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depth interviews have been made with eight informants of dioceses.   
 
Main Results:  The study shows that the eight informants of dioceses all are positive 
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in time will lead to a more effective intern communication with less 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka förhoppningar och förväntningar inför lanserandet 
av ett intranät i Svenska kyrkan. För att utreda detta har intervjuer gjorts med åtta 
slumpmässigt utvalda stiftsinformatörer, vilka identifierats som personer med nyckelpost 
inom organisationen. Uppsatsen syftar till att undersöka hur stiftsinformatörerna anser att 
kommunikationen fungerar idag inom deras stift och i hela Svenska kyrkan, vad som kan 
förbättras, samt om de tror att ett intranät kan bidra till en förbättring och effektivisering i 
kommunikationsarbetet. 
 
Som teoretisk ram till studien har teorier kring organisationskommunikation och intranät 
använts. För att besvara syftet har en kvalitativ metod nyttjats med personliga intervjuer. De 
åtta stiftsinformatörerna har intervjuats utifrån en intervjuguide, detta har sedan transkriberats, 
sammanställts och analyserats.  
 
Resultatet visade att stiftsinformatörerna var positiva till intranätet och att de tror att deras 
stift kommer att vilja införa det. De ser webben som den huvudsakliga kanalen redan idag, 
kompletterat med andra media exempelvis nyhetsbrev. Respondenterna har överlag en positiv 
bild av kommunikationsarbetet i Svenska kyrkan och sina stift. Vissa saker tar dock längre tid 
att förankra och genomföra på alla nivåer. Olika delar och enheter i organisationen har också 
olika förutsättningar för arbetet. Datakunskapen bland de framtida intranätsanvändarna anses 
förhållandevis god, även detta är något som kommer att förbättras mer över tid. 
Respondenterna ser att det finns en viss skepticism i delar av organisationen gällande 
verktyget för den gemensamma webben som inte helt anses ha uppfyllt förväntningarna. Man 
ser dock de positiva delarna som det övervägande, bland annat att intranätet blir en del i 
arbetet med att profilera Svenska kyrkan som en enad svensk folkkyrka.      
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1. Inledning 
 
Vikten av ett väl genomtänkt och genomarbetat kommunikationsarbete har blivit allt mer 
uppmärksammat i svenska företag och organisationer. Idag satsas mycket pengar på 
kommunikationsinsatser som marknadsföring och PR för att nå de livsviktiga externa 
målgrupperna. Den interna kommunikationen däremot anses generellt vara mindre prioriterad. 
Samtidigt som det externa kommunikationsarbetet ges stort utrymmet i budgeten kan det 
interna arbetet vara eftersatt, vilket leder till att organisationens mål och värderingar inte 
kommuniceras ut till medarbetarna på bästa sätt. I förlängningen bör detta leda till lägre 
effektivitet.        
 
Ett intranät har snarare blivit regel än undantag i dagens organisationer. Intranätet beskrivs 
ofta som den ideala lösningen för internkommunikationen. Visionen om intranätet handlar om 
ett samlande medium som skall ena medarbetarna kring organisationens mål och stärka dem i 
deras arbete. Intranätet skall verka resurssparande eftersom man genom denna nya kanal kan 
skära ner på andra kommunikationsvägar. Det skall vara naturligt att börja arbetsdagen på 
intranätets startsida, och den dagen då intranätet är tillfälligt ut funktion skall personalen 
närmast i uppror kontakta supporten. 
 
Forskning visar att denna vision sällan uppfylls. I de flesta fall fungerar intranätet som en 
statisk informationskälla som medarbetarna endast besöker sporadiskt. Ett sådant intranät 
leder inte till någon effektivisering av organisationens kommunikation, den ersätter inga 
kanaler och den sparar knappast några resurser.1  
 
Svenska kyrkan är en stor organisation som verkar såväl i Sverige som utomlands, lokalt och 
nationellt. Dess anor går långt tillbaka i tiden, alltid med kommunikation som en viktig del i 
verksamheten. Det var genom kyrkan Sveriges medborgare fick nyheter under den tid då 
ingen TV eller radio fanns. Det är genom kyrkan många människor idag får hjälp och stöd 
genom svåra händelser i livet.  
 
Svenska kyrkan arbetar sedan en tid tillbaka aktivt med sitt kommunikationsarbete. Som 
grund ligger en gemensam kommunikationsplattform som skall användas för att profilera hela 
organisationen under ett gemensamt varumärke. Med kärnvärdena närvaro, öppenhet och 
hopp vill man stå enad som ett attraktivt alternativ i vår moderna värld. Under början av 2009 
kommer Svenska kyrkan att lansera ett intranät tänkt för hela organisationen. Även inom 
denna organisation lever förhoppningen om ett livaktigt intranät, ett ”nav i 
kommunikationshjulet”.2 En viktig del i ett väl fungerande intranät är att hela organisationen 
inser dess värden. Stiften har en viktig roll när det gäller att kommunicera ut dessa förtjänster 
till församlingar runt om i landet. I detta har stiftsinformatörerna en nyckelroll. Som 
sakkunniga på kommunikationsområdet har de den grundläggande kunskap som krävs för att 
se vinsterna av ett gemensamt kommunikationsarbete och ett gemensamt intranät för hela 
Svenska kyrkan. Det är denna grupp, dess åsikter och förväntningar kring 
kommunikationsarbetet och intranätet som denna uppsats berör.     
 

                                                 
1 McConnell (2007) 
2 Svenska kyrkans kommunikationsplattform (2004) s. 2 
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1.1 Disposition 
 
Uppsatsen har sex delar. Detta kapitel börjar med en inledning samt syfte och frågeställningar, 
därefter redovisas de avgränsningar som gjorts och ett resonemang förs kring källkritik. 
Kapitel två består av en bakgrund med beskrivning av Svenska kyrkan som organisation och 
dess kommunikationsarbete med en redogörelse av det inomkyrkliga kommunikationsarbetet 
och arbetet med införandet av ett intranät. I kapitel tre redogörs för uppsatsens metod med 
redogörelse för metodval, tillvägagångssätt i intervjuer och analys samt en diskussion kring 
reliabilitet och validitet. Teorikapitlet kommer som kapitel fyra, där redovisas teorier kring 
organisationskommunikation och intranät. Kapitel fem består av empiri och analys där 
intervjuerna sammanställs och presenteras i sex olika teman. Uppsatsen avslutas slutligen med 
kapitel sex där resultatet presenteras och en diskussion kring detta förs.     
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Denna uppsats syftar till att undersöka förhoppningar och förväntningar inför lanserandet av 
ett intranät i Svenska kyrkan. För att utreda detta kommer jag att intervjua ett antal 
stiftsinformatörer, vilka jag identifierat som personer med en nyckelpost inom organisationen. 
Jag vill undersöka hur de anser att kommunikationen fungerar idag inom deras stift och i hela 
Svenska kyrkan, vad som kan förbättras, samt om de tror att ett intranät kan bidra till en 
förbättring och effektivisering i kommunikationsarbetet. 
 
Syftet kan specificeras med följande frågeställningar: 
 

- Vilka är idag stiftens huvudsakliga kommunikationskanaler? 
- Hur ser stiftsinformatörerna på dagens inomkyrkliga kommunikation? 
- Vad anser stiftsinformatörerna om datavanan i målgrupperna? 
- Anser stiftsinformatörerna att deras medarbetare och målgrupper inser vikten av 

ett gott kommunikationsarbete? 
- Hur ser stiftsinformatörerna på Svenska kyrkans externa kommunikationsarbete? 
- I vilken utsträckning tror stiftsinformatörerna att stift och församlingar kommer att 

införa intranätet? 
- Vilka funktioner tror stiftsinformatörerna kommer att vara mest användbara? 
- Tror stiftsinformatörerna att ett intranät kommer att leda till förbättringar i 

kommunikationsarbetet? 
 
Utifrån denna uppsats skall det vara möjligt att göra en framtida uppföljning och utvärdering 
av användandet av intranätet. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Svenska kyrkan delar upp kommunikationen inom organisationen i två delar; intern och 
inomkyrklig kommunikation (se avsnitt 2.2 Svenska kyrkans kommunikationsverksamhet). 
Jag har valt att fokusera på den inomkyrkliga kommunikationen, det vill säga den 
kommunikation som sker inom hela organisationen, på alla nivåer. Vidare har jag, även om 
jag i stora drag beskriver strategier för hela den inomkyrkliga kommunikationsverksamheten, 
valt att främst fokusera på intranätet och förväntningarna på detta.  
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1.4 Källkritik 
 
För att undvika tveksamheter kring mina källor har jag valt att främst använda mig av tryckta 
material med känt ursprung, främst från erkända svenska forskare inom området medie- och 
kommunikationsvetenskap. Det som kan invändas mot dessa är att de är några år gamla och 
kan ha blivit inaktuella då framför allt utvecklingen kring intranät har varit snabb. Jag har 
dock medvetet valt bort de äldsta potentiella källorna samt kompletterat med det senaste från 
tidskrifter i ämnet för att säkerställa att nå den färskaste forskningen. 
 
I de delar som rör Svenska kyrkan har jag använt mig av deras egna dokument, planer för 
inomkyrklig kommunikation, kommunikationsplaner och liknande. Detta är främst interna 
handlingar. Jag ha valt att utgå från dessa då jag vill spegla Svenska kyrkans nationella mål 
och ambitioner med kommunikationsarbetet.  
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2. Bakgrund 
 
För att bidra till en bättre förståelse av uppsatsens resultat och analytiska delar presenteras här 
bakgrundsinformation om Svenska kyrkans organisation, dess kommunikationsarbete samt 
införandet av ett intranät i organisationen.    
 

