempel 

församlingspedagoger, vaktmästare, kanslipersonal samt barn- och ungdomsledare). För varje 

församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för 

ledning, samordning och tillsyn.88

Pastorat, samfälligheter och kontrakt fungerar som olika slags mellannivåer inom Svenska 

kyrkan. Ett pastorat är en eller flera församlingar som utgör en kyrkoherdes 

tjänstgöringsområde. En samfällighet består av flera församlingar som samverkar om 

personal, ekonomi och fastigheter. Kontrakt är stiftets ”förlängda arm” och omfattat några av 

stiftets församlingar. I kontraktet finns en kontraktsprost.89

På samma sätt som församlingen har lokalt självstyre är de samtidigt en del av ett av de 13 

stiften och av Svenska kyrkan som trossamfund. Varje stift leds av en biskop som har till sin 

huvuduppgift att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Det är även biskopen, tillsammans med 

domkapitlet, som ansvarar för att kyrkans lära och ordning följs.90 Stiftens uppgift är att ge 

råd och stöd till församlingarna och att se till att verksamheten följer kyrkans regler 

(kyrkoordningen). Till stiftens uppgifter hör också att erbjuda de anställda kontinuerlig 

                                                
84 http://www.svenskakyrkan.se/om_ar_svk_organisation.asp (2006-11-14)
85 http://www.svenskakyrkan.se/arkebiskopen.asp (2007-01-02)
86 Svenska kyrkans årsredovisning (2005), s. 5 
87 Svenska kyrkans årsredovisning (2005), s. 7
88 http://www.svenskakyrkan.se/om_ar_svk_organisation.asp (2006-11-14)
89http://www.svenskakyrkan.se/ArticlePages/200509/06/20050906142436_svklsr515/20050906142436_svklsr51
5.dbp.asp (2006-11-22)
90http:/www.svenskakyrkan.se/ArticlePages/200509/06/20050906142626_svklsr125/20050906142626_svklsr12
5.dbp.asp (2006-11-22)
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utbildning och fortbildning. Det högsta beslutande organet i stiftet är det demokratiskt tillsatta 

stiftsfullmäktige som i sin tur utser en stiftsstyrelse.91

Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för de områden som är gemensamma för hela 

Svenska kyrkan. Dit hör till exempel utbildningarna i kyrkans yrken, relationer till andra 

kyrkor (ekumenik), samordning av det internationella arbetet, psalmboken och andra 

gudstjänstböcker och kulturfrågor. Till den nationella nivåns uppgifter hör även att vara 

Svenska kyrkans röst i det offentliga samtalet. Den nationella nivåns arbete styrs av Svenska 

kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet. Kyrkomötet har 251 ledamöter som varje år 

samlas för att fatta beslut om övergripande frågor rörande Svenska kyrkan. Kyrkomötet utser i 

sin tur sitt verkställande organ, Kyrkostyrelsen. Arbetet utförs till största delen vid 

kyrkokansliet i Uppsala och leds av en generalsekreterare.92

Svenska kyrkans informationsavdelning infaller under den nationella nivån. Avdelningen 

ansvarar för strategier, planering, samordning och genomförande av den nationella nivåns 

samlade informations-, kommunikations- och insamlingsarbete. Avdelningen har även ett 

särskilt ansvar för att arbeta med medlemskommunikation. I avdelningens verksamhetsplan 

för år 2007 – 2009 preciseras att det i arbetet även ingår att: tydliggöra och förmedla Svenska 

kyrkans identitet och verksamhet för en bred allmänhet och att tydligare visa vad Svenska 

kyrkan som trossamfund står för och utför i sitt arbete. Avdelningschef är informationschef 

Ingrid Andersson.93

                                                
91 Svenska kyrkans årsredovisning (2005), s. 6
92 Svenska kyrkans årsredovisning (2005), s. 6-7
93 Underlag till verksamhetsplanering 2007-2009
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5. Svenska kyrkans externa kommunikation

Sedan hösten år 2002 arbetar Svenska kyrkan med att ta fram tydligare riktlinjer för 

kommunikationsarbetet på nationell nivå. Arbetet ska resultera i en gemensam 

kommunikationsplattform, kommunikationspolicy, kommunikationsstrategi och 

kommunikationsplan samt en visuell strategi för hela Svenska kyrkan inklusive 

Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkan i utlandet. Dessa styrdokument 

är bindande för nationell nivå och ”erbjuds” stift och församlingar.94 I dagsläget är 

kommunikationsplattformen och den visuella strategin antagna av kyrkostyrelsen. De andra 

dokumenten är under bearbetning.95

5.1 Kommunikationsplattform

Svenska kyrkans kommunikation tar sin utgångspunkt i kommunikationsplattform som antogs 

av Kyrkostyrelsen den 22 juni år 2004.96 Kommunikationsplattformen är ett redskap för att 

tydliggöra Svenska kyrkans arbete. Plattformen beskriver hur Svenska kyrkan vill uppfattas 

både internt och externt. Målet är att människor ska känna till Svenska kyrkan, vad kyrkan 

står för, gör och erbjuder. Utgångspunkten för informationsavdelningens arbete är att stärka 

medlemmarnas samhörighet med Svenska kyrkan och att alla kommunikationsinsatser ska 

genomsyras av denna önskade bild samt av kärnvärdena närvaro, öppenhet och hopp.97

Tanken bakom kommunikationsplattformen är att hela Svenska kyrkan, anställda, 

förtroendevalda, frivilliga och annat kyrkfolk, gemensamt ska ha samma bild av hur de ska 

berätta om kyrkan, hur de ska kommunicera med omvärlden. Informationschef, Ingrid 

Andersson, menar att det handlar om att vidga begrepp och tankar kring kommunikation till 

”allt vi gör”, från platsannonser till predikan, ekonomiska placeringar till diakonala 

satsningar. Tanken är att visa att teologi och kommunikation hör ihop och att hitta 

gemensamma redskap för alla kyrkans anställda att arbeta med kommunikation. Vidare vill 

organisationen att med kommunikation som hjälpmedel öka kunskapen om Svenska kyrkan 

enligt trappan kännedom – kunskap – attityd – engagemang – relation.98

                                                
94 Svenska kyrkans årsredovisning (2004), s.  1
95 Föredrag ”Medlemskyrka i förändring”, informationschef Ingrid Andersson  
96 Föredrag ”Medlemskyrka i förändring”, informationschef Ingrid Andersson  
97 Informationschef Ingrid Andersson (2006-12-18) 
98 Informationschef Ingrid Andersson (2006-12-18)
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Kommunikationsplattformen innehåller en vision för Svenska kyrkans kommunikation, 

Svenska kyrkans löfte från ett kommunikativt perspektiv, en beskrivning av Svenska kyrkans 

varumärkeshierarki samt kärnvärden och en teologisk reflektion kring dessa.99 Här nedan 

presenteras kommunikationsplattformens olika delar: 

5.1.1 Svenska kyrkans vision 

Visionen speglar den övergripande bild Svenska kyrkan vill förmedla till omvärlden. Svenska 

kyrkan vill vara: 

”En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”

5.1.2 Svenska kyrkans kommunikationslöfte 

Kommunikationslöftet är Svenska kyrkans utgångspunkt för vad de, som kyrka, kan lova. Det 

är en sammanfattning, men också något som varje lokal församling eller stift ska kunna göra 

sin egen tolkning och tillämpning av.100 Svenska kyrkans kommunikationslöfte lyder: 

”Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud. Svenska kyrkan vill ge möjlighet till 

eftertanke, tro och engagemang. Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka 

buren av tillit, livsmod och hopp”

5.1.3 Svenska kyrkans kärnvärden 

Kärnvärdena utgör grundpelarna för Svenska kyrkans kommunikation, de är ett koncentrat 

som ska ge riktning och inspiration både internt och externt och utgörs av organisationens 

grundläggande värderingar. Svenska kyrkans kärnvärden består av orden närvaro, öppenhet

och hopp. Bakom vart och ett av kärnvärdena finns en teologisk motivering. Målet är att 

omvärlden ska uppfatta organisationen på detta sätt och varumärket Svenska kyrkan ska 

präglas av organisationens kärnvärden.101 Svenska kyrkans kärnvärden med teologisk 

motivering presenteras här nedan:

                                                
99 Svenska kyrkans årsredovisning (2004), s. 2-8
100 Informationschef Ingrid Andersson (2006-12-18)
101 Informationschef Ingrid Andersson (2006-12-18)
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Närvaro 

”Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. 

Kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeenden. Svenska kyrkan vill 

vara en följeslagare både i vardagen och via gudstjänster och högtider som dop, 

konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan vill erbjuda möjligheter till stöd, 

eftertanke, engagemang och tro. Svenska kyrkan vill vara nära glädjen och sorgen, nära 

livets Gud. Svenska kyrkan finns i hela Sverige med sina församlingar och sina kyrkor, och 

är en del av den världsvida kyrkan.”

