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Abstract
Pettersson, P. 2000: Kvalitet i livslånga tjänsterelationer. Svenska kyrkan
ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv. (Quality in
Lifelong Service Relationships. The Church of Sweden in Service
Theoretical and Sociology of Religion Perspective.) Written in Swedish
with an English summary. Verbum Förlag, Stockholm. 453 pp. Karlstad.
ISBN-nr: 91-526-2702-0.

The aim of this thesis is to clarify the social mechanisms that affect
people’s relationships with the Church of Sweden. Interest is primarily fo-
cused on the majority of the Swedish population who belong to the Church
of Sweden, but who rarely make use of its services. This aim is accom-
plished in two ways. Firstly through a study of the ways in which church
members understand and evaluate their relationships to the church and
the services provided by the church, which they have made use of.
Secondly through applying and testing service theoretical concepts in the
church context, and relating this to sociological theory of religion. This is
discussed on three levels. On a societal macro level changes in religion are
discussed as part of the general changes from agricultural via industrial
to a service society. On an organisational mezzo level the Church of
Sweden is analysed as a service-providing organisation. The micro level is
analysed through a qualitative interview study with 29 strategically cho-
sen individuals. 

The theoretical analysis and empirical results show that the relations-
hip between individuals and the Church of Sweden can be interpreted as
a lifelong service relationship. The individual uses the services of the
church on few, but from the perspective of the individual’s lifetime, me-
aningful occasions. The perceived quality in these service meetings in-
teracts with the perceived quality in the lifelong relationship with the
church. Even the church relationship itself can be understood as a value
creating service through the fact that it mediates relationships to collec-
tive and transcendental values and thereby provides security and a sense
of coherence. 

Keywords: Church of Sweden, critical incident, customer, individualism,
lifelong, lifetime perspective, logic, paradigm, producer, quality, rela-
tionship, religion, secularisation, service, service society, social mecha-
nism, values. 

Per Pettersson, Department of Theology, Uppsala University, 
Box 1604, SE-751 46 Uppsala, Sweden
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Förord

Avhandlingsarbetet har varit beroende av inspiration, stöd och upp-
muntran. Ett flertal personer och organisationer har därför anled-
ning att känna sig delaktiga i eventuella förtjänster av mitt arbete. 

Jag tror aldrig att jag hade kommit igång om jag inte redan från
början hade känt en stark uppmuntran och stöd från min handle-
dare professor Anders Bäckström vid Teologiska institutionen,
Uppsala universitet och biträdande handledaren professor Bo
Edvardsson vid Centrum  för Tjänsteforskning (CTF), Karlstads
universitet, samt från professor Thorleif Pettersson vid Uppsala uni-
versitet. I det dagliga arbetet har jag känt en ovärderlig stimulans i
den kreativt öppna och osjälviskt serviceorienterade forskarmiljön
på CTF i Karlstad. Diskussionerna kring mitt arbete vid högre se-
minariet i Religionssociologi i Uppsala och vid CTF:s seminarier i
Karlstad har drivit arbetet framåt med nödvändig kritik och nya in-
fallsvinklar. Intervju-undersökningen möjliggjordes tack vare tjäns-
tvillighet av kyrkoherdar och pastorsexpeditionspersonal i samband
med urvalsarbetet, samt medverkan och öppenhet av de människor
som ställde upp för intervjuer.   

Avhandlingsprojektet har genomförts med ekonomiskt stöd från: 
• Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) 
• Rådet för Arbetslivsforskning (RALF) 
• Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) 
• Centrum för tjänsteforskning (CTF) 

Jag riktar ett varmt tack till alla som på olika sätt har inspirerat,
stött och uppmuntrat mig i mitt avhandlingsarbete. Ett särskilt tack
till min familj och de nära vänner som på ett mer personligt sätt
har tillfört energi.

Karlstad i april 2000
Per Pettersson
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Del I

BAKGRUND OCH ANSATS

I del ett beskrivs den historiska och sociologiska bakgrunden till
avhandlingens problemformulering och syfte. Det religionssociolo-
giska och det tjänsteteoretiska perspektivets relevans för syftet mo-
tiveras och den vetenskapsteoretiska ansatsen i den kritiska realis-
men beskrivs. 
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1. Bakgrund

Introduktion

En majoritet av den folkbokförda svenska befolkningen, 84%, till-
hör Svenska kyrkan (år 1998). Det  gör Svenska kyrkan till det stör-
sta trossamfundet i Sverige. De flesta svenskar är följaktligen med-
finansiärer till kyrkans verksamhet genom kyrkoavgiften1. Men
flertalet kyrkotillhöriga utnyttjar för egen del kyrkans tjänster en-
dast vid särskilda tillfällen eller under vissa perioder i livet. Den
höga kyrkotillhörigheten har sin bakgrund i Svenska kyrkans långa
historia som statskyrka och dess betydelse i den allmänna svenska
kulturhistorien. Dessa förhållanden gör att Svenska kyrkans roll som
samhällsinstitution i flera avseenden skiljer sig från övriga tros-
samfund. 