2.1 Svenska kyrkan som organisation  
 
Svenska kyrkan är sedan en reform år 1995 frikopplad från staten.3 Organisationen hade år 
2007 omkring sju miljoner medlemmar, runt 74 procent av Sveriges befolkning.4 Innan 1995 
blev alla svenska medborgare automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan om en av föräldrarna 
var det. Idag blir såväl nyfödda som ungdomar och vuxna medlemmar genom dopet.5 
Medlemmarna finansierar tillsammans Svenska kyrkans verksamhet genom en 
medlemsavgift, även kallad kyrkoavgift. Hur stor denna är beror på församlingstillhörighet 
samt inkomst. År 2008 var riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 0,98 % av den kommunalt 
beskattningsbara inkomsten. Alla svenska medborgare betalar en begravningsavgift till 
Svenska kyrkan, som är statens huvudman för begravningar.6  
 
Svenska kyrkan består av tre nivåer som arbetar nära varandra: för gemensam verksamhet 
svarar nationella nivån, för regional verksamhet svarar stiften och för lokal verksamhet svarar 
församlingar och samfälligheter.7  
 
Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan är Kyrkomötet som består av 251 ledamöter, 
direktvalda av medlemmarna vid kyrkovalet. Ledamöterna sammanträder två gånger per år, 
vår och höst, och beslutar i ärenden som rör kyrkoordningen och andra övergripande frågor, 
exempelvis kyrkohandboken eller psalmboken. Kyrkomötet utser Kyrkostyrelsen som i 
fyraårsperioder fungerar som beredande, förvaltande och verkställande organ på den 
nationella nivån. Ordförande för Kyrkostyrelsen är ärkebiskopen, sedan år 2006 Anders 
Wejryd.8  
 
Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen utser ett antal nämnder, bland annat för forskning och 
utbildning samt en överklagandenämnd. Dessa skall fungera rådgivande samt ha ett 
avgörande inflytande gentemot kyrkostyrelsen i sina specifika frågor. Verksamheten på 
nationell nivå bedrivs vid kyrkokansliet i Uppsala. Kansliet har åtta avdelningar, däribland en 
informationsavdelning, som leds av en avdelningschef och är knuten till en eller flera 
styrorgan utöver Kyrkostyrelsen. Kyrkokansliet har omkring 300 anställda och leds av 
generalsekreterare Lars Friedner.9    
 
Svenska kyrkan är indelat i tretton stift. Varje stift leds av en biskop. Stiften skall fungera 
rådgivande och stödjande för församlingarna, samt se till att verksamheten följer 

                                                 
3 Ekström (2004) s. 33 
4 Svenska kyrkan, Medlemsavgiften 
5 Svenska kyrkan, Hur blir man medlem? 
6 Svenska kyrkan, Medlemsavgiften  
7 Statistiska centralbyrån & Svenska kyrkans församlingsförbund (2006) s. 4 
8 Svenska kyrkan, Kyrkomötet 
9 Alpin (2007) s. 7 
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kyrkoordningen. Stiften förvaltar även Svenska kyrkans jord, skog och fonder. Biskopen viger 
präster och diakoner till tjänst i kyrkan.10  
 
Svenska kyrkan består av 1 823 församlingar och 45 utlandsförsamlingar med uppgift att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva mission och diakoni. Vanligen hålls omkring en 
halv miljon gudstjänster varje år, dessa besöks av runt 19 miljoner människor.11 Idag finns 
runt 22 000 anställda och 45 000 förtroendevalda i Svenska kyrkan. Några hundratusen 
engagerar sig ideellt genom att exempelvis vara barn- eller ungdomsledare, besöka sjuka eller 
ägna sig åt internationellt arbete. Verksamheten finansieras genom kyrkoavgiften. I 
genomsnitt går 90 % av avgiften till lokalt arbete medan 10 % tillfaller stiften och den 
nationella nivån.12    
  

2.2 Svenska kyrkans kommunikationsverksamhet 
 
Svenska kyrkan har en gemensam kommunikationsvision:  
 

En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.13  
 
Vidare har Svenska kyrkan kommunikationslöften: 
 

- 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 
hopp14 

 
Enligt den kommunikationsplattform som beslutades av Kyrkostyrelsen år 2004 vill 
organisationen verka under ett gemensamt varumärke; Svenska kyrkan. Styrdokument och 
grafiska profiler skall alla sträva mot detta mål. Tre kärnvärden har arbetats fram som en 
grundpelare i kommunikationen; närvaro, öppenhet och hopp. Dessa beskriver de 
grundvärderingar som skall prägla kommunikationsarbetet.15  
 
Svenska kyrkan delar upp sitt interna kommunikationsarbete i två delar: 
 

- Intern kommunikation, kommunikation inom en viss enhet eller arbetsplats till 
samtliga definierade målgrupper (anställda, förtroendevalda, ideellt engagerade). 

 
- Inomkyrklig kommunikation, kommunikation mellan anställda, förtroendevalda och 

ideellt engagerade inom hela Svenska kyrkan, såväl i Sverige som utomlands.16 
 

                                                 
10 Svenska kyrkan, Stiften 
11 Alpin (2007) s. 8 
12 Ibid. s. 8f 
13 Utkast till inomkyrklig kommunikationsstrategi (2008) s. 2 
14 Svenska kyrkans kommunikationsplattform (2004) s. 1 
15 Ibid. s. 2 
16 Utkast till inomkyrklig kommunikationsstrategi (2008) s. 1 
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2.2.1 Inomkyrklig kommunikation  
 
Svenska kyrkans strategi för inomkyrklig kommunikation utgår från den av Kyrkostyrelsen 
fastslagna Svenska kyrkans kommunikationsplattform och är en del av organisationens 
övergripande kommunikationsstrategi. Denna erbjuds alla nivåer och är obligatorisk för 
nationell nivå, men frivillig för stift, samfälligheter och församlingar.17  
 
Svenska kyrkan strävar efter öppenhet i den inomkyrkliga kommunikationen. Under rubriken 
”Principer för god kommunikation i Svenska kyrkan” står att läsa: 
 

Det personliga mötet överträffar ofta allt annat. För att dessa möten ska bli värdefulla behöver vi 
en inomkyrklig kommunikation som präglas av en närvarande, öppen och hoppingivande kyrka.   

 
Vår inomkyrkliga kommunikation ska, så långt det är möjligt, vara planerad och samordnad 
mellan olika nivåer och enheter. Kommunikationen ska ha mottagaren i fokus, och för att inte 
överbelasta omgivningen med onödig information ska vi ta hänsyn till människors olika 
situationer och behov när vi kommunicerar med dem. Vi ska sträva efter att kommunicera så att 
det är lätt att förstå. Självklart ska vår kommunikation vara ärlig, och avsändaren tydlig. 
Kommunikationen ska utvärderas regelbundet i förhållande till målen.18  

 
Genom ett antal strategier vill Svenska kyrkan uppfylla de uppsatta mål man har för den 
inomkyrkliga kommunikationen. Den skall fungera stärkande för medarbetarna i deras arbete 
och engagemang och skapa gemensamma kanaler för en effektivare inomkyrklig 
kommunikation. Vidare skall samverkan och samhörigheten öka i hela organisationen, 
kunskap- och erfarenhetsutbyten skall främjas och känslan av ensamarbete skall minska.19 De 
strategier man valt att utgå från är:  
 

- Kommunikation är allas ansvar    
- Informationen ska vara öppen och tillgänglig för alla, i så hög grad som möjligt 
- Den inomkyrkliga kommunikationen ska bidra till ökad samhörighet, dialog och 

engagemang 
- Svenska kyrkans medarbetare på olika nivåer ska ha kommunikationskompetens 
- Ett intranät ska vara navet för den inomkyrkliga kommunikationen20 

 
I den inomkyrkliga kommunikationsstrategin ses det kommande intranätet som den stora 
kanalen i arbetet med informationsspridning. Intranätet beskrivs som kommunikationens 
”nav”. Intranätet skall endast kompletteras med ett fåtal andra kanaler, helst skall även dessa 
vara elektroniska, exempelvis nyhetsbrev. Traditionella postutskick skall samordnas i den 
utsträckning det är möjligt. Kommunikation genom chefer på olika nivåer beskrivs som 
viktigt, förutsatt att dessa ledare har den kommunikativa kompetens som krävs. Samtidigt vill 
man renodla mötestillfällena till de gånger dialog och deltagande står i fokus. 
 
Svenska kyrkan vill i det inomkyrkliga kommunikationsarbetet sträva efter att hålla ett 
personligt tilltal, med ett rakt och vardagligt språk som alla mottagare kan förstå. Likaså skall 
bildspråket vara enkelt och tydligt.21    

                                                 
17 Utkast till inomkyrklig kommunikationsstrategi (2008) s. 1 
18 Ibid. s. 2 
19 Ibid. s. 2 
20 Ibid. s. 3f 
21 Ibid. s. 4f 
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2.3 Införandet av ett intranät 
 
I februari 2008 startade projekt ”intranät” efter beslut om ett införande av ett gemensamt 
intranät i Svenska kyrkan. En projektgrupp tillsattes, ledd av projektledare Kent Kvist, med 
uppdrag att utreda och genomföra arbetet. Projektet beräknas utvärderas och slutrapporteras i 
slutet av maj 2009.22 
 
Projektets huvudmål är att den 31 maj 2009 ha levererat en plattform för ett gemensamt 
intranät för hela Svenska kyrkan som skall vara individanpassat och tillgängligt. Plattformen, 
grunden till intranätet, samt vissa basfunktioner skall då vara färdig att tas i bruk efter att först 
ha testats av ett antal pilotregioner.23   
 
Intranätet skall vända sig till alla inomkyrkliga grupper: Anställda, förtroendevalda och 
frivilligarbetare. Målgruppen är således såväl nationell nivå med utlandspersonal som stift, 
församlingar och samfälligheter.24 Dessa skall känna sig stärkta i sitt arbete genom intranätet, 
som skall vara en väg för att uppfylla målen för inomkyrklig kommunikation (se avsnitt 
2.2.1).25 I projektbeskrivningen poängteras särskilt den inomkyrkliga sammanlänkningen där 
inga enheter skall välja att ställa sig utanför. Istället betonas vikten av att intranätet skall 
underlätta och vara till hjälp i det dagliga arbetet. 
 

Ett framtida intranät bör byggas utifrån kommunikationsperspektiv kopplat till 
organisationsperspektiv. Intranätet ska byggas med stift, samfälligheter och församlingars behov i 
fokus, tillgängligt för alla enheter. Känslan ska vara att det är ett lokalt intranät, men i 
informationen och strukturen ska gemensam information finnas.  

 
Varje nod i intranätet grupperas kring stiftet och därutöver finns gemensam information och 
funktionalitet. Upplägget på intranätet bör vara möjligt att anpassa till användarens arbetsuppgifter 
med uppgiftsorienterad struktur och personaliserad information. Intranät ska fungera som ett 
verktyg i medarbetarens dagliga arbete.26   

 
Intranätet skall byggas upp stegvis, de olika målgrupperna skall kunna ansluta successivt och 
nya funktioner i intranätet skall kunna tillkomma efter hand.27 Basfunktionerna skall vara en 
personlig startsida med profil och dagligen uppdaterat nyhetsflöde som skall vara delvis 
valbart. Vidare skall sidan innehålla kalender, kursadministration, lediga jobb, ”telefonbok” 
samt inomkyrkliga webbplatser för den eller de grupper eller projekt man arbetar inom. De 
inomkyrkliga sidorna skall även de innehålla relevanta nyheter, vissa av dem valbara, och 
kalender, samt möjlighet att dela dokument, samverkansrum, bokning av gemensamma 
resurser, länksamling och diskussionsforum.28     
 
 Ett antal kommunikationsmål finns formulerade inför lanseringen av intranätet: 
 

1. 80 % av alla kyrkoherdar och kanslichefer ska känna till det kommande intranätet och ha en 

positiv förväntan på detta.  

                                                 
22 Projektbeskrivning: Ett gemensamt intranät s. 7 
23 Projektbeskrivning: Ett gemensamt intranät s. 6f 
24 PowerPoint: Ett gemensamt intranät s. 2 
25 Projektbeskrivning: Ett gemensamt intranät s. 7 
26 Ibid. s. 3 
27 PowerPoint: Ett gemensamt intranät s. 3 
28 Ibid. s. 9f 
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2. Målgrupperna ska ha en relevant bild det intranät som finns i maj 2009 samt de möjligheter som 

intranätet ger i framtiden.  