Öppenhet

”Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till 

henne. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem – Svenska kyrkan ska vara 

öppen för alla. Svenska kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet, samtal kring liv, tro 

och tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast låter 

oss ana vem Gud är, Jesus Kristus. Svenska kyrkan vill vara en lyhörd kyrka som vågar 

vara ärlig kring trons villkor i samtiden. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och 

beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för 

många olika sätt att ta ansvar för sin tro”

Hopp

”Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder. Varje 

människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att 

var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Kyrkan vill ge rum för den tillit som gör 

det möjligt att orka leva och det hopp som kan bära genom tillkortakommanden, sorg och 

död. Det innersta i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en levande och 

närvarande Kristus och en helig, livgivande Ande. Den tron är en gåva som skapas i mötet 

mellan människor och med den Gud som i varje ögonblick vill befria, förändra och skapa –

på nytt.”

5.2 Extern kommunikation mot unga

Barn och unga, i åldrarna 0-18 år, är en av Svenska kyrkans prioriterade målgrupper. I 

organisationens mål och styrdokument för år 2007-2009 anges, att det är av stor vikt att 

kyrkans tro förs vidare till nya generationer. Uppdraget är att tidigt ge barn och unga goda 

förutsättningar att få en uthållig och förtroendefull relation till församlingen, kyrkan och Gud. 

I dagsläget arbetar inte Svenska kyrkan på något speciellt, kommunikativt, sätt mot 

målgruppen, eller mot unga i åldrarna 16 till 18 år. Inga specificerade satsningar har heller 

gjorts men Ingrid Andersson poängterar att exempelvis den uppmärksammade kampanjen 
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”Letar du på rätt ställe?” inför kyrkovalet 2001 hade unga som särskild målgrupp, och hade 

bäst genomslag bland unga i storstad. Svenska kyrkan gör inte heller någon uppdelning av hur 

de vill att olika målgrupper ska uppfatta organisationen. De önskar att samtliga ska ha den 

bild av Svenska kyrkan som deras kommunikationsplattform ger utryck för.102

5.3 Svenska kyrkans profil 

Som detta avsnitt har visat vill Svenska kyrkan uppfattas enligt delarna i sin 

kommunikationsplattform. Den övergripande visionen är att Svenska kyrkan ska vara ”en 

kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”. Vidare 

ska kommunikationslöftet samt kärnvärdena; närvaro, öppenhet och hopp prägla bilden av 

Svenska kyrkan samt organisationens verksamhet.103

                                                
102 Informationschef Ingrid Andersson (2006-12-18)
103 Ibid.
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6. Resultat och analys

I detta kapitel kommer resultatet från fokusgruppsintervjuerna att presenteras. 

Resultatredovisningen är indelad i rubriker utifrån de frågor som ställdes under 

fokusgruppsintervjun samt i de teman som framkom vid resultatanalysen.

6.1 Respondenternas relation till Svenska kyrkan

Resultatet från fokusgruppsintervjuerna visar att ungas bild av Svenska kyrkan är 

mångdimensionell. Beroende på var, när och hur de har kommit i kontakt med organisationen 

varierar respondenternas åsikter och attityder. Även relationen till Svenska kyrkan varierar 

bland ungdomarna.

De två grupperna med ”aktiva ungdomar” har generellt sätt en starkare relation till Svenska 

kyrkan än de unga, som inte är aktiva. Relationen till Svenska kyrkan tar sig dock olika 

uttryck i grupperna. Fritidsgården ”Kryddan” spelar en viktig roll för gruppen ”aktiva unga 

1”. Det är där de ”gymmar”, spelar biljard och umgås. Emil menar att:

”Det är ganska skönt att ha ett ställe att gå till någon gång i veckan och bara sitta och ta 

det lugnt och tänka och så.”

Men på frågan ”på vilket sätt, organisationen, Svenska kyrkan spelar roll, eller inte, för 

respondenterna” menar Samuel att ”Svenska kyrkan, egentligen, inte spelar så stor roll”. Det 

är ”Kryddan”, med sin verksamhet, och den gemenskap de får där som är det viktiga. Genom 

”Kryddan” har gruppen kommit i kontakt med Svenska kyrkans övriga verksamhet. De går 

regelbundet (varje vecka) på gudstjänst i Vaksala kyrka, något som inte alltid har varit 

självklart. Gustav förklarar hur, och varför, han började gå i kyrkan:

”I början var det för annars måste man ju vänta här utanför (‘Kryddan’) eller gå hem och 

komma tillbaka medan de går dit (till kyrkan), så då följde man bara med för att vara kvar 

men sen så började man tycka om det mer och mer, i alla fall jag.”

Fokusgruppen ”aktiva unga 2” har genom Kyrkans unga (KU) fått en relation till Svenska 

kyrkan. De träffas på torsdagar för att umgås, leka och pyssla tillsammans. Kvällen avslutas 
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med en andakt. Tre av respondenterna är även konfirmandledare i församlingen. Madde är 

den i gruppen som försöker att gå regelbundet i kyrkan. De andra anger att de firar gudstjänst 

vid speciella tillfällen som exempelvis högtider eller i samband med Kyrkans unga. Om 

organisationen Svenska kyrkan spelar en viktig i deras liv säger Carl:

”Jag skulle klara mig utan den (Svenska kyrkan) tror jag, men den är väl trevlig.”

Liksom med fritidsgården ”Kryddan” är det Kyrkans unga som är den egentliga drivkraften. 

Carl förklarar varför han har valt att gå på Kyrkans unga på sin fritid, istället för någon annan 

typ av fritidsaktivitet:

”De ställer inga krav alls, man behöver inte gå dit varje vecka. Det är ingenting som man 

måste göra. Man måste inte bli bättre på någonting eller vara insatt i något ämne som man 

ska diskutera utan det är bara för att det är kul.”

Relationen till Svenska kyrkan för de ungdomar som inte är aktiva ser annorlunda ut. 

Fokusgruppen ”gymnasieelever 1” har, under det senaste året, endast kommit i kontakt med 

organisationen i samband med begravningar och bröllop och relationen till Svenska kyrkan är 

nästintill obefintlig. Viktor, menar att ”det finns inget där som har lockat mig” och Martin 

anser sig själv vara ”ganska ointresserad”. Tommie tycker att ”det känns fel om man går 

ointresserad till Svenska kyrkan”. Anknytningen till Svenska kyrkan har de i viss mån fått 

genom att besöka Café Genomfarten. Café Genomfarten är ett ungdomscafé i Uppsala som 

drivs av Diakonicentrum – Uppsala kyrkors gemensamma sociala verksamhet. Caféet är öppet

för alla men besöks mest av tonåringar.104

Fokusgruppen ”gymnasieelever 2” relation till Svenska kyrkan är något starkare än den 

relation de andra ungdomarna, som inte heller är aktiva inom organisationen, har. De anger att 

de uppskattningsvis besöker Svenska kyrkan mellan tre och fem gånger per år. Besöken sker i 

samband med speciella händelser som exempelvis konfirmationer och begravningar, eller 

högtider. Elin uttrycker sig så här:

”Jag är ju inte direkt så att jag går på gudstjänster riktigt. Eller såhär: ”nu ska jag gå i 

kyrkan för att lyssna på…” Då är det mer för att det händer något. Så det är typ, ja.. Jag 

kanske går typ tre gånger.”

                                                
104 http://cafegenomfarten.nu (2006-12-27)
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Anna och Helena besöker även kyrkan på julafton. Elin har kommit i kontakt med 

organisationen då en av hennes vänner sjunger i kyrkans kör. Hon berättar att hon följer med 

sin vän dit ibland och att hon även har varit med och lyssnat när kören haft olika typer av 

uppträdanden. Hon anser vidare att ”det är en viktig tradition att man har Svenska kyrkan”

och att ”de spelar en viktig roll med begravningar och så”. Trots detta menar Helena:

”Ja, så är det ju men den (Svenska kyrkan) har ju inte så stor roll i mitt liv, alltså, så. Det 

är ju inte så att jag tänker på Svenska kyrkan i vanliga livet, det är ju mer om det har hänt 

något eller om det är begravning eller dop eller bröllop eller så.”

6.2 Image – respondenternas bild av Svenska kyrkan

Respondenterna ombads att beskriva hur de ser på Svenska kyrkan, idag, med två till tre ord. 

Svaren speglar den image de har av organisationen. Generellt sätt visar resultaten från 

fokusgruppsintervjuerna att de personer som är aktiva inom Svenska kyrkan har en mer 

positiv image av organisationen än de personer som inte är det.