Den 1 januari år 2000 förändrades de formella relationerna mel-
lan Svenska kyrkan och staten. De hittillsvarande studierna och ut-
redningarna inför relationsförändringen har nästan uteslutande be-
rört ekonomiska, juridiska och organisatoriska frågor (t.ex. SOU
1981:36, SOU 1992:9, SOU 1994:42, Svenska kyrkans utredningar
1998:1–6). I viss mån har även teologiska frågor behandlats i dessa
studier, främst rörande Svenska kyrkans karaktär av ”folkkyrka”. Men
de kyrkotillhörigas egen upplevelse av sin vanligtvis livslånga rela-
tion till Svenska kyrkan och hur de upplever nyttan med kyrkans
tjänster har knappast alls berörts av de hittillsvarande studierna och
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1. Den tidigare kyrkoskatten ersattes fr.o.m. 1 januari 2000 med en kyrkoavgift
som även den tas ut via skattesystemet av dem som tillhör Svenska kyrkan. 



utredningarna (Straarup 1997, jfr. Gustavsson 1976). Det har där-
för framstått som en angelägen forskningsuppgift att studera rela-
tionen mellan individ och kyrka innan statskyrkosituationen för-
ändrades, bland annat för att kunna bedöma konsekvenserna av
förändringen genom jämförelser före och efter reformen. 

Avhandlingens syfte har formulerats utifrån den bakgrunds-
teckning som ges i kapitel 1 och de teoretiska perspektiv som pre-
senteras i kapitel 2. För att underlätta läsarens förståelse av denna
diskussion presenteras syftet redan här. 

Syftet är 
att tydliggöra sociala mekanismer som sammanhänger med män-
niskors relation till Svenska kyrkan. I första hand riktas intresset mot
den majoritet av den svenska befolkningen som tillhör Svenska kyr-
kan men som sällan tar del av dess tjänster.

Detta syfte fullföljs genom 
att undersöka hur kyrkotillhöriga uppfattar och bedömer sin rela-
tion till kyrkan och de kyrkliga tjänster som de har tagit del av, samt
genom
att pröva tjänsteteoretiska begrepp i kyrkans kontext och relatera
denna prövning till religionssociologisk teori. 

Svenska kyrkan som organisation

Svenska kyrkans historia kan sägas börja med kristendomens eta-
blering i Sverige på 800-talet. På 1500-talet bröt kyrkan i Sverige
med den romersk-katolska kyrkan och är idag med sina 7,5 miljo-
ner medlemmar den största evangelisk-lutherska kyrkan i världen.
Svenska kyrkan är den största religiösa organisationen i Sverige, och
även störst bland landets alla frivilliga organisationer överhuvud-
taget (politiska, ideella, idrottsorganisationer etc.). Kyrkotill-
hörigheten har en historisk tradition av tvång, men är sedan år 1951
frivillig.
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Svenska kyrkan var fram t.o.m. 1999 en offentligrättsligt regle-
rad organisation. Från den 1 januari år 2000 regleras kyrkan av en
ny ramlagstiftning för trossamfund, samt av en särskild Lag om
Svenska kyrkan (SFS 1998:1591). Eftersom dessa lagar är mycket
övergripande har stora delar av den tidigare lagstiftningen ersatts
med ett inomkyrkligt regelverk i samband med relationsförän-
dringen. Detta är i huvudsak samlat i en ny Kyrkoordning för
Svenska kyrkan (1999). Delar av kyrkans verksamhet har dock även
idag kvar sin offentligrättsliga karaktär genom att de regleras av sär-
skild lagstiftning, t.ex. Begravningslagen (SFS 1990:1144) och Lagen
om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950). Förutom de verksamheter,
befattningar m.m. som regleras av lagar och inomkyrkliga regelverk
finns också starka inslag av frivillig verksamhet och frivilligt enga-
gemang inom Svenska kyrkan.

Den kyrkliga organisationen är rikstäckande och geografiskt in-
delad i 2527 församlingar, 1074 pastorat2 och 13 stift3 (Matrikel för
Svenska kyrkan 1999). Den som tillhör kyrkan räknas som tillhö-
rande den geografiska församling inom vars område personen är
folkbokförd. Svenska kyrkan har c:a 27 000 hel- och deltidsanställ-
da, varav c:a 3 300 är präster. Övriga är anställda som t.ex. kyrko-
musiker, församlingspedagoger, diakoner, vaktmästare, kyrkogårds-
personal eller administratörer. Dessutom arbetar flera hundra tusen
frivilliga inom Svenska kyrkans verksamhet. Beslutsorganisationen
är starkt decentraliserad vilket bl.a. innebär att det inom Svenska
kyrkan finns c:a 1 000 olika formella arbetsgivare (främst pastorat
och kyrkliga samfälligheter) och närmare 4 000 olika kyrkopolitis-
ka beslutsorgan med sammanlagt c:a 60 000 kyrkligt förtroende-
valda (Ekström 1999, Svenska kyrkans hemsida 1999)4. 
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2. Ett pastorat består av en eller flera församlingar. Fem av pastoraten och för-
samlingarna är icke-territoriella: Kungl. Karlskrona amiralitetsförsamling,
Göteborgs tyska församling, samt tre församlingar i Stockholm; Tyska S:ta
Gertruds församling, Finska församlingen och Kungliga Hovförsamlingen. 