3. De olika enheternas ledning ska förses med bra underlag för beslut om anslutning  

4. De olika enheterna ska uppmuntras att aktivt börja planera sin del av det gemensamma 

innehållet på intranätet. Delaktighet i utvecklingsarbetet av intranätet ska möjliggöras och 

uppmuntras.29  

De främsta målgrupperna för detta arbete beskrivs vara beslutsfattare, det vill säga 
kyrkoherdar, kanslichefer, kyrkoråd, stiftsstyrelser och kyrkostyrelse, samt vissa anställda 
nyckelpersoner såsom IT-ansvariga, informatörer, personalchefer och kanslister. Dessa skall 
fungera som ambassadörer gentemot sin specifika enhet inom organisationen. På detta sätt 
skall arbetet befästas på alla nivåer. Förutom dessa inomkyrkliga målgrupper nämns även ett 
antal externa samarbetspartner som kan ha intresse av att samarbeta kring vissa delar av 
intranätet. 30  
 
Informationen om det kommande intranätet skall föras ut stegvis och i flera olika kanaler med 
huvudsyftet att kommunicera möjligheterna kring ett gemensamt intranät.31  
 
 
 
 

 

                                                 
29 Förslag till kommunikationsplan; intranät s. 3 
30 Förslag till kommunikationsplan; intranät s. 3 
31 Ibid. s. 5 



 13 

3. Metod 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka förhoppningar och förväntningar inför lanserandet 
av ett intranät i Svenska kyrkan. Jag vill undersöka hur ett antal stiftsinformatörer anser att 
kommunikationen fungerar idag inom deras stift och i hela Svenska kyrkan, vad som kan 
förbättras, samt om de tror att ett intranät kan bidra till en förbättring och effektivering i 
kommunikationsarbetet. 
 
För att uppfylla mitt syfte med denna uppsats har jag valt att använda mig av personliga 
intervjuer. Jag kommer att intervjua åtta slumpmässigt utvalda personer anställa som 
stiftsinformatörer i något av Svenska kyrkans tretton stift. Ett alternativ kunde ha varit att 
använda sig av fokusgrupper. Detta är dock inte praktiskt möjligt då stiftsinformatörerna av 
naturliga orsaker är geografiskt utspridda. Med fokusgrupper hade det varit möjligt att låta 
alla stiftsinformatörernas åsikter komma fram och att få hela gruppens samlade åsikt. Jag har 
dock bedömt att personliga intervjuer är den bäst lämpade metoden för att uppfylla mitt syfte 
och att åtta respondenter är ett lagom antal svarande.   
 
Viktigt att poängtera är att uppsatsen inte syftar till att ge någon generell bild av 
kommunikationsarbete eller intranät, inte för organisationer och företag i allmänhet, inte 
heller för Svenska kyrkan som helhet. Uppsatsen är uppbyggd kring åtta personers subjektiva 
bild av sitt arbete med kommunikationsfrågor och skall läsas som sådan. Dessa åtta 
respondenter representerar dock åtta av tretton stiftsenheter och torde därmed ge en god bild 
av förhållandena på stiftsnivå.  
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens metod, urvalet definieras, tillvägagångssätt för 
intervjuer och analys kommer att presenteras och jag kommer att föra en diskussion kring 
uppsatsens reliabilitet och validitet.   
  

3.1 Personlig intervju 
 
Personlig intervju, eller professionsintervju som det även kan kallas, kan läggas upp och 
genomföras på flera olika sätt; som huvudsaklig metod eller som en del i en fältstudie.32 
Steinar Kvale beskriver en intervju som ett samtal där forskaren hör människorna själva 
berätta om sin livsvärld med egna ord, med sina egna uppfattningar, drömmar och 
förhoppningar. Han menar att vinsten med personlig intervju är just att få människors egna 
erfarenheter framför de vetenskapliga förklaringarna.33  
 
En forskningsintervju bygger på vardagens samtal, men är ett professionellt samtal. Den 
skiljer sig från en vanlig vardaglig konversation eftersom forskaren hela tiden styr och 
kontrollerar situationen. Kvale menar att just den subjektiva sanningen, som är beroende av 
respektive intervjuperson, är styrkan hos den kvalitativa intervjun som metod och att den ger 
en bild av en mångfacetterad värld.  
 
Kvale delar in en intervjuundersökning i sju stadier: Tematisering, planering, intervju, 
utskrift, analys, verifiering och rapportering. I den första fasen handlar det om att formulera 

                                                 
32 Ekström (2000) s. 49 
33 Kvale (2007) s. 9 
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undersökningens syfte och beskriva ämnet, detta skall göras innan metoden väljs. I fas två, 
planering, skall forskaren skaffa sig en översiktlig bild av den kommande undersökningen 
och planera för denna, även med tanke på moraliska konsekvenser. I själva intervjufasen, fas 
tre, genomförs intervjuerna enligt fastställd intervjuguide, därefter i fas fyra, skrivs dessa ut 
och förbereds för fas fem, analys. I denna fas analyseras intervjumaterialet efter passande 
metod. Utifrån detta genomförs sedan en verifiering; resultatens generaliserbarhet, reliabilitet 
och validitet fastställs. Slutligen, i fas sju, sammanställs och rapporteras resultatet av 
undersökningen vilket ger en läsbar uppsats.34         
 

3.1.1 Intervjuguide  
 
En intervjuguide fastställer de ämnen som är intressanta för undersökningen, samt den 
ordning de skall tas upp i under intervjun. Beroende på intervjuns upplägg kan guiden vara 
mer eller mindre bindande för intervjuns utformning. Guiden bör stimulera till en positiv 
intervjusituation där samtalet hålls levande genom korta frågor utan akademisk jargong. Målet 
är att frågorna skall leda till spontana och fria beskrivningar av respondenten.35       
 
Jag valde att göra en halvstrukturerad intervju, vilket innebär en tämligen öppen intervjuguide 
med olika teman med underfrågor jag ville ha besvarade inom varje tema. Intervjun bygger 
till stor del på att respondenten berättar och beskriver, medan jag ställer följdfrågor eller 
kompletterande frågor. Jag utformade min guide utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 
Intervjuguiden återfinns som bilaga 1.  
 

3.1.2 Urval  
 
Urval för personliga intervjuer handlar inte om slumptekniker eller krav på representativitet. 
Istället gäller det att selektera fram en lämplig grupp med personer som är en del i det man 
vill studera. Utifrån detta finns ett antal metoder för urval, vilken man väljer beror på studiens 
syfte. Jag har valt att använda ett stratifierat urval. Vid denna urvalsform väljer man ut olika 
kategorier, exempelvis utifrån funktioner i en organisation eller demografiska kategorier. 
Dessa kategorier matchas sedan med en passande respondent.36 Jag valde att intervjua åtta 
stiftsinformatörer som skulle representera åtta olika stift.          
 
Min definierade population bestod av samtliga stiftsinformatörer i de tretton stiften som 
tillhör Svenska kyrkan. Jag fick tillgång till en lista över dessa genom den person på 
kyrkokansliet i Uppsala som är kontaktperson gentemot stiftsinformatörerna. På listan var 
personerna uppskrivna i bokstavsordning efter förnamn, detta var min urvalsram.  Jag började 
ringa till den första personen på listan, sedan den andra, tredje och så vidare tills åtta personer 
svarat och accepterat att delta i en intervju. Alla jag fick kontakt med var positiva. I urvalet 
tog jag ingen hänsyn till kön eller befattning, inom urvalsgruppen återfinns flera olika titlar 
knutna till informationsyrket. Däremot ville jag inte ha mer än en representant från varje stift, 
varför jag hoppade över dem som arbetade i ett stift där jag redan fått tag på en framtida 
respondent.       
 

                                                 
34 Kvale (2007) s. 85 
35 Ibid. s. 121ff 
36 Ekström (2000) s. 56f 
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Min slutgiltiga grupp med respondenter består av lika delar kvinnor och män, något som inte 
var planerat. Dessa personer representerar åtta olika stift. De har samtliga lång erfarenhet av 
kommunikationsarbete och flera av dem har arbetat länge på posten som stiftsinformatör.  
   

3.1.3 Tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna genomfördes via telefon. Jag tog kontakt med respektive stiftsinformatör och 
bokade tid för en intervju under kommande vecka. Vid den överenskomna tidpunkten ringde 
jag upp vederbörande, förklarade återigen syftet och upplägget med min uppsats, att personen 
som respondent skulle komma att vara anonym och att jag ville ha personliga och öppna svar. 
Därefter genomfördes intervjuerna utifrån min intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuerna varade 
mellan 15 och 40 minuter, de flesta tog omkring 30 minuter. Efter intervjuerna tackade jag 
vederbörande för att den velat ställa upp samt frågade om jag kunde återkomma om några 
oklarheter skulle uppstå vid transkribering eller analys. Jag förklarade också att de skulle få 
tillgång till uppsatsen då den färdigställts.  
 
Vid intervjuerna satt jag ensam i ett stängt rum och spelade in dem med hjälp av en 
högtalartelefon, mikrofon och datainspelningsprogrammet Audacity som ger möjlighet att på 
ett enkelt sätt följa samtalet och spela upp det flera gånger. För att få ett bra underlag för det 
analytiska arbetet valde jag att transkribera intervjuerna ordagrant.   
  

3.2 Analys 
 
Analysmetoder är till hjälp för att organisera intervjutexter, koncentrera innebörder och 
utveckla en mening i det som sagts.37 Meningskoncentrering är en metod som innebär att 
respondenternas åsikter formuleras mer koncentrerat. Det väsentligaste av det som sagts 
plockas ut och presenteras i kortare formuleringar.38    
 
Vid min analys läste jag först igenom de utskrivna intervjuerna ett par gånger för att bättra på 
minnet och se vad respondenterna verkligen sagt i helhet. Därefter gav jag respektive 
respondent en färg. Sedan delade jag upp intervjuerna i olika teman utifrån mina 
frågeställningar och sorterade in svaren under respektive tema där de jämfördes och 
sammanställdes. Under varje tema sparades något eller några citat som jag ansåg särskilt 
representativa eller talande.  
    

3.3 Reliabilitet och validitet  
 
För att forskning skall anses vara vetenskaplig ställs höga krav på underbyggelse av 
påståenden och slutsatser. Slutsatserna skall styrkas med argument, dessa argument måste 
vara giltiga och tillförlitliga. Vanligen benämns detta genom begreppen validitet och 
reliabilitet.39 Validitet handlar om tolkning av det observerade; att undersöka det man 
verkligen är ute efter att studera.40 Reliabilitet innebär att olika forskare skall nå samma 

                                                 
37 Kvale (2007) s. 170 
38 Ibid. s. 174 
39 Ekström (2000) s. 12f 
40 Wibeck (2000) s. 120 
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resultat vid en undersökning, samt att samma forskare skall nå samma resultat vid olika 
tidpunkter.41 Kvale omsätter dessa begrepp för att passa kvalitativ intervjuforskning, där 
reliabilitet exempelvis handlar om att inte ställa ledande frågor under intervjun eller att vara 
ytterst noggrann vid intervjuns transkribering. Validiteten följer genom hela forskningsarbetet 
och utgår från de sju stadierna i en intervjuundersökning (se 3.1 Personlig intervju).42     
 
Ett sätt att säkra reliabiliteten i en intervjuundersökning är att låta en eller flera utomstående 
forskare göra översiktsanalyser på samma ämne som sedan jämförs. Detta har inte varit 
möjligt att genomföra i min undersökning då ramen inte tillåtit detta. Samtliga intervjuer, 
transkriberingar och tolkningar har dock gjorts av samma person och utgått från samma 
intervjuguide, vilket stärker reliabiliteten.43 Validiteten handlar om att få ut så mycket 
information som behövs för att uppfylla studiens syfte. Exempelvis att intervjua lämpliga 
personer och att dessa svarar sanningsenligt.44      
 
 

 

 

                                                 
41 Wibeck (2000) s. 119 
42 Kvale (2007) s. 213 
43 Wibeck (2000) s. 120 
44 Ekström (2000) s. 74 



 17 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Detta kapitel beskriver de teorier uppsatsen utgår från; teorier kring 
organisationskommunikation samt intranät.  
 