Fokusgruppen ”aktiva unga 1” menar att de bara skulle beskriva Svenska kyrkan i positiva 

ordalag. Emil ser kyrkan som ”fridfull och bra” och Gustav, associerar Svenska kyrkan med 

”ett ställe där man kan ta det lugnt och kan slappna av”, att det ”får en att tänka och så, det 

är skönt”. Samuel menar vidare att Svenska kyrkan har många vänliga människor och att man 

alltid känner sig väl bemött. Cristin anger att det första hon tänker på när någon säger Svenska 

kyrkan är gemenskap. Sebastian uttrycker sig så här:

”Jo, jag tycker att det är skönt, de hittar på roliga aktiviteter härifrån i alla fall från 

”Kryddan”, man åker på läger och sånt så jag skulle säga roligt, skönt och avslappnat.”

Bilden av Svenska kyrkan har dock inte alltid varit denna. Respondenterna menar att de hade 

andra åsikter om organisationen innan de började hänga på ”Kryddan”. Svenska kyrkan var 

knappt något de visste fanns. Föreståndaren Jouni Laukkanen har spelat en viktig roll för det 

positiva mötet med organisationen. En vuxen förebild som man kan lita på, en person man 

lyssnar på när han pratar. En bra ambassadör för Svenska kyrkan.
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Den andra gruppen med aktiva ungdomar, ”unga aktiva 2”, beskriver Svenska kyrkan som 

öppen, trevlig och svårtolkad. Carl utvecklar vad han menar med att organisationen är 

svårtolkad:

”Ska de sprida kristendomen och vara en religiös bas eller ska de stå för mer öppenhet och 

respekt?”

Han förklarar vidare att han tror att organisationen vill vara både och, men att de marknadsför 

sig själva som mer ”här får alla vara”, även om det inte nödvändigtvis känns så. Svante 

poängterar ekumeniken som något positivt med Svenska kyrkan:

”Jag tycker att det är trevligt, det har väl lite med öppenheten att göra, att de liksom 

samarbetar med andra kyrkor, ekumeniskt. Till exempel var vi nere i Egypten och besökte 

den koptiska kyrkan. I samband med biståndsarbetet har de ju kontakter med andra kyrkor, 

liksom där de hjälper har de kontakt med andra kyrkor.”

Eftersom de är aktiva inom Svenska kyrkan har de bildat sin egen uppfattning om 

organisationen inifrån. Carl tror att det var i samband med konfirmationen som han fick en 

”vettig bild av kyrkan”. Även om de har bildat sin egen uppfattning finns det andra personer 

som har påverkat hur de ser på Svenska kyrkan. Svante menar:

”Jag har fått höra ganska mycket för min mamma jobbar på Svenska kyrkan, så genom 

henne har jag väl hört väldigt mycket om biståndsarbete och kontakter med andra kyrkor 

och så. Så från henne har jag hört ganska mycket och fått veta vad Svenska kyrkan håller 

på med.”

Martin och Tommie i fokusgruppen ”gymnasieelever 1” beskriver Svenska kyrkan idag som 

flummig respektive tystlåten. Johannes menar att organisationen är ”välgörande och lite 

desperat nästan”. Han förklarar detta påstående med att organisationen ”har ett minskat 

intresse och då försöker de att möta det på något vis och det tycker jag att man märker”, 

Svenska kyrkan är ”mest en organisation som kämpar för uppmärksamhet och i kampen på 

uppmärksamhet gör de väl en hel del bra grejer för samhället”.
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På frågan om det är någon speciell person eller händelse som har varit med och påverkat hur 

de ser på Svenska kyrkan berättar Tommie om en vän som går i Q-gruppen105 i Sävja. ”Hon 

pratar liksom jämt om det där och tycker att det är jätteroligt så det är positivt.” Han menar 

vidare att han får en mer positiv bild av organisationen när hans vän beskriver hur det är där 

och vad de gör men ”det är ändå inte direkt något för mig. Det är bra för dem och det är bra 

för ungdomar. Det kan bli större, tycker jag”. Martin menar att han ”inte är särskilt religiös”

som anledningen till att Svenska kyrkan inte är något för honom och Tommie håller med.

Bilden ”gymnasieelever 2” har av Svenska kyrkan är komplex och motsägelsefull. Å ena 

sidan beskrivs Svenska kyrkan som en viktig tradition, något som bara ska finns där och som 

inte får försvinna. Maja säger att ”jag trivs jättebra när jag är inne i kyrkan”. Å andra sidan 

beskriver Elin organisationen som ”gammeldags” och att ”Svenska kyrkan, låter som det 

bara är kristna stofiler typ”.  Hon tycker inte heller att Svenska kyrkan ”låter som att det är 

något som är till för alla, utan att det är vissa som går dit”. Helena är inne på samma spår:

”Ja, just att den är såhär traditionsenlig och ganska tråkig faktiskt. Det är inte så att man 

tycker att Svenska kyrkan är något jätteroligt.”

Anna håller med och anser att Svenska kyrkan är ”tråkig men mysig”. Helena menar att det är 

lätt att man generaliserar och applicerar den image man har av organisationen på de 

människor som går i Svenska kyrkan. Om man känner till en person som går i kyrkan ”tänker 

man ju typ ‘hon är jättekristen” Elin säger att man inte riktigt vet vad det betyder att vara 

jättekristen, men att det inte är något bra. Anna menar att jättekristna människor är sådana 

som ”aldrig gör något fel”.  Elin anser vidare att Svenska kyrkan:

”Känns som det är väldigt mycket tråkiga gamla gubbar eller så här, det känns väldigt 

gubbigt då det är en massa gamla män.” ”Och sen kan man höra det där om att tjejer inte 

ska få vara präster och då är det, åh, så är alla inom kyrkan.”

Anna menar vidare att ”det är så himla stor skillnad på barn och vuxna i kyrkan”. Elin 

utvecklar resonemanget:

”När jag var sist på den där grejen (kyrkans kör) och då invigde prästen och då var det 

såhär, oj, nej gud en präst ska prata gud vad jobbigt. Så var min första reaktion och så 

                                                
105 http://www.svenskakyrkan.se/danmark-funbo/verksamhet2.html#Anchor-33543 (2006-12-28)
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tyckte jag att det blev också för då var hon lite såhär, och det hatar jag verkligen, när de är 

lite såhär föraktfulla mot ungdomars sätt att prata. Att de är såhär, ”det kom en tjej till mig 

idag och så sa hon, är det inte typ olagligt att spela på temat rock i kyrkan”. Och då är det 

så att hon betonar typ och då är det såhär ba att okej, ”vi är inte med dig”. Och det tycker 

jag verkligen är så himla fel.”

På frågan om de kan redogöra för helhetsintrycket (det vill säga deras image) av Svenska 

kyrkan svarar gruppmedlemmarna såhär:

”Jag tycker att den (Svenska kyrkan) känns mer bakåtsträvande, gammal och tråkig än vad 

den känns bra och sådär. Om det fanns en linje så ligger den mer åt det hållet än vad den 

ligger åt det positiva hållet. Vid speciella högtider är såklart bilden av kyrkan positiv för då 

är det jättehärligt att vara i en kyrka liksom även om det är tråkigt men Svenska kyrkan för 

oss ungdomar så är i alla fall min bild väldigt tråkig om man tänker på vad vi har med

kyrkan att göra. Om man bortser från att det är en högtid eller att vi är där med familjen 

eller någonting.” (Helena)

”Jag tycker att det är mysigt att gå till kyrkan när de inte pratar om Gud för jag tycker 

såhär att jag, ok, tror inte på det. Jag tycker nästan att det är lite läskigt med folk som tror 

så mycket.” (Elin)

”Det var det jag tänkte säga, om det är en person som man vet går ofta i kyrkan och är 

mycket såhär, då tänker man, ‘stackars person som är hjärntvättad och inte får tycka 

själv’.” (Anna)

”Ja precis, men det är den bilden man har av Svenska kyrkan. Att den på något vis 

hjärntvättar folk till att tro på sättet som den tror men egentligen är det väl inte så men det 

är den bilden man har. När man ska gå till Svenska kyrkan, eller nu ska vi engagera oss i 

Svenska kyrkan, så är bilden man får att man sitter i Domkyrkan, helt knäpptyst och knappt 

vågar röra sig för att det ska höras liksom. Sån är ju bilden liksom. Det tar jättelång tid, att 

prästen pratar i en timme och allt sånt där.” (Helena)

6.3 Respondenternas ”önskekyrka”

För att se huruvida respondenternas image av Svenska kyrkan stämmer överens med den bild 

organisationen vill att de ska ha bad jag dem att, med två till tre ord, definiera hur de skulle 

önska att Svenska kyrkan var.
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De aktiva ungdomarna ansåg till skillnad från de som inte är aktiva inom organisationen att 

deras image av Svenska kyrkan idag stämmer väl överens med hur de önskar att Svenska 

kyrkan ska vara. Gustav i fokusgruppen ”aktiva unga 1” , uttrycker sig såhär:

”Jag tycker att det är bra som det är men jag skulle inte vilja gå dit mer än en gång i 

veckan, då skulle det bli för mycket för mig. Det är skönt en gång i veckan att lasta av allt.”