3. Sverige är indelat i 13 geografiska stift som vart och ett har en biskop i led-
ningen. Uppsala stift (Ärkestiftet) har två biskopar; ärkebiskopen med främst
riksuppdrag i sitt arbete, samt en biskop för större delen av stiftsarbetet.  

4. De statistiska uppgifterna i detta stycke avser det som gällde 1999-01-01.



Kyrkan har en mångsidig och omfattande verksamhet som fram-
förallt bedrivs på lokalplanet, i församlingarna. Till de traditionel-
la verksamheterna hör gudstjänstlivet och de kyrkliga handlingar-
na; dop, konfirmation, vigsel och begravning. De olika formerna av
gudstjänster inom Svenska kyrkan samlar årligen drygt 20 miljoner
besökare, vilket t.ex. kan jämföras med de 15 miljoner som årligen
besöker biografer (SOU 1998:142, Bromander 1999). Församling-
arna bedriver olika former av pedagogisk verksamhet, framförallt för
barn och ungdom. Konfirmandundervisningen är det mest omfat-
tande pedagogiska arbetet. Kyrkan har också ett brett socialt in-
riktat arbete, vilket i kyrkans sammanhang vanligtvis benämns di-
akoni. De flesta församlingar bedriver någon form av besöks-
verksamhet, men i övrigt varierar omfattningen och inriktningen av
den diakonala verksamheten mellan olika församlingar. Utöver de
nämnda verksamhetsformerna finns även t.ex. själavård, körverk-
samhet, verksamhet för äldre, särskild verksamhet på vissa minori-
tetsspråk; finska, teckenspråk, samiska. Kyrkobyggnader och kyr-
kogårdar har stor betydelse för många människor, bl.a. för enskilda
besök, och kan därigenom åtminstone delvis betraktas som själv-
ständiga ”verksamheter”. Under senare delen av 1900-talet har en
rad nya former av kyrklig verksamhet utvecklats bl.a. i samarbete
med olika andra samhällsinstitutioner, t.ex. sjukhus, förskola, rädd-
ningstjänst och företag. Svenska kyrkan bedriver även arbete i an-
dra länder i form av biståndsverksamhet, samarbete med andra kyr-
kor och verksamhet för svenskar som arbetar eller är turister utom-
lands.      

Relationen mellan svenska folket och kyrkan 

Relationen mellan stat och kyrka i förändring
Fram till mitten av 1800-talet var kyrka och samhälle i Sverige sam-
manvävda till en i det närmaste total enhet på ett sätt som är svårt
att föreställa sig idag. Alla i Sverige födda barn skulle enligt lag dö-
pas inom 8 dygn (SFS 1686:0903). Ingen tilläts stå utanför relatio-
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nen till kyrkan. Medlemskapet i kyrkan var en icke åtskiljbar del av
det svenska medborgarskapet. Kyrkans organisation och befatt-
ningshavare, främst prästerna, fullgjorde en rad allmänna sam-
hällsfunktioner. Den lokale prästen fungerade på olika sätt som en
statlig ämbetsman med juridiska, undervisande, informativa och
kontrollerande uppgifter. Söndagens gudstjänst var därmed inte en-
dast en religiös liturgisk akt utan fungerade som en allmän mötes-
plats för människorna i bygden, för information, kungörelser och so-
cialt umgänge på kyrkbacken. Kyrkan svarade också för en stor del
av samhällets sociala kontroll. En grundpelare i denna kontroll-
funktion var kyrkobokföringen, som hade växt fram som ett in-
strument för att driva in skatt till staten. Människor var mer eller
mindre tvingade att ta del av kyrkans tjänster. Gudstjänster, hus-
förhör och kyrkans riter i samband med dop, konfirmation, vigsel
och begravning betraktades som obligatoriska samhällsfunktioner.
Kyrkan svarade också för en stor del av samhällets offentliga tjän-
ster genom fattigvård, sjukvård och undervisning (Bäckström 1989).  

Det var först år 1862 som den kyrkliga kommunen avskildes som
en särskild förvaltning vid sidan av den borgerliga kommunen. Då
påbörjades en process som har inneburit att kyrkan har fått en allt
lägre grad av formellt inflytande över såväl den enskilda individen
som över samhällets institutioner. År 1860 avskaffades straffbe-
stämmelserna för avfall från den rena evangeliska läran och år 1873
blev det genom den s.k. dissenterlagen möjligt att utträda ur den
formella relationen till Svenska kyrkan om man istället inträdde i
ett annat av konungen erkänt kristet samfund. Först genom reli-
gionsfrihetslagen år 1951 hade man rätt att utträda utan att inträ-
da i annat kristet trossamfund (Andrén 1971:75f). Ansvaret för den
allmänna folkbokföringen överfördes från kyrkan till skattemyn-
digheten så sent som år 1991. 