4.1 Organisationskommunikation 
 
I sin bok Tillämpad kommunikationsvetenskap menar Larsåke Larsson att 
organisationskommunikation handlar om organisationers samtliga kommunikativa handlingar 
och interaktioner. Organisationskommunikation delas dels in i en intern del, dels en extern. 
Den innefattar såväl formella som informella kontakter, samt verbal och ickeverbal 
kommunikation.45    
 
Mats Heide m.fl. definierar organisationskommunikation som: 
 

[…] organisationsmedlemmars formella och informella kommunikation internt i organisationen, 
det man brukar kalla intern kommunikation.46  

 
Heide menar dock att gränsen mellan den externa och interna kommunikationen suddas ut allt 
mer i många organisationer. Fler berörs av det som tidigare var strikt intern information, 
samtidigt som organisationerna strävar mot en större öppenhet.47 Även Larsson ser denna 
utveckling, och nämner framväxten av termen intern marknadsföring som ett exempel på 
detta. Intern marknadsföring handlar om att påverka och motivera de egna medarbetarna med 
marknadsföringsmetoder för att nå högre resultat.48      
 
Dagens moderna organisationer beskrivs ofta som sociala system som hålls ihop av en 
gemensam kultur. Denna kultur utgörs av exempelvis normer, värderingar, tankesätt, rutiner 
och ritualer. Dessa kan inte upprätthållas om inte medarbetarna i organisationen 
kommunicerar med varandra och diskuterar dem. Organisationsmedlemmarnas diskussioner 
återskapar och utvecklar organisationen och skapar dess identitet. Organisationen producerar 
och reproducerar därigenom sig själv. Genom interaktionen skapas även sociala strukturer och 
fördelning och samordning av arbetet.49 Dessa strukturer blir ibland så inarbetade att det 
skapas något som närmast kan liknas vid en subkultur. Möten mellan olika subkulturer, 
exempelvis olika nivåer inom organisationen, leder ofta till krockar i synsätt och 
tillvägagångssätt vilket gör att arbetsprocessen kan bli problematisk och ta längre tid. 
Subkulturerna leder också till skillnader i budskapsuppfattning, vilket gör att olika enheter 
inom samma organisation exempelvis kan kräva olika kanaler för att budskapet skall nå fram 
så effektivt som möjligt.50      
 
Viktigt att notera är att alla organisationer är olika, vissa är fortfarande byråkratiska eller 
traditionella. Inom vissa organisationer finns ingen tillgång till Internet, medan andra är 
utpräglat horisontella med utvecklade webbfunktioner. Heide m.fl. menar att det som ofta 

                                                 
45 Larsson (2001) s. 66f 
46 Heide m.fl. (2005) s. 40 
47 Ibid. s. 40f 
48 Larsson (2001) s. 67 
49 Heide m.fl. (2005) s. 18f 
50 Ibid. s. 94 
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framställs som det ideala; dialog, IKT (informations- och kommunikationsteknik), 
värdebaserat ledarskap och liknande inte helt självklart är det bästa alternativet inom alla 
organisationer. Författarna ger exemplen Ericssons utvecklingsenheter och en Konsumbutik. 
Naturligtvis har dessa två enheter olika förutsättningar för kommunikationsarbetet. Däremot 
har medarbetarna troligtvis ungefär samma behov av möjlighet till god intern 
kommunikation.51  
 
Larsson menar att den interna kommunikationen, när den fungerar väl, kan göra stor skillnad 
för verksamheten. Medarbetarnas insikt, attityd och känsla av delaktighet är en stor 
motivationsfaktor med betydelse för resultaten i alla typer av organisationer. Organisationer 
strävar ofta efter stabilitet och förutsägbarhet, och bör enligt forskning göra det. Dessa 
önskvärda faktorer leder dock ofta till dålig flexibilitet. Den interna och externa 
kommunikationen syftar just till att skapa en balans mellan de två faktorerna. Forskare menar 
att intern kommunikation skapar stabilitet medan extern kommunikation leder till nytänkande. 
Något som dock diskuterats.52  
 
Den interna kommunikationen har olika funktioner från olika forskares synvinklar. Enligt 
Eriksson (1998) handlar det om att ge medarbetarna god överblick, skapa enighet om målen, 
förbättra beslutunderlagen, öka motivationen och vi-andan, möjliggöra decentralisering och 
delegering, minska personalomsättningen, utveckla medarbetarna, underlätta rekrytering samt 
bidra till ökad lönsamhet. Den interna kommunikationen måste även uppfylla ett antal 
kriterier för att vara effektiv. Saklighet, trovärdighet och aktualitet/snabbhet är vanliga 
betydelsefulla krav.53   
 
Kommunikationen i en organisation sker på flera nivåer. Larsson listar fyra: 
 

- Intrapersonell nivå, den personliga kommunikationen 
- Interpersonell nivå, samtal och dialog mellan två personer  
- Smågruppsnivån, mötesnivå i den minsta enheten 
- Stor- och flergruppsnivå, hela eller delar av organisationen möts54  

 
Medan intrapersonell kommunikation är när vi ”diskuterar” med oss själva innebär den 
interpersonella nivån kontakt mellan två personer, på en arbetsplats ofta ansikte mot ansikte, 
men även via tekniska hjälpmedel som exempelvis telefon. Ju fler personer som är inblandade 
i dialogen desto mer minskar möjligheterna till personlig kontakt, således är möjligheterna till 
symmetrisk kommunikation betydligt större på smågruppsnivån jämfört med stor- och 
flergruppsnivån som ibland kan innebära tusentals deltagare vilket i stort sett omöjliggör 
tvåvägskommunikation. Den ideala nivån för nätverk är smågruppsnivån. Nätverk finns inom 
alla organisationer och kan vara såväl formella som informella. Subkulturer växer ofta fram 
inom olika nätverk.55       
 
Inom organisationen finns flera olika vägar för kommunikationen. Forskare har listat fyra: 
 

- Nedåtriktad 
- Uppåtgående 

                                                 
51 Heide m.fl. (2005) s. 72 
52 Larsson (2001) s. 70 
53 Ibid. s. 70f 
54 Ibid. s. 71 
55 Ibid. s. 71 
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- Horisontell 
- Tvärgående56  

 
Den första kommunikationsvägen är typisk för formellt strukturerade organisationer. Den är 
enkelriktad och handlar främst om att informera medarbetarna. Idag strävar de flesta 
organisationer efter att ha motsvarande flöde nerifrån och upp, det vill säga uppåtgående. 
Horisontell kommunikation sker mellan medarbetare på samma nivå men inom olika enheter i 
organisationen medan den tvärgående formen av kommunikation ofta skapas utifrån 
informella kontakter inom exempelvis projekt eller nätverk där personer på olika nivåer i 
olika enheter kommunicerar och samverkar. Forskare anser att horisontell kommunikation är 
den vanligaste formen.57    
 

4.2 Intranät 
 
De första intranäten skapades i mitten av 1990-talet. År 2000 hade drygt hälften av alla 
svenska företag någon form av intranät. Utbredning och etablering av intranätet som 
kommunikationsväg har således varit snabb.58 I Intranätboken återges Steven Telleens 
definition av begreppet intranät: 
 

Ett intranät är en kommunikationsinfrastruktur. Den bygger på kommunikationsstandarderna för 
Internet och innehållsstandarderna för World Wide Web […] Den särskiljande egenskapen för 
intranät är att tillgången till information som publiceras på intranät är begränsad till användarna 
inom nätverket.59   
 

För att ett intranät skall kunna existera och fungera krävs tre faktorer. Det första är en 
fungerande infrastruktur, det vill säga den hårdvara som krävs för ett intranät. Vidare behövs 
lämpliga webbstandarder och protokoll för överföring och kommunikation mellan datorer. 
Den tredje faktorn är en virtuell plats där medarbetarna kan utbyta information och 
kommunicera. Detta innebär att intranätet fungerar som ett nytt medium inom organisationen, 
vilket kan medföra nya sätt att leda, organisera och informera i verksamheten.60   
 
Orsakerna till att en organisation väljer att införa ett intranät är ofta att effektivisera den 
interna informationsspridningen, minska kostnaderna, förbättra den vertikala och horisontella 
kommunikationen samt höja organisationskännedomen bland de egna medarbetarna. Idag gör 
de flesta organisationer någon form av inventering av medarbetarnas behov inför 
utvecklandet av intranätet. Det är även vanligt att utforma strategier och mål för 
implementeringen av intranätet.61     
 
Ett intranät stödjer och främjar en viss ledningsstil och organisationskultur. Steven Telleen 
menar att intranät fungerar bäst i organisationer med ett öppet kommunikationsklimat där 
medarbetarna fritt kan dela information mellan varandra. Finns det tendenser att inom delar 
av organisationen hålla inne med information i maktsyfte kommer inte införandet av 
intranätet att falla väl ut. Många medarbetare brukar ange att de får för lite information, att 
informationen fastnar på vissa nivåer i organisationen (en form av gatekeepers). Detta 

                                                 
56 Larsson (2001) s. 73 
57 Larsson (2001) s. 73 
58 Bark m.fl. (2002) s. 9 
59 Ibid. s. 10 
60 Heide (2002) s. 85 
61 Ibid. s. 89f 
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avhjälps med ett intranät, vilket även gör att maktstrukturer ändras. Telleen menar att 
hierarkiskt uppbyggda organisationer inte bör införa intranät då de inte har de rätta 
förutsättningarna för att det skall fungera.62   

 
Forskning har visat att utvecklingen av intranät ofta genomgår ett antal faser. Dessa kan vara 
mer eller mindre väldefinierade men återkommer inom de flesta organisationer. Vanligen 
startar införandet av intranätet med att det fungerar som ett komplement till övriga 
kommunikationsvägar, ofta som en form av elektronisk anslagstavla där informatörer 
publicerar information och nyheter. Materialet är i detta skede ofta tämligen statiskt och byts 
inte ut så ofta. I nästa steg övergår intranätet successivt till att bli ett arbetsverktyg och så 
småningom ett processtöd för såväl den enskilde medarbetaren som organisationen i stort. 
Detta sker när mer relevant information publiceras och det tillkommer applikationer som 
användarna är direkt beroende av i sitt dagliga arbete.   
 