Även fokusgruppen ”aktiva unga 2” anser att upplevelsen av Svenska kyrkan idag stämmer 

överens med hur de vill att Svenska kyrkan ska vara. Camilla anser dock:

”Jag tycker att homosexuella borde få gifta sig och lite annat sånt där som jag tycker är 

förlegat men i övrigt, i stort, tycker jag att det är ganska bra.”

De tror att en tänkbar anledning till de fördomar som finns mot Svenska kyrkan som förlegad 

och bakåtsträvande kan tänkas vara:

”Om man bara får den informationen, som de få saker som man kanske läser i tidningen, 

typ om någon har sagt något dumt eller om någon sån här debatt typ ‘homosexuella ska 

inte få gifta sig’, då är det ju liksom negativa saker och om det är det enda man ser så får 

man ju förmodligen en mer negativ bild än vad man kanske skulle ha om man hade mer 

information, men så är det ju med allt liksom.”

Svante är inne på samma spår när han beskriver sin egen relation till Svenska kyrkan, som 

aktiv, i motsats till de andra unga som inte är det och kanske just därför har fördomar om 

organisationen:

”Jag känner ändå som aktiv inom Svenska kyrkan så, eftersom jag vet vad de gör, jag har 

en bild liksom inifrån, då kan jag känna att jag har en positiv relation till Svenska kyrkan. 

Jag tycker att de gör bra saker, men utifrån så, jag menar, är man inte så aktiv då vet man 

inte så mycket vad Svenska kyrkan är eller vad de gör och då blir det ju liksom, då finns det 

folk som får fördomar.”

Om de ungdomar som är aktiva inom organisationen anser att Svenska kyrkan är bra som den 

är, vill de andra förändra desto mer. Fokusgruppen ”gymnasieelever 1” önskar att 

organisationen skulle vara mer ”öppen”.  Martin, menar att ”man måste vidga trosbegreppet 

till mer än bara organiserad religion”, de skulle även vilja se att Svenska kyrkan var mer 
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förnyande och mer jämlik. Tommie menar vidare att Svenska kyrkan ”oftast bara är en 

massa gamla gubbar”.

Fokusgruppen ”gymnasieelever 2” är inne på samma spår. Maja skulle önska att Svenska 

kyrkan vore mer ”välkomnande” och Elin skulle vilja att organisationen vore mer ”öppen för 

nya saker” och ”mer öppen för alla”. Helena menar att:

”Idag tycker jag inte att kyrkan verkar, alltså, att den marknadsför sig som att vara något 

för ungdomar. Så skulle min ”önskekyrka” vara att den var mer öppen för ungdomar, och 

säga att den var mer öppen för ungdomar.”

Helena menar vidare att hon vill att det ska kännas:

”Så mysig som det känns att vara i kyrkan nu, exempelvis på julafton och så där och att de 

håller på traditionerna, att det fortfarande är traditionsenligt, men sen måste de vara, 

alltså mer roliga.”

Anna håller inte riktigt med utan menar istället att:

”Det där med att allting ska vara så himla roligt alltså, då tror jag att man förstör lite av 

det där fina som är med kyrkan.” ”För det ska ju va så himla respektfullt liksom, det tycker 

jag är fint.”

6.4 Svenska kyrkans vision

Svenska kyrkans vision uttrycker att organisationen ska vara ”en kyrka som människor har en 

positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”.  Samtliga fokusgrupper fick Svenska 

kyrkans vision uppläst för dem och fick sedan helt spontant ange huruvida de ansåg att denna 

önskvärda bild stämmer överens med deras egen bild av Svenska kyrkan.

De aktiva ungdomarna, i båda grupperna, ansåg att denna vision stämmer väl överens med 

deras image av Svenska kyrkan. Carl menar att ”det låter ganska självklart att man vill att det 

ska vara så. Ordet glädje låter lite frikyrkligt men annars tycker jag att det stämmer.”

Fokusgruppen ”gymnasieelever 2” diskuterade ordvalet glädje. Helena resonerade kring 

huruvida det var glädje, eller inte, de flesta känner över att tillhöra Svenska kyrkan. Hon 

landade i att det snarare innebär en trygghet. Tommie från ”gymnasieelever 1” ansåg även 
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han att visionen stämmer väl överens med hans egen image av Svenska kyrkan: ”man känner 

ju folk som är kristna och de har oftast en positiv bild, så det är svårt att säga något dåligt om 

kyrkan”. 

6.5 Svenska kyrkans kommunikationslöfte

Svenska kyrkans kommunikationslöfte lyder: ”Svenska kyrkan vill ge rum för möten med 

Gud. Svenska kyrkan vill ge möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Svenska kyrkan vill 

vara en närvarande och öppen kyrka buren av tillit, livsmod och hopp.” Liksom med visionen 

fick samtliga fokusgrupper Svenska kyrkans kommunikationslöfte uppläst för dem för att 

sedan diskutera kring huruvida det överensstämde med deras image av organisationen, eller 

inte.

Liksom med Svenska kyrkans vision anser de ungdomar som är aktiva inom organisationen 

att kommunikationslöftet till stor del överensstämmer med deras image av Svenska kyrkan. 

Gustav från fokusgruppen ”aktiva unga 1” berättar att ”ja, man har ju tillit till dem i kyrkan, 

sen hopp och eftertanke, det är väl vad man får där inne”. Camilla tycker att begreppen 

engagemang och öppenhet stämmer bra överens:

”Man måste egentligen inte göra någonting överhuvudtaget och ändå kan man vara med i 

kyrkan och liksom tillhöra kyrkan så, men man måste inte göra en massa saker för att bli 

accepterad.”

Carl menar att ”de kräver liksom ingenting av en” och Camilla utvecklar sitt resonemang:

”Precis, och det har ju lite med öppenheten att göra men samtidigt så finns det ju 

möjligheter till engagemang, man kan ju alltid göra jättemycket saker, det finns ju 

möjligheter att engagera sig. Man kan göra precis som man vill liksom. Det finns ju alltid 

tillfällen så man kan göra sådana saker som man vill.”

Svenska kyrkan vill vara en närvarande kyrka, något Camilla inte riktigt anser att 

organisationen lyckas med:

”Lite det där med närvaron då eftersom den, de finns ju, och det vet ju alla, eller alla 

kanske inte vet vad Svenska kyrkan är och står för, men de vet ju att den existerar men de 
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är ju kanske inte så utstickande, på så vis är de ju närvarande för de finns ju alltid där som 

någonting som finns, den ska finnas där och det är inget konstigt att de finns där.”

Carl menar vidare att Svenska kyrkan är:

”Mer passivt närvarande än aktivt närvarande. Det är ganska svårt att känna att idag ska 

jag gå till Svenska kyrkan för att tänka efter. Fast jag vet inte, för oss som är aktiva tror jag 

att det där stämmer, man känner sig välkommen och man kan få vara som man är om man 

inte uppför sig dåligt.”

Tommie i fokusgruppen ”gymnasieelever 1” menar att kommunikationslöftet låter ”så 

ideologiskt på något sätt, som en vision som de hoppas bli någon gång”. Han menar vidare att 

han tar lite avstånd från löftet, eftersom han undviker det som ”har med Gud att göra”.

”Möten med Gud, och sådana här grejer, det låter lite för science fiction aktigt för mig.”

Johannes håller med. Gruppmedlemmarna har vidare svårt att sätta sig in i 

kommunikationslöftet, Martin säger att ”han inte riktigt vet vad han vet” och att han ”inte 

riktigt kommit på vad han tycker i den här frågan”, Tommie menar att, ”han inte riktigt vet 

var han själv står” och Johannes tycker att ”man kan inte riktigt lita på sina fördomar 

kanske?”

Elin i fokusgruppen ”gymnasieelever 2” anser att Svenska kyrkans kommunikationslöfte ”ser 

bra ut, men jag vet inte om det är sådär”. Hon menar vidare att:

”Jag känner att Svenska kyrkan är väldigt bra på högtider men man kan inte riktigt blanda 

i den i ens vardagliga liv. Den hör liksom till ibland. Man behöver inte Svenska kyrkan 

dagligen men man behöver ju den ibland”. Det skulle ”kännas konstigt om vi typ bara ”ska 

vi gå till kyrkan idag”? Det skulle vara helt fel.”