Den utveckling som inleddes år 1862 genom åtskillnaden mellan
kyrka och kommun kan sägas ha kulminerat genom relationsförän-
dringen mellan kyrka och stat knappt 140 år senare, år 2000. De
formella banden mellan kyrka och stat upplöstes då på en rad av-
görande områden, dock inte genomgående. Även idag är Svenska
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kyrkans särställning bland trossamfund markerad i lagstiftningen
samt genom att det allmänna begravningsväsendet fortfarande
handhas av Svenska kyrkan. Men eftersom den största delen av kyr-
kans verksamhet efter relationsförändringen till staten är inom-
kyrkligt reglerad kan Svenska kyrkan nu betraktas som en del av
samhällets frivilligsektor (jfr. Lundström & Wikström 1995, Amnå
1995). Svenska kyrkan är därmed den största frivilliga organisatio-
nen i Sverige sett till medlemstal, antal anställda m.m. Dess bety-
delse och kvalitéer som välfärdsagent ur såväl den enskilda män-
niskans som samhällets perspektiv blir därmed särskilt intressant
att studera (jfr. Putnam 1993, SOU 1993:82). 

Relationen mellan individ och kyrka i förändring 
Parallellt med förändringarna av de formella relationerna mellan
kyrkan och staten har också relationen mellan kyrkan och den en-
skilda individen förändrats såväl i formell mening som när det gäl-
ler personligt engagemang. Deltagandet i gudstjänster har succes-
sivt minskat under hela 1900-talet, liksom uppslutningen kring vissa
av kyrkans övriga aktiviteter, t.ex. konfirmandundervisningen
(Gustafsson 1985). Men nya former av kyrklig verksamhet har ock-
så tillkommit. Under efterkrigstiden har c:a 700 nya kyrkor byggts,
framförallt i städerna, ett antal som är jämförbart endast med me-
deltiden och i viss mån med 1800-talet (Fädernas kyrkor – till var-
je pris? 1992). Religionen har samtidigt privatiserats alltmer och allt
fler andra religiösa och livsåskådningsmässiga alternativ har eta-
blerats i Sverige, bl.a. genom den ökade internationaliseringen, re-
sande och invandring (Hamberg 1989, Hammer 1997). 

Förändringarna av relationen mellan stat och kyrka respektive
mellan individ och kyrka sammanhänger med de allmänna samhälls-
och värderingsförändringarna (Pettersson 1988). Denna förän-
dringsprocess har ägt rum parallellt med förändringen från jord-
bruks- via industri- till tjänstesamhälle (Bäckström 1989, 1999).
Man kan därför ställa sig frågan om formen av relation mellan en-
skilda individer och Svenska kyrkan har samband med den för till-
fället rådande samhällsformen? Om ett sådant samband finns in-
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ställer sig dessutom frågan på vilket sätt förändringen av relationen
mellan individ och kyrka interagerar med samhällets allmänna för-
ändringsprocesser?    

Svenska kyrkan tillhör de kyrkor som utifrån sin teologi ser som
sin uppgift att betjäna alla människor inom ett visst geografiskt om-
råde, och som en majoritet av befolkningen har någon form av re-
lation till. När denna relation till hela folket betonas används ofta
begreppet folkkyrka5 som benämning för kyrkans karaktär (Wrede
1992, Ahlstrand m.fl. 1996). Liknande förändringsprocesser som de
ovan beskrivna har också ägt rum i en rad andra europeiska länder
där det har funnits en dominerande nationell kyrka av folkkyrko-
typ. Särskilt jämförbar är utvecklingen i övriga nordiska länder med
evangelisk-lutherska folkkyrkor, främst Finland, Norge och Island
(Gustafsson 1985, Edqvist 1997). Men även England erbjuder in-
tressanta jämförelser när det gäller den anglikanska kyrkans ställ-
ning och Italien beträffande den romersk-katolska kyrkan (Martin
1978, Cipriani 1989, Davie 1994, Jagodzinski & Dobbelaere 1995).
De nämnda kyrkorna har alla det gemensamt att de har en bakgrund
som officiellt nationella kyrkor, men har utvecklats successivt till
en alltmer självständig roll vid sidan av den allmänna statsförvalt-
ningen. 

Dagens svenska folkkyrkosituation 
I stort sett alla svenskar har under sin livstid någon form av rela-
tion till Svenska kyrkan. Det stora flertalet har en formell relation
till kyrkan under hela livet genom att de tillhör kyrkan. Av 1998 års
statistiska uppgifter framgår att 84% av det svenska folket tillhör-
de Svenska kyrkan6, att 88% av alla begravningar skedde enligt
Svenska kyrkans ordning, att 75% av alla födda barn döptes i Svenska
kyrkan, att 47% av alla 15-åringar konfirmerades inom Svenska kyr-
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5. Begreppet folkkyrka används på flera olika sätt i kyrkodebatten, såväl teologiskt
som sociologiskt, såväl normativt som deskriptivt. Här används begreppet i en
sociologiskt och teologiskt deskriptiv betydelse. 