Många organisationer vill att intranätet skall verka främjande för den tvärgående 
kommunikationen, exempelvis genom diskussionsforum där medlemmar i en projektgrupp 
kan utbyta erfarenheter. Förhoppningen är att intranätet skall knyta ihop organisationens 
olika delar och leda till vidare positiva effekter.63  
 
Vid införandet av ett intranät övergår informationsflödet i organisationen från att information 
skickas ut till medarbetarna till att de skall söka upp den själva; från push- till pull-modellen. 
Detta ställer högre krav på medarbetarna att själva vara aktiva, men upplevs ofta som positivt 
då det ger den enskilde större kontroll över informationsflödet.64 I en organisation krävs det 
dock att viss information når ut till medarbetarna även om dessa anser den vara mindre 
intressant. Då kan en traditionell push-strategi vara nödvändig.65   
 
Rätt utvecklat och använt kan intranätet utgöra en grundstomme i organisationens interna 
kommunikationsarbete. För att lyckas med detta behöver intranätet innehålla en så kallad 
killer-application, det vill säga en funktion som är så användbar och tidsbesparande att 
medarbetarna vill använda den varje dag och därigenom besöker intranätet dagligen. Genom 
att ett flertal av medarbetarna når intranätet dagligdags har en ny kommunikationsväg skapats 
där informationen har en förutsättning att faktiskt nå medarbetarna i organisationen. 
Intranätet har då förutsättning att bli den välfungerande kanal man hoppats på. Utan en killer-
application kommer säkerligen ett stort antal medarbetare inte se nyttan med intranätet och 
parallella kanaler kommer att krävas.66  
 
En undersökning gjord 2006 av NetStrategy/JMC visar att intranät i de flesta organisationer 
endast fungerar som informationsspridare, inte som ett hjälpmedel för samverkan och ökad 
produktivitet. Utifrån undersökningen har ett antal strategier presenterats som anses viktiga 
för ett välfungerande intranät. Det handlar om att uppdatera startsidan minst en gång varje 
dag, att designa sidan så att den information som är viktigast för den enskilda individen blir 
mest framträdande, att utnyttja den teknik som Webb 2.0 inneburit med exempelvis wikis 
och bloggar samt att föra över så många funktioner och hjälpmedel som möjligt till 

                                                 
62 Heide (2002) s. 94f 
63 Bark m.fl. (2002) s. 12f 
64 Heide (2002) s. 151 
65 Ibid. s. 93 
66 Bark m.fl. (2002) s. 141f 
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intranätet.67   Forskning har visat att intranät kräver marknadsföring precis som andra 
produkter och tjänster för att framgångsrikt få fäste på bred front bland medarbetarna.68         

                                                 
67 McConnell (2007) 
68 Bark (1997) s. 94 
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5. Empiri och analys 
I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna att presenteras och analyseras utifrån 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 

5.1 Stiftens huvudsakliga kommunikationskanaler 
 
Stiftsinformatörernas huvudsakliga målgrupper är internt de anställda på stiftskansliet, samt 
externt anställda, förtroendevalda och ideella i stiftets församling. Dessa kallas vanligen för 
externa eller inomkyrkliga målgrupper.    
 
Idag ser samtliga stiftsinformatörer webben som den huvudsakliga kommunikationskanalen. 
Några av stiften använder sig av Svenska kyrkans gemensamma webb medan några valt att ha 
egna lösningar eller planerar att övergå till den gemensamma. Flera påpekar också att webben 
är kanalen för framtiden och det som tar mer och mer plats i arbetet.   
 
Som ett alternativ i väntan på ett intranät har flera stift valt att ha en flik på sin externa 
webbplats som riktar sig specifikt till anställda, förtroende och ideella där information riktad 
till dem publiceras. Denna del kräver dock ingen specifik behörighet utan är i realitet öppen 
för alla. Någon stiftsinformatör menar att detta gör att man behöver fundera på vad som 
publiceras där; att de inomkyrkliga målgrupperna gärna vill ha allt på webben men att det i 
dagsläget inte är möjligt.  
 
Som ett komplement till webben används e-postutskick eller elektroniska nyhetsbrev för att 
uppmärksamma nyheter eller kommande händelser. Flera stift har också en egen tidning. Hur 
denna distribueras skiljer sig åt. I något stift skickas den ut tryckt till alla anställda, medan 
något väljer att skicka den digitalt till pastoraten som där skriver ut och sprider den. I andra 
stift publiceras tidningen i pdf-format på webbsidan eller distribueras via e-post till dem som 
anmält intresse för den. Tidningarnas funktion varierar. I något stift fungerar den endast som 
informationsspridare, medan den i andra skall fungera inspirerande och visa på goda exempel 
i arbetet.   
 

Mot församlingarna har vi webben som huvudsaklig kanal, det har vi haft i många år nu. Vi 
bestämde oss ganska tidigt för att skippa tryckta broschyrer, foldrar och sånt. Framför allt så 
handlar det väl om att minimera kursinbjudningar som gick ut med post. Allt ligger på webben, vi 
har väldigt mycket där. Sen skickar vi ut e-post ungefär en gång per vecka med som en löpsedel; 
det här finns på webben.  

 
Stiften har flera andra kanaler som komplement till webben. En respondent menar att det som 
fungerat speciellt bra i dennes stift är just samspelet mellan de olika kanalerna och att dessa 
tillsammans ger en god effekt då de pekar åt samma håll.  
 

Webben är ju ständigt under utveckling, så den använder vi ju mycket. Men stiftstidningen som 
kommer regelbundet och når 5 000 i vårt stift, jag menar den använder vi ju också. Men viktigt att 
understryka är att nyhetsbrevet, webben och stiftstidningen, de samverkar. Det blir mycket bättre 
effekt om man så att säga pratar samma språk i alla sina informationskanaler. 
 

Flera av respondenterna säger att e-post är en flitigt använd kommunikationsväg som anses 
enkel och tämligen effektiv. Ofta skickas e-posten till pastorsexpeditionen som sedan skall 
vidarebefordra det till dem som berörs. Det råder delade meningar kring hur detta fungerar i 
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praktiken. Någon stiftsinformatör hävdar att det fungerar bra medan en annan menar att det 
ofta leder till fördröjning och informationen tyvärr inte alltid når fram. 
 
Flera av stiftskanslierna har egna intranät för de anställda. Dessa beskrivs av 
stiftsinformatörerna som traditionella intranät i väntan på det gemensamma för hela Svenska 
kyrkan. Intranätet anses spela stor roll för de medarbetare som inte är på plats under ordinarie 
mötestider, samt i de stift där den geografiska spridningen är stor. De anställda kan då ta del 
av informationen i efterhand via intranätets nyhetsflöde. Respondenterna framhäver främst 
intranätens praktiska funktion som statiska informationsspridare. De korta nyheterna beskrivs 
som viktiga liksom möjligheten för den enskilde medarbetaren att själv hitta det material han 
söker, exempelvis dokument. Något stift har gjort försök med diskussionsforum, 
respondenten beskriver det dock som att detta aldrig tog någon riktig fart, att folk inte 
verkade så intresserade eller kände något större behov av det.  
 

Det är lite svårt att få rull på det där att det ska vara roliga nyheter. Men just det här att komma åt 
brevmallar, blanketter om man vill vara tjänstledig eller för reseersättning, att ha allt samlat på ett 
ställe. Jag tror att folk tycker att det är ganska bra. Vi har inte gjort någon direkt utvärdering av det 
där, men jag får intrycket av att folk är nöjda. Förut fick man hålla på och leta runt så mycket på 
olika ställen. 
 

5.2 Svenska kyrkans externa kommunikationsarbete 
 
Samtliga respondenter anser att Svenska kyrkan arbetar mycket medvetet med 
kommunikationsfrågor från nationell nivå. Någon framhäver att det blivit en tydlig förbättring 
sedan brytningen från staten vid millennieskiftet år 2000, att man nu arbetar aktivt och 
medvetet med kommunikation och inte bara information. En annan stiftsinformatör menar att 
nationell nivå skall sköta just samordningen mot medlemmar på riksnivå; det som är nationellt 
skall hanteras nationellt. Någon betonar att just det att man aktivt satsar på 
externkommunikation från nationell nivå är av stort värde, att synas på riksnivå som en enad 
kyrka.    
 

Alltså jag kommer åter till det här med deras satsning på kommunikation. Att man har arbetat med 
kärnvärden, vision och sånt där va. Också ett strategiskt långsiktigt arbete som har stimulerat oss 
på stiften och också ute i församlingarna att också tänka strategiskt och långsiktigt. Det är viktigt 
för mig.  

 
En respondent anser att de rikssatsningar på annonsering som man gjort har varit av 
genomgående mycket hög kvalitet, tänkeväckande och talande utifrån vad Svenska kyrkan 
vill stå för. En annan informatör menar att det man gör är bra, men inte tillräckligt 
Respondenten anser att man borde kunna ha mer gemensam extern marknadsföring, främst i 
form av idéannonsering.   
 
En av respondenterna anser att det främst bör vara församlingarnas roll att kommunicera med 
medlemmarna.  
 

Sen så kan jag väl fundera i det här vem som ska kommunicera med medlemmarna. Jag är nog 
ändå inne på den linjen att det är församlingarna som är det intressanta. Att där har inte nationell 
nivå någon… De kanske egentligen inte ska göra det. Samtidigt behövs ju dom för att samordna 
sånt där. 
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5.3 Svenska kyrkans inomkyrkliga kommunikationsarbe te 
 
Flertalet respondenter menar att Svenska kyrkans inomkyrkliga kommunikation och 
kontakten med nationell nivå fungerar väl. En respondent menar att förhållandet mellan 
nationell nivå och stift har förbättrats under de senare åren. Svenska kyrkans årliga 
kommunikationsdagar, KOM, då samtliga informatörer inom organisationen bjuds in till två 
dagars fortbildning, lyfts fram som en viktig del. Likaså framhäver en respondent att det 
faktum att stiftsinformatörerna fått vara tidigt och aktivt delaktiga i processer med nytt 
material från nationell nivå har varit positivt.  
 

Jag tycker att relationerna mellan oss, mellan alla nivåerna skulle man ju kunna säga, har blivit 
väldigt mycket bättre under de senaste åren. Jag tycker att de här KOM-dagarna har varit väldigt 
värdefulla. Och väldigt bra. Det känns som att vi, vi som jobbar med information och 
kommunikation, vi strävar väldigt mycket åt samma håll. Det tycker jag. Också det här med 
gemensam grafisk profil och så, det känns så självklart. Och vi är också på samma linje, och jag 
skulle också vilja säga att nationell nivå har varit väldigt, alltså vi har fått vara med i väldigt 
mycket processer och tycka och komma med synpunkter och så. 
 

Många av stiftsinformatörerna framhåller dock att de önskar bättre framförhållning och 
samordning från nationell nivå när det gäller spridandet av material, främst i anslutning till 
större nationella kampanjer. Respondenterna menar att det blir svårt för dem att samordna 
arbetet på regional och lokal nivå i samband med exempelvis en rikstäckande annonskampanj 
om de inte vet om det och får material i god tid innan. På grund av att detta inte sköts som 
önskat missar man på stiftsnivå möjligheter att dra nytta av de större nationella kampanjerna i 
sitt eget arbete. En respondent lyfter fram att det kommande intranätet kan spela en viktig roll 
i att sprida information kring detta. Flertalet respondenter betonar dock att de tycker att det 
material som kommer från nationell är mycket bra, men att det just kommer för sent.   
 