6.6 Svenska kyrkans kärnvärden

Svenska kyrkans kärnvärden är närvaro, öppenhet och hopp. Dessa ska genomsyra all 

kommunikation, både internt och externt. Målet är att omvärlden ska uppfatta organisationen 

på detta sätt. Deltagarna i fokusgrupperna ombads att associera kring kärnvärdena och berätta 

hur de såg på dem. Resultatet visade att respondenterna gör olika associationer till Svenska 

kyrkans kärnvärden. Gustav och Emil resonerade kring kärnvärdet öppenhet:
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”Man är ju mer öppen mot sig själv, alltså i tankarna och så där inne, man är ju mycket 

mer öppen. Man kan ju berätta saker för vem man nu tror på där och vara mer öppen mot 

han än man kanske är mot andra och berätta andra saker man inte vill berätta för andra.” 

(Gustav)

”Men det är inget som är stängt om det är någon som är sjuk, det är alltid öppet, man kan 

ju alltid gå dit. Det är en plats dit man alltid kan gå.” (Emil)

Samuel förknippar kärnvärdet närvaro med att ”Jag tänker att Jesus är närvarande ibland 

oss”, han menar vidare att ”finns det liv så finns det hopp”. Gustav gör en annan association 

till kärnvärdet hopp:

”Om någon har dött så går man dit (till kyrkan) och få, om man innan inte har så mycket 

hopp längre, så går man dit så kanske man får mer hopp att fortsätta, gå vidare utan att må 

lika dåligt över det.”

Carl i fokusgruppen ”unga aktiva 2” ser Svenska kyrkans kärnvärden som ”någon slags 

treenighet”. Madde saknar begreppet tro bland Svenska kyrkas kärnvärden vilket hon 

förklarar på följande sätt:

”Fast borde inte tro vara där också, tycker jag på något sätt. För även om de är 

närvarande och öppna och allting, det är bra, de ska de vara. Och öppna är de tycker jag 

och närvarande är de ju också fast kanske inte på ett jätteaktivt sätt. Men tro, att man kan 

gå dit för att dela sin tro med andra och för att, kanske om man inte är så jättetroende, 

kanske för att hitta någon tro och så, det är ett ord som jag tycker att de kanske borde ta 

med där.”

Carl berättar hur han ser på saken: ”för Svenska kyrkan är väl tro ganska självklart, det ska 

vara närvaro, öppenhet och hopp genom tron. Tron är medlet och det där är målet”. Camilla

tycker att kärnvärdena närvaro och hopp stämmer väl överens med hennes image av Svenska 

kyrkan men att det är värre med öppenheten:

”Nu kommer det här om homosexuella igen, jag tycker ju då att homosexuella borde få 

gifta sig, precis som alla andra och de har ju med öppenheten att göra, att alla har ju inte 

riktigt samma förutsättningar inom kyrkan idag, de får bli välsignade och så men man gör 

ju ändå skillnad på folk och det tycker jag är dåligt.”
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Tommie i fokusgruppen ”gymnasieelever 1” tycker att ”hopp? Det låter ideologiskt – hopp 

om en bättre framtid, ett liv i paradiset”. Johannes är inne på samma spår ”Det suger nu men 

det blir bättre hos kyrkan och Gud”. Han tycker vidare att kärnvärdet närvaro står för ”att 

Svenska kyrkan ska finnas där för att plocka upp de som behöver”.

Maja anser att Svenska kyrkans tre kärnvärden speglar organisationen väl: ”Det där tycker 

jag stämmer. Om man mår dåligt som människa och går till en kyrka så tror jag att man får 

tillbaka det på alla de där tre sakerna från kyrkan när man är där.” Helena håller dock inte 

riktigt med ”jag tycker inte att kyrkan känns närvarande”. Elin tror däremot:

”Att kyrkan, om man verkligen känner att man behöver någon att prata med då har man 

ingen att vända sig till i samhället. Ska man vända sig till en psykolog med väntetid i flera 

månader. Då är ju Svenska kyrkan närvarande, dit kan man alltid gå och prata med någon. 

Så då tycker jag på något sätt att kyrkan har bra närvaro.”

6.7 Hur ska Svenska kyrkan kommunicera med unga?

Som resultatet av fokusgruppsintervjuerna visat finns det många fördomar kring Svenska 

kyrkan. Majoriteten av ungdomar är inte heller aktiva inom organisationen. Respondenterna 

ombads med detta som utgångspunkt att diskutera kring, hur, Svenska kyrkan bör 

kommunicera med unga i framtiden. Svaren skilde sig mellan de ungdomar som redan är 

aktiva och de som inte är det.

Medlemmarna i fokusgruppen ”unga aktiva 1” anser att Svenska kyrkan borde satsa på att 

öppna fler fritidsgårdar och på så sätt komma i kontakt med fler unga människor. De är av 

åsikten att många unga behöver vuxna som lyssnar och bryr sig om. Det får gärna vara vuxna 

som har ”varit med om saker själva och kan förklara hur det går”. Samuel tror att en idé vore 

att sen skicka ut ett brev till ungdomar i området med information om att Svenska kyrkan har 

öppnat en ny fritidsgård. Gruppmedlemmarna dividerar dock kring huruvida man ska skriva 

att det är Svenska kyrkan som håller i trådarna, eller inte. ”Man behöver ju inte skriva 

Svenska kyrkan på framsidan kanske” menar Gustav. En annan sätt för Svenska kyrkan att 

kommunicera med unga menar Gustav vore:

”Sen kan de ju skicka ut till exempel någon som Jauni som går och pratar om det i skolor 

och sånt, i typ aulan och så där om man ska öppna en fritidsgård så kan man ju gå dit och 

prata i skolan om hur det kommer att fungera och så, då skulle nog många komma.”
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Fokusgruppen men ”unga aktiva 2” tror att det kan vara svårt för Svenska kyrkan att nå ut till 

unga. Carl menar:

”Det är väldigt svårt för de (Svenska kyrkan) är väldigt öppna och toleranta men samtidigt 

måste de vara väldigt defensiva för att inte säga någonting egentligen som folk kan börja 

tycka att det där är lite suspekt så jag vet inte vad de skulle kunna säga ”det är inte så illa 

som folk tror.”

Camilla menar vidare:

”Svenska kyrkan är ju liksom bara någonting, det finns där, de gör inget speciellt, särskilt, 

konstigt, som vi kan hänga upp oss på så. Inte något stort och grått men det finns inget 

direkt utmärkande. Mesigt är ju fel ord också men lite mer, neutralt. Lite blekt, inget direkt 

eller specifikt som man kan sätta fingret på och då tror jag att det kan vara ganska svårt att 

marknadsföra sig, om man säger så, för det finns liksom inget kort och koncist som

beskriver Svenska kyrkan direkt. För Svenska kyrkan är så olika, för olika människor tror 

jag alltså, det kan vara svårt att liksom skaffa sig en tydligt, en ganska så kompakt profil 

för då blir det inte samma öppenhet och då kommer man nog snarare att stöta bort folk för 

då så tror de att då måste det vara ”så där”. Och jag tror att Svenska kyrkan är ganska 

bred och då blir det nog ganska svårt att vara liksom på folk.”

Carl menar dock att ”Jag tror nog också att folk liksom vill ha det så, för även om man inte är 

aktiv så vill man nog kanske att den ska finnas någonting där ändå. Någon slags allmän, 

svensk kyrka”. Madde tror ändå att:

”Det kanske är bra om Svenska kyrkan kanske kom ut lite mer, på något sätt, men samtidigt 

inte vara för hårda för då kan människor tänka ”ok, ta det lugnt”, om man istället är lite 

mer, om man står där och på något sätt finns men samtidigt inte för mycket, för nu kan man 

ju alltid gå till Svenska kyrkan och så men om de skulle komma ut lite mer kanske, jag vet 

inte, ja men på gatorna kanske. Stå där med lite, typ som Livets ord gör på kvällarna och 

delar ut pepparkakor.”

Johannes i fokusgruppen ”gymnasieelever 1” tror dock inte att ”religion skulle bita på mig”.

Han har svårt att se hur man skulle kunna ”ragga intresse till det”. Martin och Tommie 

ändrar åsikt efter resonemangets gång. De anger först att de skulle kunna tänka sig någon 

form av diskussionsgrupp, där religion i allmänhet skulle kunna behandlas, för att sedan ändra 
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åsikt. Tommie utrycker sig såhär: ”Jag skulle antagligen inte göra det, alltså frivilligt på det 

sättet, för jag har inte direkt något intresse av kristendomen”.