6. 84,3% av den totala folkmängden resp. 88,2% av alla svenska medborgare till-
hörde Svenska kyrkan år 1998. 
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Tabell 1: Nyttjandet av Svenska kyrkans kärntjänster 8 under åren 1970-
1998. Alla siffror är relaterade till totalbefolkningen, inklusive dem
som ej är svenska medborgare (utveckling av tabell i Svenska kyrkans
utredningar 1996:1). 

År Dop i Konfir- Kyrklig Kyrklig Deltagande i Kyrko-
% av mation i vigsel i % begravning huvudgudstjänst tillhörigheti 
alla % av av alla i % av alla en genom- % av hela 
födda alla 15- vigslar dödsfall snittsvecka, i % befolkning-

åringar av hela befolk- en
ningen7

1970 81 81 79 96 2,6 97

1973 82 76 71 95 2,6 95

1976 81 73 62 95 2,4 94

1979 77 67 59 94 2,4 93

1984 75 69 61 93 2,3 92

1988 72 66 62 92 2,1 90

1989 74 64 56 93 2,1 90

1990 72 63 64 93 2,0 89

1991 73 58 63 90 1,9 88

1992 78 56 59 91 1,8 88

1993 78 55 62 91 1,7 87

1994 78 53 62 91 1,7 87

1995 79 51 63 89 1,7 86

1996 78 50 64 90 1,6 85

1997 78 48 62 89 1,6 85

1998 75 47 62 88 1,5 84

7. Det är viktigt att observera att siffrorna för gudstjänstdeltagande avser anta-
let deltagare under ett år utslaget på varje söndag. Siffrorna anger således inte
huruvida det är samma grupp människor som deltar varje vecka, om det är det
fyrdubbla antalet som deltar en gång per månad vardera, eller om 52 gånger så
många deltar en söndag var per år. Därför är denna traditionella gudstjänst-
statistik ett bra verktyg för att mäta den övergripande trenden i beträffande
gudstjänstdeltagande, men säger inte mycket om människors individuella guds-
tjänstvanor och förändringar i dessa.  

8. Begreppet kärntjänster avser de tjänster som är de mest centrala i kyrkans verk-
samhet. Se s. 120 för en mer utförlig diskussion kring begreppet kärntjänst. 



kan och att 62% av alla vigslar skedde enligt Svenska kyrkans ord-
ning (Bromander 1999). Om man räknar bort effekterna av den öka-
de andelen invandrare av befolkningen, har dessa siffror varit i stort
sett oförändrade sedan 1970-talet, vilket framgår av tabell 1.
Konfirmationsfrekvensen visar dock en annan utveckling genom att
den sjunker för varje år (Straarup 1994, 1995, Svenska kyrkans ut-
redningar 1996:1). Det årliga antalet utträden ur Svenska kyrkan är
förhållandevis litet. 1998 utträdde 13 200 personer, medan 5 000
personer inträdde. En majoritet av frikyrkornas medlemmar har hit-
tills haft dubbelt kyrkomedlemskap, år 1996 tillhörde 72% av des-
sa även Svenska kyrkan (Palm 1997:62). Det återstår att se hur
många av frikyrkomedlemmarna som efter kyrka-stat reformen bi-
behåller sin dubbla tillhörighet och om antalet inträden och utträ-
den kommer att förändras. 

Nästan alla svenskar tillhör således kyrkan och tar vid särskilda
tillfällen del av dess tjänster. Det är däremot en väsentligt mindre
andel av befolkningen som regelbundet deltar i kyrkans aktiviteter.
Sett i ett längre tidsperspektiv sjunker gudstjänstdeltagandet lång-
samt, men kontinuerligt, främst beträffande de s.k. huvudguds-
tjänsterna på sön- och helgdagar. År 1897 deltog c:a 17% av be-
folkningen i högmässan en vanlig söndag, jämfört med 5,4% år 1927
(Bäckström 1990:6). Den andel av befolkningen som varje vecka del-
tar i denna typ av gudstjänst har under perioden 1970–1998 sjun-
kit från 2,6% till 1,5%, vilket framgår av tabell 1. 