Som i morse så bläddrade jag i tidningen och så såg jag: woops en hel sida från Svenska kyrkan! 
Ja, det var ju trevligt! Men jag visste inte att det skulle komma just nu och i vår lokaltidning… 

 
Det som kanske fungerar sämre inomkyrkligt då, det är ju att få kampanjmaterial och så i tid. Det 
är ofta faktiskt för kort med tid. Och då faller många av de goda idéerna, man hinner liksom inte 
kommunicera ut det vidare. Det är ett dilemma och det har nog varit så under en ganska lång tid att 
det är så mycket bra, men det kommer lite sent.  

 
Alla respondenterna är positiva till den gemensamma kommunikationsplattformen med 
gemensam grafisk profil och gemensam webb. Flera påtalar dock brister i det gemensamma 
webbverktyget och menar att detta lett till flera stift och även många församlingar varit 
skeptiska till en övergång till den gemensamma webben. Samtidigt menar flera 
stiftsinformatörer att så kallade barnsjukdomar finns inom alla webbverktyg och att hela 
Svenska kyrkan tillsammans bör ha betydligt bättre förutsättningar att snabbt utveckla 
verktyget än vad en ensam enhet kan ha. En stiftsinformatör tycker att anslutningen till den 
gemensamma webben på församlingsnivå borde ha varit betydligt högre. Respondenten menar 
att skepticismen härrör från en besvikelse på verktyget som anses fyrkantigt och lämnar för få 
möjligheter till egna variationer. Personen menar dock att man arbetar med detta på nationell 
nivå, och att fler och fler kommer att övertygas om vikten av att synas tillsammans under 
gemensamt varumärke och gemensam webb. Små församlingar har ingen möjlighet att själva 
bekosta utvecklingen av egna webbsidor och har mycket att vinna på den gemensamma. En 
respondent menar att det faktum att stiftet infört den gemensamma webben har lett till positiv 
påtryckning på församlingarna, stiftet har fungerat som något av en förebild. Samma person 
påtalar dock att den gemensamma webben innebär problem för dem som inte antagit den 
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gemensamma grafiska profilen då webbverktyget är uppbyggt kring denna. En annan 
informatör anmärker på just detta som något som uppfattas som ett problem i en del 
församlingar, att den gemensamma webbmallen framhäver Svenska kyrkan alltför tydligt, och 
att det lokala inte syns tillräckligt.  
 
Flertalet stiftsinformatörer menar att övergången till den gemensamma webben är en fråga om 
tid, att flertalet enheter säkerligen kommer att gå över till den gemensamma webben efter 
hand, och att det är först då de gemensamma verktygen verkligen blir bra. En informatör 
menar att införandet av de gemensamma kommunikationsverktygen väckt mindre motstånd 
än väntat i dennes stift, och att detta troligen beror på att det finns tämligen många engagerade 
informatörer ute i stiftets församlingar.     
 

En del har ju hört från andra håll att det (webbverktyget) inte funkar så bra… Och det har jag 
också hört, alltså det funkar ju inte perfekt. Men det tror jag inte att något annat webbverktyg 
heller gör. Och jag tycker att det finns en så mycket större vinst i… Det är liksom, man resonerar 
på ett annat sätt. Man tycker att det är viktigt med det här att vi finns i samma verktyg, att man 
känner igen Svenska kyrkan och sådär. Jag värderar det högre.  

 
En stiftsinformatör framhäver det ständigt ökande informationsflödet som ett problem i 
arbetet. Stiften måste akta sig för att inte utvecklas till att bli enbart en distributionskanal, det 
gäller att utveckla kanalerna och hela tiden vara beredd att ompröva arbetssätt. Respondenten 
menar dock att detta inte är specifikt för stiften, att alla enheter måste våga sålla i 
informationsflödet och med hjälp av strategier fokusera på huvuduppgiften för att upprätthålla 
en hög kvalitet i arbetet. En informatör menar att mycket av arbetet handlar om att vara just 
”grindvakt”, att sålla i information som kommer från nationell nivå och från andra stift. 
Personen påtalar detta som något av Svenska kyrkans dilemma; att det finns för mycket att 
engagera sig i, för många trådar att dra i och för många måsten. Respondenten beskriver det 
som att det är lätt att tappa fokus, men att detta antagligen är fallet i de flesta stora 
organisationer.  En annan informatör påtalar också att det ibland är svårt att se sin egen roll 
när det gäller att sprida vidare information från nationell nivå vidare ut i organisationen.     
 

Ibland så kan jag känna att, de skickar ut nåt sånt här, ja någon form av nyhetsbrev. Med bilagor 
med olika saker som de trummar för då. Då kan jag ibland, eller rätt så ofta, känna att jag är osäker 
på vem det här har gått till tidigare, vad är förväntningarna på mig? Är det för att informera mig, 
eller ska jag skicka ut det till speciella målgrupper? Det är otydligt… Det skulle jag önska att jag 
tydligare såg att det här ska jag skicka vidare hit eller dit…  

 

5.4 Datavana  
 
Samtliga respondenter anser att datakunskapen är hög bland medarbetarna på stiftskanslierna. 
Dessa har tillgång till datorer och är vana vid att använda dem i sitt dagliga arbete.  
 
Bland medarbetarna ute i församlingarna anses datakunskapen vara mycket varierande, även 
om flera respondenter påpekar att det blivit bättre och även fortsätter att kontinuerligt 
förbättras. Vaktmästare, assistenter och kyrkogårdsarbetare nämns som yrkesgrupper där 
dataanvändning inte är en naturlig del i arbetet. Någon stiftsinformatör menar att vissa av 
dessa även saknar egen e-postadress.   
 

Vi är inte riktigt ända framme än, jag har till exempel träffat en grupp med 
församlingshemsvärdinnor här på sommarkanten som önskade sig att få mer datorvana och som 
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önskade att de skulle få egna e-postkonton också, så alla har ju inte det av de anställda i 
församlingarna. På vissa håll kan det vara lite skralt men… Men det blir bättre och bättre.  

 
En stiftsinformatör påpekar att datorvana i mycket är en åldersrelaterad fråga som därigenom 
naturligt löses med tiden då alla nyanställda har god vana vid datorer. Samtidigt är många av 
de förtroendevalda äldre vilket gör att dessa kan kräva extra resurser i form av exempelvis 
kompletterande kanaler. En respondent menar att stiftet väljer att hålla fast vid en tryckt 
tidning med tanke på just dessa grupper. En annan menar att det nya intranätet förutsätter att 
alla målgrupper har tillgång till dator, och att detta kan vara en del i stiftets uppdrag kring 
intranätet.    
 
En stiftsinformatör påpekar att även om den teknik som behövs finns, finns inte alltid 
kunskapen för att förvalta den på bästa sätt.    
 

Det man ser är ju att det strular lite med den teknik man har där ute, man kanske inte alltid har de 
optimala lösningarna är ju klart… Och man hör när man är ute att en och annan burk står stilla så 
att säga. Det gör man ju. Och de får ju till stor del klara sig själva när det gäller IT.  

 
Samtliga stift har erbjudit, kommer att erbjuda eller erbjuder vid efterfrågan utbildningar i 
datahantering för medarbetarna i stiftet.  
 

Det ska vara någonting för alla, känner man att man behöver hjälp, personlig hjälp, så ska man 
kunna få det. För det är ett ganska känsligt område märker man ju också. Folk vill inte blotta sig 
och tala om det. Det är väldigt olika nivåer. Men jag tror ju att de flesta är ju medvetna om att man 
måste, och har viljan, men sen är det ju mycket annat som pockar på uppmärksamhet. 
 

Flera respondenter talar om att användandet av datorer inte längre handlar om vilja – det är 
en del i yrkesutövningen. Det är närmast ett krav att varje församling skall ha en egen 
webbplats och att medarbetarna skall gå att nå via e-post. En stiftsinformatör påpekar att man 
kan uppleva det som att församlingarna varit lite tröga kring användandet av webb och 
datorer, men att detta har ändrats och nu slagit igenom på bred front.  
 
Inom några större församlingar har förhållandena kring det senare varit närmast det motsatta. 
Dessa har i ett tidigt skede satsat på datorer och webb och skaffat egna större domäner redan 
innan Svenska kyrkans gemensamma webbarbete var påtänkt. Några av dessa har även e-
postkonton knutna till sin domän. En stiftsinformatör tror att det på grund av detta kan vara 
svårare att nå dem då det inte är naturligt för dem att använda sin e-postadress 
”svenskakyrkan.se”.  
 

5.5 Värdesättande av kommunikationsarbete 
 
Flera av respondenterna anser att de överlag har gott stöd för sitt arbete med 
kommunikationsfrågor både på stiftskansliet och ute i församlingarna. Några hävdar dock att 
arbetet har gått långsamt och ibland inte helt problemfritt, men att det lossnat mer och mer 
under de senaste åren och att allt fler inser vikten av ett strategiskt kommunikationsarbete.  
  

Det här med webben har ju varit ett långsamt arbete i att få mina arbetskamrater här på kansliet att 
förstå vidden av det. Och nu känns det som vi har kommit dit, därför plötsligt är det så att vi 
hinner knappt hålla efter och uppdatera. När man kommer med nya saker så vill man att det ska 
uppdateras ögonblickligen, så där ser man en stor skillnad tycker jag.  
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Några av respondenterna hävdar dock att det finns en okunskap kring kommunikationens 
betydelse ute i stiften, de påpekar samtidigt att detta håller på att långsamt förändras. Några av 
respondenterna menar att ledningsgrupper och de förtroendevalda, som är de som fattar beslut 
i övergripande frågor i stiftets och församlingarnas arbete, ofta har dålig kunskap kring 
kommunikationens roll, vilket har betydelse i fråga om exempelvis införande av den 
kommunikativa plattformen, gemensam webb och gemensam grafisk profil. En 
stiftsinformatör menar att mycket är ogjort på området och att stiftens makthavare inte inser 
vikten av att profilera sig som en enad folkkyrka, Svenska kyrkan. Samtidigt fungerar stiften 
som något av ett föredöme för församlingarna i dessa frågor, vilket då kan bli problematiskt. 
Någon respondent framhäver just detta som en speciellt välfungerande del i arbetet, att stiftet 
insett vikten av ett gemensamt kommunikationsarbete och att det då är lättare att få med även 
församlingarna. Någon av stiftsinformatörerna lyfter fram stiften och församlingarnas 
möjlighet att själva välja i övergripande frågor kring kommunikationsarbetet som ett 
dilemma. Respondenten skulle önska att vissa direktiv skulle vara gemensamma för alla. 
 

Det är lite svårt att hävda sig, det ska jag erkänna. Det är ju alltid så lätt att skylla på att 
kommunikationen, att den inte fungerar, men så är det ju överallt det vet man ju. Men visst, det är 
ju inte bättre inom kyrkans värld, det är det ju inte… Jag tror ändå att vi är redo för att fixa det och 
klara det, och det får liksom vara en – vi får sätta kraven att det bara är så man ska jobba. Man 
skulle ju önska att det vore någon som kunde sätta ner foten och säga att nu kör vi det här, och nu 
är det såhär, du kan inte välja. 