Anna i fokusgruppen ”gymnasieelever 2” är inne på samma spår: ”Jag vet inte om det är 

mode, men det är ju verkligen inte modernt att gå i kyrkan. Folk skulle tro att man var 

jättekonstig. Det är verkligen inte ”inne”. Elin utvecklar resonemanget:

”Det är ju ett jätteprojekt tror jag att försöka få bort den här bilden hos ungdomar och få 

ungdomar att: ”jag är med som aktiv medlem i Svenska kyrkan för att jag tycker att det är 

en bra grej liksom och jag har jättekul när jag går dit”, det tror jag är en jättesvår stämpel 

att få bort. Men jag tror att om man de tar små steg i taget som den där kören, liksom att 

man gjorde sådana projekt och försökte få ut det till fler ungdomar. Så jag tror att det är 

information om vad man kan göra i kyrkan, förutom att gå på gudstjänster.”

”För det vill ju ingen i vår ålder göra.” (Helena)

”Om man går i kyrkan då är man ju väldigt djup, alltså det vill man ju inte vara. Man vill 

ju inte vara någon som sitter och funderar hela tiden.” (Elin)

Maja delar dock inte detta resonemang utan menar istället att ”fast jag tycker att om man står 

för att man är medlem i Svenska kyrkan och att man går dit, det tycker jag är jättebra”.

Helena menar att hon kan hålla med om att det är ”jättetufft” men att ”så ser man ju inte så 

på människor som man känner som man vet vilka de är som gör det”. Nu ses det snarare som 

något negativt om en person är kristen och går i kyrkan. Elin menar vidare att hon skulle 

önska att Svenska kyrkan ”släppte loss lite mer, på väl valda tillfällen”. För att Svenska 

kyrkan ska lyckas nå ut till unga måste de synas, idag är problemet snarare det omvända. För 

att undvika att trampa någon på tårna menar Maja att:

”Svenska kyrkan försöker hålla sig väl med alla, fast det kan man ju inte riktigt göra tycker 

jag”, ”de är ju liksom i mitten och så har de ingen åsikt om det och ingen åsikt om det.. 

..Det känns som om kyrkan vill att man ska komma till dem självmant utan att de ska 

marknadsföra sig själva så vill de att man själv ska vakna upp och förstå att det kan vara 

skönt och bra att komma till kyrkan. Men jag tror att det skulle bli fler aktiva människor i 

kyrkan i fall de skulle vara med på TV ibland och anordnade vissa grejer för vi vet knappt 

förutom att tänka. Det känns som om de vill att man själv ska komma på att man kan gå 

dit.”
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7. Svenska kyrkans profilering i jämförelse med 

unga svenskars image av organisationen

I detta kapitel kommer uppsatsens tredje frågeställning: ”Hur skiljer, eller överensstämmer, 

den bild av Svenska kyrkan som den själv vill förmedla från hur organisationen uppfattas av 

unga människor (16-18 år)?” att besvaras genom en jämförelse av Svenska kyrkans profil 

med unga svenskars image av organisationen. 

Svenska kyrkan gör ingen skillnad på hur de vill att unga, respektive resterande målgrupper, 

ska uppfatta organisationen. Svenska kyrkans profil, det vill säga ”den bild som ledningen för 

en organisation önskar att andra har”, utgörs av de olika delarna i deras 

kommunikationsplattform: vision, löfte och kärnvärden och är densamma för samtliga av 

Svenska kyrkans målgrupper.

Organisationens övergripande vision är att Svenska kyrkan ska vara ”en kyrka som människor 

har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”. Respondenternas relation till 

Svenska kyrkan varierar i de fyra fokusgrupperna. Visionen stämmer generellt sätt bättre 

överens med den relation de ungdomar som är aktiva inom Svenska kyrkan beskriver än de 

ungdomar som inte har ett aktivt förhållande till organisationen. Svaren är dock beroende av 

när, var och hur respondenterna har kommit, och kommer, i kontakt med Svenska kyrkan. I de 

båda grupperna med aktiva ungdomar är det dock inte relationen till själva organisationen 

Svenska kyrkan som beskrivs som den som spelar störst roll. Den varmaste relationen har de 

istället till fritidsgården ”Kryddan” och Kyrkans unga. Dessa relationer bygger på tillit och 

förtroende, både till organisationen och till de människor som arbetar där. Svenska kyrkan 

beskrivs som förutsättningslös, det finns inga krav utan ”man kan bara sitta där i en soffa och 

prata om vad som helst egentligen, man går dit och hänger typ”. Dessa, ”aktiva ungdomar” 

anser även att visionen överensstämmer med deras image av Svenska kyrkan.

Relationen till Svenska kyrkan för de ungdomar som inte är aktiva ser annorlunda ut. Dessa 

ungdomar har inte heller samma kontinuerliga kontakt som de aktiva utan har endast varit i 

kontakt med organisationen ett fåtal gånger under det senaste året, oftast i samband med 

konfirmationer, bröllop eller begravningar. Få av respondenterna har firat gudstjänst och då 

endast i samband med en högtid som exempelvis julafton. Några av respondenterna är även av 
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uppfattningen att Svenska kyrkan inte är något för dem eftersom de inte själva är religiösa. 

Trots detta resonemang anser medlemmarna i fokusgruppen ”gymnasieelever 1” att Svenska 

kyrkans vision stämmer väl överens med deras egen image av organisationen. Den andra 

gruppen med gymnasieelever (2) har svårt att se hur ordvalet glädje stämmer överens med 

deras image av Svenska kyrkan. De betvivlar att en majoritet känner glädje över att tillhöra 

organisationen. Om något handlar det snarare om trygghet.

Den andra delen i Svenska kyrkans profil är organisationens kommunikationslöfte vilket 

lyder: ”Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud. Svenska kyrkan vill ge möjlighet till 

eftertanke, tro och engagemang. Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka 

buren av tillit, livsmod och hopp”. På samma sätt, som med visionen, är det de aktiva 

ungdomarna som anser att kommunikationslöftet stämmer bättre överens med deras image av 

Svenska kyrkan än vad de ungdomar som inte är aktiva inom organisationen gör. För dem får 

löftet en annan innebörd än för de som i princip inte har någon relation till Svenska kyrkan. 

De ungdomar som är aktiva inom organisationen kan relatera till begreppen på ett helt annat 

sätt. För många av dem är Svenska kyrkan en plats för eftertanke, tro och engagemang. 

Svenska kyrkan uttrycker i kommunikationslöftet en önskan om att vara en närvarande kyrka, 

något som dock mottogs med en viss skepsis. Camilla, menar att ”många unga är kanske 

medvetna om vad Svenska kyrkan är, men knappast vad organisationen står för och vad den 

vill”. Organisationen beskrivs även som ”mer passivt än aktivt närvarande”.

Medlemmarna i fokusgruppen ”gymnasieelever 1” har svårt att närma sig 

kommunikationslöftet och tar även lite avstånd från det. Eftersom deras relation till Svenska 

kyrkan är knapphändig menar de att det är svårt att sätta sig in i vad Svenska kyrkan vill lova. 

”Möten Gud, och sådana här grejer” menar Tommie, ”låter lite science fiction aktigt för 

mig”. För dessa ungdomar finns det ett stort avstånd mellan deras egen image av Svenska 

kyrkan och organisationens profil. Avståndet mellan image och profil är även förhållandevis 

stort hos fokusgruppen ”gymnasieelever 2”. Elin, anser att Svenska kyrkans 

kommunikationslöfte ”ser bra ut, men jag vet inte om det är sådär”. De är vidare medvetna 

om möjligheten att engagera sig, men det är tveksamt om de skulle ta den.

Den tredje delen av Svenska kyrkans profil består av dess kärnvärden, närvaro, öppenhet och 

hopp. Målet är att målgrupperna ska associera organisationen med dessa ledord samt att de 

ska genomsyra all kommunikation, både internt och externt. Kärnvärdena är den del i Svenska 
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kyrkans profil som de flesta respondenter upplever stämmer överens med sin egen image av 

organisationen. Självklart är detta beroende på hur man tolkar begreppen. Att Svenska kyrkan 

vill vara ”öppen” kan exempelvis ses som att man kan vara öppen mot sig själv när man 

besöker en kyrka och då i bön, ”berättar” saker man inte annars skulle göra. Om man dock 

med öppen menar att Svenska kyrkan ska vara öppen för alla, på lika villkor, kan begreppet 

bli problematiskt. Respondenterna belyser bland annat det faktum att vissa personer inom 

kyrkan inte anser att kvinnor bör prästvigas eller att homosexuella ska tillåts att vigas. Detta 

anses vara en förlegad syn som även skadar ungas image av Svenska kyrkan.