En genomsnittlig vecka deltar 4,7% av hela befolkningen i någon
form av gudstjänst eller kyrklig handling (år 1998). Undersökningar
på individnivå visar att c:a 10% av befolkningen deltar minst en gång
i månaden i någon form av kristen gudstjänst9 (Gustafsson 1995:9).
Följaktligen är endast en mindre grupp människor regelbundna del-
tagare i det gudstjänstliv som ofta betraktas som kyrkans kärn-
verksamhet. Under 1900-talet har ett antal olika former av kyrklig
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9. Procenttalet avser deltagande i samtliga kristna samfunds gudstjänster. Tyvärr
har man i de flesta av de undersökningar som är gjorda på befolkningsurval en-
dast frågat hur ofta man deltar i en gudstjänst, men inte vilket samfunds guds-
tjänster man besöker.



vardagsverksamhet vuxit fram vid sidan av gudstjänsterna, bland
annat en rad olika former av gruppverksamhet för barn- och ung-
dom. År 1998 deltog 190 000 barn- och ungdomar i sådan verk-
samhet, kyrkans kör- och musikverksamhet hade samma år 110 000
deltagare och de kyrkliga syföreningarna 77 000 medlemmar
(Bromander 1999).  

Majoriteten av svenska folket har en formell livslång relation till
kyrkan och tar del av Svenska kyrkans tjänster vid vissa speciella
tillfällen under livet, särskilt i samband med födelse (dop), sorg och
död (begravning), vid speciella högtider, eller under en viss period
av sitt liv, t.ex. konfirmandundervisning eller en tid som kördelta-
gare. Kyrkotillhörigheten kan ur flertalet individers perspektiv be-
traktas som en livslång tjänsterelation10 som aktiveras vid få men
ofta betydelsefulla livssituationer. De möten med kyrkan som då
uppstår bildar ur individens perspektiv en vanligtvis livslång ked-
ja av upplevelser i kontakt med kyrkan (figur 1).  

Ur kyrkans perspektiv kan livsriterna i samband med dop, kon-
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Figur 1:
Sven Svenssons, 46 år, relation till Svenska kyrkan och nyttjande av dess
tjänster betraktat ur hans eget livsperspektiv. Ett fiktivt exempel.
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10. Begreppet tjänsterelation avser i avhandlingen den relation mellan två parter
(individer, grupper eller organisationer) som uppstår i samband med tjänste-
produktion eller som åtminstone delvis har ett utbyte av tjänster som syfte.
Relationsbegreppet diskuteras mer utförligt på s. 158 f.  



firmation, vigsel, och begravning beskrivas som tjänster vars kon-
cept11 är att tillhandahålla livstolkning, mening, sammanhang och
trygghet (Gustafsson 1969, Bråkenhielm 1992, Aggedal 1998). I en
studie av barndopet har en sådan syn på livsriternas koncept be-
kräftats ur mottagarperspektivet. Barndopet upplevs livstolkande
och ger en känsla av sammanhang bl.a. av det skälet att det upp-
fattas som en del av den svenska kulturen (Reimers 1995). En sär-
skilt betydelsefull del av kyrkans tjänster är de ”heliga rum” som kyr-
kan tillhandahåller i form av kyrkobyggnader (Wikström 1993).
Kyrkobyggnaden uppfattas som en del av det offentliga rummet. En
majoritet av den svenska befolkningen vill ha tillgång till kyrkan så-
väl som en symbolbärande byggnad, som för enskilda besök och i
samband med viktiga tillfällen i livet (Davies 1994, Bäckström &
Bromander 1995, Bäckström 1997). 

Genom att nästan alla medborgare har en mer eller mindre tyd-
lig relation till Svenska kyrkan på individnivå, är det inte förvånande
att kyrkan spelar en betydelsefull roll även i vissa kollektiva situa-
tioner. Under 1990-talet har kyrkans roll i samband med krissitua-
tioner, såväl på lokal nivå som nationellt, uppmärksammats i medi-
abevakningen och i den allmänna samhällsdebatten. Betydelsen av
de vanligtvis dolda relationerna mellan svenska folket och Svenska
kyrkan blev särskilt framträdande genom kyrkans kollektiva bety-
delse i samband med reaktionerna efter Estoniakatastrofen år 1994
och Göteborgsbranden 1998, men även i samband med mordet på
Olof Palme år 1986 (Källstad m.fl. 1986, Gustafsson 1995,
Pettersson P. 1995a, jfr. Davie 1992 och Davies 1999). Svenska kyr-
kans betydelse i sådana situationer bekräftas i Socialstyrelsens all-
männa råd ”Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyck-
or och katastrofer”. Där sägs bl.a. följande: ”Alldeles oavsett om man
tidigare haft kontakt med kyrkan eller ej, förefaller den ändå fylla
ett behov av trygghet och kontinuitet i en kaotisk situation.”
(Socialstyrelsen 1991).
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11. Tjänstekoncept = förebilden för tjänsten, d.v.s. den nytta och de värden som
tjänsten är avsedd att möjliggöra eller förmedla för/till användaren (Gustavsson
m.fl. 1997:84).  