 
Flera respondenter ser kopplingar mellan antalet anställda informatörer och värdesättandet av 
ett genomtänkt kommunikationsarbete. Inom flertalet församlingar finns det ingen 
informationsansvarig. Det ser dock olika ut i olika stift, några större församlingar har egna 
utbildade informatörer på heltid medan andra församlingar har informatörer på deltid eller 
upplåter arbetet till exempelvis en intresserad kanslist eller präst som avsätter lite av sin tid. 
En informatör lyfter fram det faktum att man budgeterar för förstärkning av personalstyrkan 
som ett tecken på att man inser vikten av ett väl utfört kommunikationsarbete.   
 

Det är ju de större enheterna där man då har satsat på detta (egen informatör). Alltså vi propagerar 
ju för att man ska satsa, men… Det finns ju inte alltid det utrymmet. Sen har man kanske folk som 
jobbar lite med det på deltid, som egentligen har andra huvudsakliga arbetsuppgifter, så ska de ta 
hand om församlingsblad och sådär lite vid sidan om, som en del av sin tjänst. Och det är ju, det är 
inte lätt för dem många gånger. Då är det ju många gånger så att man kanske inte har det som sin 
huvudkompetens utan man får göra det lite för att någon ska göra det, eller att man tycker det är 
roligt… 

 
Stiftsinformatörerna menar att arbetet med att skapa nätverk har gett positivt genomslag i 
synen på kommunikation. Ett antal stift ordnar träffar och utbildningsdagar för lokala 
informatörer eller informationsansvariga runt om i stiftet och flera av respondenterna lyfter 
fram detta som en mycket positiv del i arbetet och som också gett positiva resultat i fråga om 
värdesättandet av kommunikation och införande av gemensamma kommunikationsverktyg. 
En respondent poängterar att detta dock i mycket är en fråga om ekonomiska och personella 
resurser och att det ofta är svårt för mindre pastorat att finansiera förändringar och 
förbättringar även om ambitionen finns där.    

 

5.6 Införandet av ett intranät 
 
Samtliga respondenter ser ett behov att ett intranät för hela Svenska kyrkan. Samtliga tror 
också att deras stift kommer att vara positiva till ett införande. De stiftsinformatörer som 



 28 

arbetar i stift som har egna intranät tror att dessa kommer att ersättas med det gemensamma. 
Flera påtalar att detta är en del i att synas gemensamt som en kyrka, en fortsättning på arbetet 
med en gemensam kommunikationsplattform. En respondent menar att denna upplever 
närmast en otålighet i sitt stift, medarbetarna väntar på att det nya intranätet skall komma. En 
annan menar att just det som intranätet planeras att erbjuda har efterlysts av kollegorna.   
 
När det gäller församlingarnas syn på intranätet är flera stiftsinformatörer skeptiska till att 
flertalet kommer att införa det, särskild de mindre enheterna. Samtidigt menar en respondent 
att församlingarna tycks se det som något positivt, att de ser att intranätet är utvecklat för dem 
med möjligheter för såväl medarbetare som förtroendevalda och ideella att få behörighet och 
på så vis enkelt ha tillgång till det de har behov av i sitt arbete. En annan respondent menar att 
församlingarna antagligen så småningom kommer att inse att det är nödvändigt att vara med 
för att hålla sig informerad om vad som händer i organisationen. En informatör menar att det 
blir en utmaning att efter kyrkovalet hösten 2009 säkerställa att alla nya förtroendevalda har 
tillgång till datorer för att dessa aktivt skall kunna ta del av intranätet. En annan respondent 
påpekar att många församlingar relaterar det kommande intranätet till problemen och misstron 
mot den gemensamma externa webben, det handlar till stor del om att komma till rätta med 
dessa problem för att få ett bra genomslag för intranätet. Någon respondent ställer sig också 
skeptisk till tidsplanen för det kommande intranätet och menar att det hade varit värdefullt för 
trovärdigheten att lägga till lite extra tid för att säkerställa att allt verkligen blev färdigt i tid 
när det är ett så stort och brett projekt.      
 

Vill man ha genomslag för ett nytt intranät och ha med församlingarna i detta så måste man ju… 
Dom relaterar ju till problemen med externwebben. Därför så finns det en skepsis mot att 
intranätet kommer, dels hålla tidsplanen, dels bli bra. Eftersom externwebben inte är så bra som 
man hade hoppats på. Det är ju självklart att man jämför med det, det är ju ganska naturligt.  

 
Flera stiftsinformatörer framhåller att de är positiva till ett enat intranät som samtidigt 
innehåller lokala delar. En respondent menar att man på det sättet kan dra nytta av stordriftens 
fördelar samtidigt som man värnar om det lokala i och med skapandet av olika nivåer. 
Personen lyfter även fram nationell nivås ökade möjligheter att snabbt och med hög 
träffsäkerhet kommunicera mot hela organisationen i händelse av exempelvis en allvarlig kris.   
 
Respondenterna menar att ambitionen måste vara att intranätet skall leda till en effektivisering 
av kommunikationsarbetet. Däremot kan det komma att ta tid innan detta realiseras. Flera 
respondenter menar att ett intranät framför allt skulle ge större möjligheter att strukturera upp 
den webbaserade informationen på ett bättre sätt. En respondent menar att webben idag 
närmast uteslutande fungerar som en inomkyrklig kanal. Med ett intranät skulle man kunna 
rensa i den externa webben och göra den till en renodlad kanal mot medier och medlemmar 
och därigenom få en attraktivare och effektivare kommunikationsväg mot dessa målgrupper.   
 

Våran huvudsakliga målgrupp på webben idag, det är ju inte medlemmarna. Idag är det ju 
församlingarna. Så det skulle vara en spännande möjlighet att få göra om webben, strama upp den 
och göra den mer utåtriktad och samtidigt få den inomkyrkliga informationen och 
kommunikationen att bli mycket bättre för att den ligger samlad på ett intranät.  

 
Flera respondenter poängterar att de ser fram emot att kunna ha all information koncentrerad 
på ett ställe, där medarbetarna själva aktivt kan hitta det de behöver. En informatör menar att 
dessa funktioner visserligen inte är av kommunikativ karaktär, men att det är en viktig service 
till medarbetarna. Samma person menar att det är intranätets funktion som strategiskt 
ledningsverktyg, att intranätet skall bidra till att medarbetarna får den information de behöver, 
som är det mest intressanta. Det blir ett sätt att sprida organisationens övergripande mål och 
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visioner och visa var man vill och är på väg med verksamheten. En respondent menar att det 
är viktigt att själv ha viss makt över sin del av intranätet, startsidan och liknande, detta för att 
det skall kännas relevant och vara lättnavigerat. En annan respondent menar att en stor fördel 
med intranätet är att det kräver att mottagaren själv är aktiv, och att detta förhoppningsvis kan 
leda till en minskning av det onödiga informationsflödet ut i organisationen.   
 

Den viktiga delen, inte bara för oss utan överhuvudtaget det viktigaste med ett intranät, det är 
intranätet som strategiskt ledningsverktyg. Det vill säga, att via intranätet ska folk få veta det de 
behöver veta. Alltså det är ett sätt för att sprida den information som man behöver för att förstå var 
verksamheten är på väg, och för att kunna göra ett bra jobb. Och då är vi inne mer på det 
substantiella innehållet i form av budskap som finns på intranätet. Och det är ju det viktiga tycker 
jag. 

 
Att ha allt material samlat på ett ställe nämner de flesta som den största vinsten. Ingen pekar 
ut någon funktion de tror kommer att bli extra användbar förutom möjligheten att ha ett 
ständigt forum för publicering av interna nyheter. En respondent menar dock att möjligheten 
att själv kunna sköta bokningar av konferensrum och liknande är något som är efterfrågat på 
stiftskansliet. En annan pekar på behovet av en gemensam bildbank. Några respondenter har 
förhoppningar på att intranätet skall kunna leda till utökat nätverksarbete, att personer med 
samma befattning i olika enheter skall kunna samarbeta och dela med sig av arbetssätt, idéer 
och material och på så sätt undvika dubbelarbete. En respondent framhäver att det finns 
möjlighet till mycket snabbare kommunikationsvägar i och med intranätet, det kan utveckla 
de nätverk som redan finns samt leda till att nya skapas. Intranätet kan även bli ett forum för 
debatt inom dessa nätverk.     
   

Ibland har man ju en känsla av att man sitter och gör väldigt mycket samma saker, dubbelarbete 
egentligen. Och att vi skulle kunna ta och knycka mycket mer av varandra och hjälpas åt när 
någon har kommit på en bra idé… Eller en snygg affisch eller vad det nu kan vara… Så, alltså jag 
tycker det låter fantastiskt egentligen om man kan få det att funka som man tänkt sig. Alltså det är 
ju jättestort. Alltså jag har ju nästan svårt att överblicka det själv riktigt hur det kommer att bli och 
hur det kommer att se ut och så men… Liksom alla möjligheter finns ju när man har en sån 
mötesplats tänker jag.  

 
När det gäller behovet av ytterligare personalresurser i och med införandet av intranätet anser 
några av stiftsinformatörerna att de redan har tillräcklig bemanning, medan andra tror att en 
förstärkning kommer att vara nödvändig, i alla fall i ett uppstartningsskede. En respondent 
påpekar att det är viktigt att de som beslutar i dessa frågor verkligen är införstådda i att det 
tar tid och kräver resurser att hålla ett intranät uppdaterat som önskvärt.  
 
Ingen av respondenterna ser att intranätet kommer att kunna ersätta några kanaler direkt då 
det införs, däremot tror flera att e-postflödet kan komma att minska efter hand. En respondent 
menar att ambitionen bör vara att det kommande intranätet skall vara den primära interna 
kanalen, men att detta till stor del är beroende av dess innehåll. I övrigt anser samma 
respondent att intranätet blir ett komplement till övriga kanaler, även om det på sikt kan 
ersätta nyhetsbrev i form av gruppmail och liknande. 
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6. Resultat och slutdiskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka förhoppningar och förväntningar inför 
lanserandet av ett intranät i Svenska kyrkan. Jag har velat undersöka hur åtta 
stiftsinformatörer anser att kommunikationen fungerar idag inom deras stift och inom hela 
Svenska kyrkan, vad som kan förbättras, samt om de tror att ett intranät kan bidra till 
förbättring och effektivering i kommunikationsarbetet.  
 
Samtliga stiftsinformatörer ser idag webben som den huvudsakliga kanalen. Denna 
kompletteras sedan på olika sätt, exempelvis via nyhetsbrev eller stiftstidning.   
Sammanställningen av intervjuerna visar att respondenterna tycker att Svenska kyrkan har 
kommit en god bit på väg med kommunikationsarbetet. De anser att framför allt nationell nivå 
arbetar mycket målmedvetet, men att det tar tid att övertyga och få med alla delar av 
organisationen. Samtliga anser att det är positivt att nationell nivå arbetar med kampanjer på 
riksnivå mot de stora externa målgrupperna, även om en respondent menar att det i grunden är 
församlingens roll att kommunicera mot medlemmarna.  
 
Den inomkyrkliga kommunikationen i hela Svenska kyrkan anses i helhet fungera bra. 
Kontakten mellan nationell nivå och stiften har förbättrats under de senare åren. Viss kritik 
framförs mot framförhållningen när det gäller leverans av material, som ibland når stiften för 
sent. Samtliga respondenter ställer sig positiva till arbetet med den gemensamma 
kommunikationsplattformen, gemensam grafisk profil samt gemensam webb. Webbverktyget 
anses dock inte helt ha uppfyllt förväntningarna. Att profilera sig som en enad kyrka anser 
respondenterna vara grundläggande och viktigt. Flera pekar dock på att det tar tid för dessa 
idéer att verkligen landa och få fäste på alla nivåer i organisationen. 
 