Det är en sak att reflektera över huruvida en bild överensstämmer med en önskvärd, det vill 

säga om ens egen image överrensstämmer med en organisations önskvärda profil, men det är 

en helt annan att, helt spontant, beskriva en viss organisation. Trots att många av 

respondenterna angav att deras image, till stor del, överensstämmer med de olika delarna i 

Svenska kyrkans kommunikationsplattform, visar resultatavsnittet ”image – respondenternas 

bild av Svenska kyrkan” en annan verklighet. Även om de ”aktiva ungdomarna” tenderar att 

beskriva Svenska kyrkan i övervägande positiva ordalag så är övriga ungdomars image av 

organisationen inte odelat positiv. De beskriver istället Svenska kyrkan som desperat 

organisation som försöker möta ett minskat intresse. Svenska kyrkan beskrivs vidare som 

”bakåtsträvande, gammal och tråkig”, ”inte som något som är till för alla” och ”ganska 

tråkig”. Elin anser vidare att det ses som något negativt att vara ”för kristen” och att ”det 

nästan är lite läskigt med folk som tror så mycket”. Anna menar att en kristen tjej eller kille 

kan uppfattas som ”stackars person som är hjärntvättad och inte får tycka själv”.
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8. Diskussion

Svenska kyrkan är inte en organisation med samma förutsättningar som de flesta andra 

organisationer. Svenska kyrkan är ett religiöst samfund, en kristen kyrka. På så vis säljer de 

inte sin tro på samma sätt som andra organisationer eller företag säljer produkter. Trots detta 

är det lika viktigt för Svenska kyrkan, som för någon annan organisation, att ha en 

genomtänkt profil. Med andra ord måste organisationsledningen ha klart för sig vilken bild de 

vill att omgivningen ska ha av dem. För Svenska kyrkan började detta profileringsarbete 

under hösten år 2002, med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet. Idag, 

utgörs Svenska kyrkans profil av dess kommunikationsplattform, vilken i sin tur består av 

organisationens vision, löfte och kärnvärden och målet är att organisationen ska uppfattas 

enligt denna.

Begreppet image, definieras som ”den bild eller uppfattning olika grupper har av en 

organisation”. Ett kvalitativt angreppssätt innebär att resultaten från fokusgruppsintervjuerna 

inte går att generalisera till en hel population, det går dock att urskilja vissa tendenser och 

mönster som kan anses gälla för unga människor. Resultatet från de genomförda 

fokusgruppsintervjuerna visar att ungas bild av Svenska kyrkan är komplex och varierande. 

De ungdomar som är aktiva inom Svenska kyrkan har även, en mer positiv bild av 

organisationen än de som inte är det. Respondenterna tenderar dock att växla mellan sina 

åsikter och förhållandet till Svenska kyrkan är motsägelsefullt. Organisationen beskrivs, å ena 

sidan, som trygg, öppen och trevlig, en viktig tradition som vi måste behålla.  Å andra sidan 

uppfattas Svenska kyrkan som fördomsfull och tråkig. Anna i fokusgruppen ”gymnasieelever 

2” beskriver hur det idag, absolut inte, anses vara ”inne” att vara kristen och att jämnåriga 

som går regelbundet i kyrkan, anses vara, lite ”koko”. Maja, däremot, menar att hon tycker att 

de personer som står för att de är kristna och går i kyrkan är modiga. Troligt är kanske att 

många delar Majas resonemang men det faktum att Svenska kyrkan ses som något gammalt, 

grått och bakåtsträvande, som få unga vill förknippas med, är fortfarande en utmaning för 

organisationen.

För att återgå till begreppen profil och image och huruvida den bild Svenska kyrkan vill 

förmedla till sin omgivning överensstämmer, eller inte, visar resultaten från 

fokusgruppsintervjuerna att den image de ungdomar som är aktiva inom Svenska kyrkan har, i 

större utsträckning harmoniserar med organisationens profil än de ungdomar som inte är 
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aktiva. Vad kan det då finnas för tänkbara orsaker till att ungdomars åsikter om Svenska 

kyrkan går isär som de gör? Heide menar att en persons image av en organisation inte 

nödvändigtvis behöver vara en sann bild av verkligheten. Den image, som ungdomar som 

sällan besöker Svenska kyrkan har av organisationen, bygger till större del på fördomar än 

egenupplevda erfarenheter. Att Svenska kyrkan inte själv når ut till dessa ungdomar kan 

därför ses som en tänkbar förklaring. I dagsläget arbetar inte organisationen kommunikativt, 

specifikt mot unga. Detta innebär i sin tur att det inte är organisationens egna budskap, dess 

önskvärda profil, som når ungdomarna. Den image som bildas bottnar istället i vad unga ser 

och hör talas om organisationen, exempelvis på TV, eller genom andra personer som kanske

inte heller har fått informationen genom en direkt relation med Svenska kyrkan. På så vis 

späds fördomar på, istället för att motverkas. Med detta resonemang menar jag dock inte att 

alla ska uppfatta Svenska kyrkan på ett visst sätt, bara för att organisationen vill det, utan att 

en upplevd bild kan vara orättvis om man inte har all relevant information.

Ungdomarna i fokusgruppen betonar vikten av en fungerande kommunikation för att 

avståndet mellan deras image och Svenska kyrkans profil ska minska. Då 

fokusgruppsintervjuerna visade att de ungdomar som är aktiva inom Svenska kyrkan också är 

de som har en positivare image av organisationen än resterande, tror jag att nyckeln till 

framgång ligger i att styrka relationen mellan Svenska kyrkan och ungdomar. Jag tror dock att 

det är viktigt att lägga ambitionsnivån på rätt nivå. Det handlar kanske inte om att ”omvända” 

alla unga till kontinuerliga kyrkobesökare utan, istället att minska ungas fördomar gentemot 

Svenska kyrkan och göra relationen varmare. Unga ska kunna landa i en vetskap om vad 

organisationen har att erbjuda och står för även om de inte besöker den regelbundet, eller ens 

vill ha en befintlig relation.

Att förändra ungas syn på Svenska kyrkan är dock inget man gör över en natt. Det tar tid och 

kräver målmedvetet arbete, att genom ökade kunskaper bygga upp en önskvärd bild av 

organisationen. Ungdomarna själva menar att det säkert kommer att bli ett ”jätteprojekt” och 

om man vill uppnå ett önskat resultat gäller det att ta ett steg i taget. En början kan vara att, i 

kyrkans regi öppna fler fritidsgårdar likt ”Kryddan”. På så vis kan ungdomar träffas i en 

trivsam och kravlös miljö, omgivna av människor som är där för deras skull och bryr sig. Jag 

tror att det, överhuvudtaget, gäller att kommunicera vad man som ung kan göra i en kyrka, 

förutom att fira gudstjänst. Har den lokala kyrkan en kör som behöver fler medlemmar? Finns 
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det olika typer av samtalsgrupper? Vad innebär det egentligen att vara med i Kyrkans unga? 

Vad finns det för andra möjligheter till engagemang?

Även om respondenterna menar att mer information om Svenska kyrkan skulle leda till en 

bättre överensstämmelse mellan image och profil har jag ändå svårt att tro att det skulle vara 

så enkelt. Svenska kyrkan är en organisation som bygger på kristendomen och människors tro. 

Religion har inte en lika stark ställning i dagens moderna samhälle som den haft tidigare. Den 

tillhör inte människors vardag på samma sätt längre. Att vara med i Kyrkans unga på sin fritid 

innebär därför inte detsamma som att exempelvis spela hockey eller rida. Det är ett 

ställningstagande. Dagens människor kräver ofta en förklaring till varför saker är som de är 

och många söker svaret på frågor som hur och varför. Religion kan inte erbjuda sådana svar, 

det handlar istället om att förlita sig på något, att tro. Det som är främmande och annorlunda 

möts ofta av misstro och skepticism. Jag tror därför att Svenska kyrkan måste vara medveten 

om den utmaning den står inför och ta med sig dagens verklighet i sina framtida 

kommunikationsstrategier.

Varje möte med Svenska kyrkan spelar en viktig roll i formningen av ungas image av 

organisationen. Det gäller för Svenska kyrkans ledning att, internt, kommunicera den profil 

enligt vilken de vill uppfattas av sin omgivning. En organisations profileringsarbete börjar på 

hemmaplan, om inte de egna medarbetarna förstår vad Svenska kyrkan står för och vart 

organisationen är på väg kan ingen utanför förstå det heller. Jag menar att varje medarbetare 

inom Svenska kyrkan måste vara medveten om att de fungerar som ambassadörer för 

organisationen. Då många unga i dagens samhälle har en sporadisk relation med Svenska 

kyrkan spelar varje möte med representanter från organisationen stor roll, för hur de 

fortsättningsvis kommer att uppleva Svenska kyrkan. Något som dock försvårar Svenska 

kyrkans profileringsarbete är dess organisation. Kommunikationsplattformen är endast 

bindande för Svenska kyrkans nationella nivå medan stift och församlingar själva har 

valmöjligheten att bestämma huruvida de vill anta den eller inte. Tanken är att omgivningen 

ska uppfatta Svenska kyrkan som en och samma organisation och inte som olika enheter. De 

stift och församlingar som inte följer de utarbetade riktlinjerna försvårar detta arbete och 

bilden av Svenska kyrkan blir svårare att tyda.