Trots dessa kvarvarande relationer mellan kyrka och folk genom
kyrkotillhörigheten och uppslutningen kring framförallt dop och be-
gravning uppfattas Svenska kyrkans betydelse i det svenska sam-
hället av många som mycket marginell. Även om flertalet svenskar
tar del av vissa kyrkliga tjänster är det endast en mindre grupp som
delar kyrkans grundläggande trosuppfattningar (Jeffner 1988,
Hamberg 1989, Kallenberg m.fl. 1996). Kyrkans utdragna inre kon-
flikter efter beslutet om att öppna prästämbetet för kvinnor har
också hos många människor skapat en känsla av främlingskap inför
en kyrka som på olika sätt uppfattas tillhöra en svunnen tid. Man
kan anta att en stor del av de kyrkotillhöriga finns kvar i Svenska
kyrkan mer av tradition och konvention än som resultat av ett med-
vetet ställningstagande (Straarup 1997).

Kyrkans egen särskilda identitet har på olika sätt markerats ge-
nom de ovan beskrivna förändringsprocesserna vilka inneburit en
åtskillnad mellan den allmänna offentliga förvaltningen och kyrkan
(Persenius 1987). Genom denna differentiering och därmed speci-
aliseringen av den organiserade religionen har kyrkan på ett delvis
nytt sätt kommit att efterfrågas som samhällsaktör inom vissa spe-
ciella områden12, särskilt i olika omsorgsfunktioner, i undervisning
och som samtalspartner i etiska frågor (Gustafsson 1995, Hultman
1996, jfr. Davie 1994). Även allt fler medieaktörer; TV, radio, tid-
ningar och internet-hemsidor knyter en präst till sig som expert på
det andligt-etiska området13. 
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12. T.ex. har polisen både centralt och lokalt på senare år efterfrågat ett ökat sam-
arbete med kyrkan, försvaret har inrättat en heltids prästtjänst med överstes
grad placerad inom Högkvarteret, Örebro läns landsting medfinansierar en ad-
jungerad professur i empirisk livsåskådningsvetenskap för en sjukhuspräst vid
Regionsjukhuset i Örebro (dessa exempel är hämtade från förhållanden som
gällde 1998).

13. T.ex. har Sveriges radio engagerat Kristinehamnsprästen Arne Rubin som med-
arbetare, ICA-kuriren har engagerat prästen i Skillingmark Jan Carlqvist, 
veckotidningen Amelia har engagerat Stockholmsprästen Annika Borg och
Postens internet-site Torget har knutit Vetlandas kyrkoherde Bengt Lindwall
till sig för att svara på frågor om tro och andlighet (dessa exempel är hämta-
de från förhållanden som gällde 1998).



Å ena sidan kan de kvarvarande relationerna mellan folket och
kyrkan tolkas som ett uttryck för att kyrkan främst uppfattas som
en del av den allmänna kulturidentiteten (Bäckström 1995). Å an-
dra sidan har kyrkan allt mer profilerats som en rent religiös insti-
tution utan att människor har valt att utträda ur den (Gustafsson
1992). Utvecklingen när det gäller relationen mellan Svenska kyr-
kan och enskilda individer å ena sidan och mellan kyrkan och sam-
hället å andra sidan är därför delvis motsägelsefull.    

Den allmänna religiösa situationen är likartad i övriga nordiska
länder. De flesta människor tillhör respektive folkkyrka och låter
sina liv omgärdas av riter som äger rum i kyrkan, men de deltar säl-
lan i gudstjänster och intresserar sig inte för det som sker i övrigt
inom kyrkan (Gustafsson 1985, Sundback 1991). Detta religiösa för-
hållningssätt utgör en karaktäristisk nordisk modell för relationen
mellan individ och kyrka. 

Förstudie om Svenska kyrkan som tjänsteproducent 

Den 28 september år 1994 inträffade en händelse som på ett dra-
matiskt sätt kom att belysa betydelsen av kyrkans tjänster och av
relationerna mellan svenska folket och Svenska kyrkan. Den dagen
drabbades Sverige av den intill dess mest omfattande fartygskatas-
trofen när M/S Estonia sjönk i Östersjön utanför Finska viken. Bland
de nära 900 människor som omkom var 580 svenskar. Katastrofen
utlöste ett nationellt chocktillstånd med sorg- och krisreaktioner
hos en stor del av det svenska folket (Gustafsson 1995, Waldetoft
1995). Dessa reaktioner exponerades offentligt genom massmedia,
vilket på ett ovanligt sätt gjorde existentiella och religiösa fenomen
till en del av den offentliga verkligheten. Det var som om ett täcke
plötsligt drogs av och blottade sådant som normalt är dolt, bland
annat relationerna mellan människor och Svenska kyrkan (Pettersson
P. 1995a, 1995b, 1996a). Kyrkan och religionen framställdes som
särskilt viktiga för individer och för hela samhället i en katastrof-
situation (Hansson-Hedin 1994, Lundin & Jonasson 1994). En rad
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av Svenska kyrkans funktioner och tjänster i relation till enskilda
människor och myndigheter, samt i relation till hela det svenska sam-
hället, offentliggjordes genom media. Dessa tjänster blev därmed
möjliga att studera på ett sätt som annars inte är möjligt. 