Datakunskapen på stiftskanslierna anses vara hög. I församlingarna däremot varierar den, 
vissa yrkesgrupper har inte naturlig tillgång till dator eller e-post. Stiften erbjuder vid behov 
datautbildningar för medarbetarna. Någon av respondenterna menar att dataanvändning inte 
längre är något valbart, utan en del i yrket. Samtidigt är datakunskap en åldersrelaterad fråga 
som löser sig över tid. I några större församlingar är situationen snarare den omvända, de har 
egna webbdomäner och satsar stort på dataanvändning.    
        
Stiftsinformatörerna anser att de överlag har gott stöd för sitt arbete med kommunikation. 
Ibland har arbetet dock gått långsamt och varit delvis problematiskt. Respondenterna menar 
dock att det lossnar mer och mer, även om mycket är ogjort. Några respondenter framhäver att 
detta främst handlar om okunskap. Antalet anställda utbildade informatörer anses vara en 
värdemätare på satsningen på kommunikation, samtidigt har inte alla enheter ekonomiska 
resurser till detta. Nätverk lyfts fram som en mycket positiv del i arbetet.  
 
Samtliga stiftsinformatörer tycker att det finns ett behov av ett gemensamt intranät för hela 
organisationen. De tror att deras stift också är positiva och kommer att vilja införa intranätet. 
De stift som har egna intranät kommer enligt respondenterna troligen att ersätta dessa med det 
gemensamma. Informatörerna lyfter fram att intranätet blir en del i det gemensamma 
kommunikationsarbetet i hela Svenska kyrkan, en del i att vara en enad kyrka. Att alla 
församlingar skall vilja ansluta sig är mindre troligt, särskilt i mindre enheter. I framtiden tror 
dock flera respondenter att delaktighet i intranätet kommer att vara nödvändigt för att hålla sig 
informerad. Några stiftsinformatörer menar att det finns en viss skepticism mot intranätet på 
grund av tidigare problem med den gemensamma webben. Den lokala profileringen anses 
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positivt, liksom de ökade möjligheterna att nå hela organisationen i händelse av krissituation. 
Ambitionen med intranätet skall vara att det skall leda till effektiviseringar, exempelvis 
genom att koncentrera informationen, minska e-postflödet och renodla den externa webben 
för externa målgrupper. Intranätets roll som strategiskt instrument lyfts fram, liksom 
möjligheterna till ökat nätverkande. Några respondenter tror att införandet av intranätet 
kommer att kräva mer personalresurser i deras stift, några tror inte det behövs. 
Stiftsinformatörerna ser intranätet främst som ett komplement till existerande kanaler. På sikt 
tror de att det kan ersätta andra kanaler, exempelvis e-postutskick.        
 
I en så både geografiskt och personellt stor organisation som Svenska kyrkan, som dessutom 
bygger på något så individuellt som kristen tro, har kommunikation en speciellt viktig roll att 
spela som enande verktyg. Det är rimligt att tro att organisationen innehåller flera olika 
kulturer och subkulturer på olika nivåer.        
 
Stiftsinformatörerna kan sägas bilda en form av subkultur, enligt Heides definition (se avsnitt 
4.1 Organisationskommunikation). De har en gemensam yrkesidentitet och genom sitt yrke 
också gemensamma intressen och visioner för organisationen Svenska kyrkan, detta stärks 
sannolikt genom de utarbetade nätverk som de är en del av. Respondenterna svarar i mångt 
och mycket svarade slående lika, de hade samma utgångspunkter och referensramar i de stora 
frågorna. Detta borde vara en stor tillgång i Svenska kyrkans utveckling av 
kommunikationsarbetet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att subkulturer ofta utvecklar 
sina egna kommunikationssätt, något som kan vara problematiskt i en så mångfacetterad 
organisation som Svenska kyrkan där informatörerna måste få gehör för sitt arbete. När 
yrkesgruppen stiftsinformatörer, eller informatör i Svenska kyrkan, möter andra yrkesgrupper, 
som kanske även de genom nätverk bildat en typ av subkultur, kan detta leda till krockar i 
kommunikationen. Informatörerna är proffs på kommunikation och det är deras uppgift att se 
vilka budskap som krävs för de olika inomkyrkliga målgrupperna.  
 
Olika delar av organisationen Svenska kyrkan har naturligtvis olika förutsättningar. Av 
resultatet framgår att stiftsinformatörerna uppvisar en ödmjukhet mot det arbete 
församlingarna lägger på kommunikationsarbete, att det är församlingarna som har den 
viktigaste rollen och som drar det tyngsta lasset gentemot medlemmarna, detta ibland trots 
små medel. Dessa olika förutsättningar avspeglar sig naturligtvis även i arbetet med den 
inomkyrkliga kommunikationen. Vissa enheter kommer inledningsvis inte att ha vare sig 
behov eller resurser för att bli en del i intranätet. Förhoppningarna är dock att det på sikt 
kommer att kännas som en nödvändighet att vara med, då intranätet kommer att bli en så pass 
central del i den inomkyrkliga kommunikationen.  
 
Sannolikt kommer även Svenska kyrkans intranät att genomgå de faser som ett nytt intranät 
enligt Bark m.fl. (se avsnitt 4.2 Intranät) vanligen gör, detta styrktes även av respondenterna 
som trodde att intranätet inledningsvis främst skulle komma att fungera som ett komplement 
till övriga kanaler. Samtidigt finns i organisationen en stor optimism inför detta verktyg. Kan 
denna bevaras och intranätet rent tekniskt vara så bra som stiftsinformatörerna, de blivande 
användarna, hoppas kommer antagligen utvecklingen inledningsvis att gå tämligen snabbt. 
Samtliga respondenter hade ambitionen att intranätet tämligen omgående skulle bli en del i 
det dagliga kommunikationsarbetet, det vill säga uppdateras i alla fall minst en gång per dag. 
Naturligtvis är det mycket upp till respektive enhet hur de väljer att använda intranätet. De 
som tar beslutet att arbeta med verktyget som en del i ett strategiskt inomkyrkligt 
kommunikationsarbete och använder sig av exempelvis en killer-application kommer 
naturligtvis att se ett större genomslag för intranätet.    
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Att sedan därifrån ta intranätet ett steg längre och göra det till ett verktyg för exempelvis 
diskussioner och nätverkande kommer troligen att ta betydligt längre tid, och kanske endast 
uppfyllas i några delar av organisationen. Detta räknas annars som en av de stora vinsterna 
med ett intranät; möjligheterna till ökad horisontell kommunikation och kommunikation på 
smågruppsnivån, vilket i sin tur möjliggör nätverkande mellan olika enheter och bidrar till 
större samsyn i organisationens olika delar. Svenska kyrkan arbetar redan med nätverk på 
olika nivåer. Förhoppningen är naturligtvis att detta skall förstärkas ytterligare genom 
intranätet.    
 
I projektbeskrivningen för intranätet poängteras vikten av öppenhet. Projektgruppen har också 
gjort ett gediget förarbete med utarbetande av mål, strategier och så vidare för projektet, samt 
planerat för en form av intern marknadsföring av verktyget. I marknadsföringen har man sett 
stiftsinformatörerna som en nyckelgrupp, vilket säkerligen är en vinnande strategi då dessa 
uppenbarligen ställer sig positiva till införandet och är beredda att arbeta för det i sin del av 
organisationen.        
 
Några av respondenterna menar att en stor del av deras arbete går ut på att sålla i 
informationsflödet, att de blir en typ av gatekeepers. Detta kan enligt forskare avhjälpas med 
ett intranät (se avsnitt 4.2 Intranät). Ett intranät kräver visserligen att någon väljer vilka 
nyheter som skall publiceras, hur de skall rangordnas och så vidare, men det ger också större 
möjlighet för användaren att själv värdera värdet i den information som sprids. Detta kan ses 
som något positivt, men kan även leda till problem i en organisation där makten över 
informationen varit koncentrerad, då möjligheten att hålla information går förlorad genom 
intranätet. Intranätet leder som man säger från push till pull, det vill säga medarbetarna får 
inte längre informationen automatiskt utan måste söka upp den själv. Detta är, när det 
fungerar väl, en klar effektivisering genom att det sparar såväl personella som ekonomiska 
resurser.        
 
För framtida studier skulle det vara intressant att följa upp detta resultat och undersöka bilden 
och förhoppningar och förväntningar av intranätet på lägre nivåer i organisationen. 
Stiftsinformatörerna har visserligen en bild av hur det ser ut i församlingarna inom deras 
respektive stift, men påpekar också att de inte kan uttala sig säkert kring detta. Det skulle vara 
intressant att göra motsvarande undersökning exempelvis bland anställda i församlingar i 
Sverige och utomlands.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide  
 
Hej, tack för att du vill ställa upp på en intervju. Materialet kommer att användas till min c-
uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap på Uppsala universitet. Under intervjun 
vill jag att du hela tiden utgår från dig själv, ditt arbete och vad du tycker. Jag kommer att 
intervjua åtta stiftsinformatörer och du kommer att vara anonym i undersökningen.  
 
Först några bakgrundsfrågor: 
- Vilket årtionde är du född? 
- Hur många år har du arbetat som stiftsinformatör? 
 
Hur länge har du arbetat med information/kommunikation? 
- Har du tidigare erfarenhet av intranät?  
- Berätta vad ditt arbete som stiftsinformatör innebär – vad gör du om dagarna, vilka 
ansvarområden har du osv.?  
 
 
Sedan några frågor kring ditt stifts kommunikationsarbete: 
- Berätta hur den inomkyrkliga kommunikationen fungerar i ditt stift? 
   - hur går informationsvägarna? 
   - vilka kanaler används mest? 
   - tycker du att dina målgrupper inser vikten av ett bra kommunikationsarbete? 
   - vad fungerar bra i kommunikationsarbetet i  ditt stift? 
   - vilka problem ser du i kommunikationsarbetet i  ditt stift? 
   - hur är kunskapen bland medarbetarna i stiftet kring dataanvändning?  
   - hur är kunskapen bland medarbetarna i församlingarna kring dataanvändning?  
 
Kommunikationsarbetet i hela Svenska kyrkan: 
- Vad tycker du om Svenska kyrkans kommunikationsarbete som helhet?  
   - externt? 
   - inomkyrkligt?  
   - hur får du information från nationell nivå idag? 
   - arbetet med gemensam webb? 
   - vad är bra? 
   - vad är problematiskt?  
 
Frågor kring det kommande intranätet: 
- Känner du till arbetet med ett intranät för hela Svenska kyrkan? 
- Finns det behov av ett intranät?  
- Tror du att ditt stift kommer att vara positivt till att införa intranätet? 
- Tror du att församlingarna i ditt stift kommer att vara positiva till att införa intranätet? 
- Vilken betydelse tror du att ett intranät kommer att ha i ditt stift? 
   - effektivisera? 
   - ersätta kanaler? 
- Tror du att införandet av ett intranät kommer att kräva mer personalresurser?  
 
 