Begreppet organisationsidentitet kan definieras som summan av allt en organisation säger 

eller gör. Den beskriver svaren på frågor som ”vad står vi för” och ”vad är det som gör oss 
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unika”. Svenska kyrkans identitet är något som jag anser måste arbetas vidare med internt. 

För att minska ungas fördomar mot Svenska kyrkan och i processen göra avståndet mellan 

image och profil mindre tror jag att organisationen skulle tjäna på att, utåt, förtydliga vad som 

är Svenska kyrkan och vad som inte är det. ”Är Åke Green pastor i Svenska kyrkan?” och 

”Är Knutby en församling inom Svenska kyrkan?” Att förtydliga vad organisationen står och 

inte står för, innebär även ett ställningstagande mot de kontroversiella åsikter inom Svenska 

kyrkan som annars får stor uppmärksamhet och genomslagskraft. En identitet uppfattas 

genom den kultur vi tillhör och den kontext vi är verksamma i. Jag tror att unga i dagens 

samhälle har svårt att förstå det motstånd som finns hos vissa personer som representerar 

Svenska kyrkan, gentemot kvinnliga präster och samkönade äktenskap. Det är lätt att dessa 

frågor tar överhanden vilket indirekt leder till att fokus flyttas från Svenska kyrkans egentliga 

budskap. Istället ser unga bara en organisation som vägrar förändring och har en förlegad syn 

på sina medmänniskor. Att vara traditionsenlig behöver inte innebära detsamma som att vara 

gammalmodig och bakåtsträvande.

Trots att de undersökningar som tidigare genomförts i syfte att kartlägga bilden av Svenska 

kyrkan, inte specifikt har studerat hur unga (16-18 år) uppfattar organisationen, kan ändå 

likheter i resultat skönjas mellan dessa och den undersökning som utförts inom ramen för 

denna uppsats. Bland annat visar Bromanders, Medlem i Svenska kyrkan – en studie kring 

samtid och framtid, att det är våra respektive erfarenheter som har format den bild vi har av 

Svenska kyrkan och att det är vår image som styr hur vi fortsättningsvis relaterar till 

organisationen.106 Både Medlem 2004 och TEMO:s organisationsindex år 2003, uppvisar 

vidare en komplex bild av Svenska kyrkan. Begrepp som används för att beskriva 

organisationen är alltifrån bra, öppen och trygg till konservativ, fördomsfull och 

gammalmodig, i likhet med denna undersökning.107

Utifrån detta resultat anser jag att det, för Svenska kyrkans fortsatta kommunikationsarbete, 

vore värdefullt att genomföra en större undersökning där ungas image av Svenska kyrkan 

studeras. Som ett ytterliggare led i fortsatt forskning, anser jag även att det skulle vara 

intressant att undersöka huruvida Svenska kyrkans unga (KU) kommunicerar utifrån 

organisationens profil, eller inte, eftersom de är dem som på många sätt organiserar 

målgruppen.

                                                
106 Bromander, J (2005), s. 59
107 Bromander, J (2005), s. 59 samt TEMO:s organisationsindex (2003)
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8.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka bilden av Svenska kyrkan idag, bland unga, 

samt organisationens externa kommunikation. Detta har gjorts med utgångspunkt i begreppen 

identitet, profil och image. Svenska kyrkans profil utgörs av dess kommunikationsplattform 

som i sin tur består av vision, löfte och kärnvärden. Resultaten från fokusgruppsintervjuerna 

visar på en skillnad i image mellan de ungdomar som är aktiva inom Svenska kyrkan och de 

som inte är det. Generellt sätt har de aktiva ungdomarna en mer positiv bild av organisationen 

och deras image stämmer i större utsträckning överens med Svenska kyrkans profil än hos de 

ungdomar som inte är aktiva inom organisationen. 

En organisation får ofta den bild i allmänhetens ögon den förtjänar, heter det och vilka val en 

person gör hänger starkt samman med de föreställningar personen har av organisationen. 

Resultaten från fokusgrupperna visar gång på gång att det är erfarenheten, eller bristen på den, 

som avgör hur en persons image av Svenska kyrkan ser ut. Idealet för en väl fungerande 

organisation är att dess profil och image överensstämmer fullt ut. Så är dock inte helt fallet för 

Svenska kyrkan. För att en organisation ska kunna överleva måste den dock kunna anpassa sig 

till kraven utifrån och förändras i takt med det omgivande samhället. Jag är medveten om att 

detta är svårt för en organisation med så pass lång historia som Svenska kyrkan men det går 

inte heller att dra hela den svenska befolkningen över en kam och jag är övertygad om att 

specifika kommunikationsstrategier, för unga, måste utarbetas inom en snar framtid för att 

kunna möta målgruppens behov på ett tillfredsställande sätt. 
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Bilaga 1

Alla respondenter ombeds först att berätta lite om sig själva, exempelvis vad de heter, hur 

gamla de är och var de går i skolan

1. Känner du till Svenska kyrkan?

2. Har du under det senaste året besökt Svenska kyrkan?

- Om ja, i vilket syfte (gudstjänst, dop, begravning, vigsel eller annat)?

- Om ja, hur frekvent besöker du Svenska kyrkan?

- Om nej, varför inte?

3. Hur skulle du beskriva din relation till Svenska kyrkan idag?

- Här försöker jag skapa mig en bild av respondenternas relation till Svenska 

kyrkan. Hur ser relationen till Svenska kyrkan ut? Är de aktiva inom 

organisationen, i så fall på vilket sätt? Har de ingen relation alls?

- Spelar Svenska kyrkan en viktig (mindre viktig, obefintlig) roll i ditt liv?

4. Om Du med 2-3 egna ord skulle beskriva Svenska kyrkan idag, vilka ord skulle Du då 

välja? (Om någon säger ”Svenska kyrkan”, vad tänker du på då?)

– Vad bygger du detta resonemang på?

– Finns det speciella företeelser eller personer som har påverkat din bild av Svenska 

kyrkan i positiv eller negativ riktning? Berätta vad är vilka och i vilken riktning de 

påverkat bilden. (Exempel på sådana kan vara skolans religionsundervisning, 

respondentens egen konfirmation, gudstjänster, Svenska kyrkans övriga verksamhet, 

debatt om kvinnoprästmotstånd och homosexualitet i kyrkan, SKUT, Svenska kyrkans 

närvaro vid lokala och nationella kriser/olyckor osv.)

– Var har du sett eller hört talas om Svenska kyrkan (informationskanaler)?

5. Om Du med 2-3 egna ord skulle beskriva hur Du önskar att Svenska kyrkan var, 

vilka ord skulle Du då välja? (Respondentens ”önskekyrka”)

– Viktigt att respondenterna anger varför de tycker som de tycker
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6. Svenska kyrkans kommunikationsvision lyder ”En kyrka som människor har en 

positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”. Hur väl anser du att detta 

stämmer överens med din egen bild av Svenska kyrkan?

- På vilket sätt tycker du att bilden överrensstämmer med din egen, alternativt inte 

överrensstämmer?

För att mäta om Svenska kyrkans kommunikationsvision överrensstämmer med 

respondenternas egen bild av Svenska kyrkan läser jag högt upp visionen för respondenterna. 

Därefter får respondenterna utveckla sina tankar kring Svenska kyrkans kommunikationslöfte.

7. Svenska kyrkans kommunikationslöfte lyder ”Svenska kyrkan vill ge rum för möten 

med Gud. Svenska kyrkan vill ge möjlighet till eftertanke, to och engagemang. Svenska 

kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka buren av tillit, livsmod och hopp”.

- På vilket sätt tycker du att bilden överrensstämmer med din egen, alternativt inte 

överrensstämmer?

För att mäta om Svenska kyrkans kommunikationslöfte överrensstämmer med 

respondenternas egen bild av Svenska kyrkan läser jag högt upp löftet för respondenterna. 

Därefter får respondenterna utveckla sina tankar kring Svenska kyrkans kommunikationslöfte.

8. Svenska kyrkans kärnvärden är närvaro, öppenhet och hopp. På vilket sätt tycker du 

att dessa ord överrensstämmer med din egen bild av Svenska kyrkan, alternativt inte 

överrensstämmer?

Jag skriver upp kärnvärdena på en lapp som jag visar för respondenterna, därefter diskuterar 

de kring dessa ledord