Som en förstudie inför avhandlingsarbetet genomfördes en kva-
litativ fallstudie av Svenska kyrkans funktion som tjänsteproducent
i samband med Estoniakatastrofen (Pettersson 1996b, 1997). Det
empiriska materialet utgjordes av fem stora dagstidningar under
den första veckan efter katastrofen. Förstudien visar dels på bety-
delsen av tjänsterelationerna mellan människor och Svenska kyrkan
på individnivå, dels på bredden av kyrkans tjänster. Kyrkan upp-
trädde som producent av tjänster på flera olika nivåer i samhället: 
• i relation till enskilda människor, 
• i relation till andra myndigheter och organisationer, samt 
• på en nationell kollektiv nivå genom t.ex. den nationella min-

nesgudstjänsten. 

Kyrkans breda roll som tjänsteproducent i samband med kata-
strofsituationen härleds i förstudien till relationen mellan svenska
folket och Svenska kyrkan på individnivå, dels genom kyrkotillhö-
righeten som sådan, dels genom tjänsterna i samband med vissa vik-
tiga händelser i livet t.ex. dop och begravning. Kyrkan tillhanda-
håller sammanhang och mening som värdeskapande tjänster på
individnivå för nästan alla svenskar. Genom dessa tjänster etable-
ras ett socialt integrerande nätverk av relationer, med förbindelser
dels till speciella livssituationer, dels till kyrkans byggnader, sym-
boler etc. (Durkheim 1912/1995, jfr. Siehl m.fl. 1991). Detta nät-
verk är i normalsituationen dolt, men aktiveras i katastrofsituatio-
nen och fungerar då sammanhållande för hela samhället. 

Förstudien uppmärksammade behovet av att göra en mer syste-
matisk analys av relationen till Svenska kyrkan på individnivå med
särskild uppmärksamhet kring betydelsen av människors få men be-
tydelsefulla kontakter med kyrkan. Avhandlingsarbetet inriktades
därför mot att utveckla en tjänsteteoretisk referensram utifrån en-
skilda kyrkotillhörigas perspektiv på Svenska kyrkan. 
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Sammanfattning    

Den formella relationen mellan staten och Svenska kyrkan har kon-
tinuerligt förändrats sedan mitten av 1800-talet, från en fullstän-
dig enhet mot en separation av kyrkan från staten, vilken till stör-
sta delen fullföljdes den 1 januari år 2000. Även på individnivå har
relationen till kyrkan förändrats genom en ökad privatisering av re-
ligionen och en fortgående minskning av människors deltagande i
kyrkans verksamhet. Förändringen av dessa olika relationer till kyr-
kan har ägt rum parallellt med framväxten av det moderna sam-
hället. Fortfarande har nästan alla svenskar en formell relation till
Svenska kyrkan genom kyrkotillhörighet och använder kyrkans tjän-
ster vid vissa tillfällen i livet, främst i samband med dop och be-
gravning. Samtidigt som kyrkan nästan helt har förlorat sina formella
samhällsfunktioner efterfrågas Svenska kyrkans andliga, karitativa
och etiska tjänster på ett delvis nytt sätt inom många områden t.ex.
i skolan och sjukvården. 

Utvecklingen är på många sätt motsägelsefull. Relationerna mel-
lan stat och kyrka, respektive individ och kyrka, har upplösts på en
rad områden men är fortfarande betydelsefulla i några speciella av-
seenden. Mot denna komplexa bakgrund är det särskilt angeläget
att belysa relationen mellan svenska folket och Svenska kyrkan ur
både ett religionssociologiskt och ett tjänsteteoretiskt perspektiv.
I nästa kapitel utvecklas motiven till valet av dessa två vetenskap-
liga perspektiv.  
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2. Teoretiska perspektiv, avgränsningar
och syfte

Avhandlingens problemformulering och syfte har växt fram som ett
resultat av reflektion kring föregående kapitels bakgrundsteckning
rörande människors relation till Svenska kyrkan, med utgångspunkt
i de vetenskapliga perspektiven. I kapitlet presenteras denna re-
flektion samt de teoretiska utgångspunkterna i det religionssocio-
logiska respektive det tjänsteteoretiska perspektivet, samt den över-
gripande vetenskapsteoretiska ansatsen. 

Det religionssociologiska perspektivet

Religionssociologin har utvecklats utifrån jämförande studier av re-
ligiös förändring i samhället (Durkheim 1912/1995). Framförallt har
intresset riktats mot den organiserade religionens alltmer tillbaka-
trängda roll i det moderna samhället. Denna förändringsprocess
som kallas sekularisering innebär att de religiösa institutionerna för-
lorar makt och inflytande och blir alltmer undanträngda från sam-
hällets centrum till dess periferi (Weber 1920/1996, Martin 1978).
Processen innebär också att deltagandet i de religiösa institutio-
nernas verksamhet successivt minskar. Sekulariseringsprocessen har
tolkats som ett uttryck för att religionen överhuvudtaget får en allt
mindre betydelse i människors liv och att den på sikt kommer att
försvinna som socialt fenomen. På senare tid har detta s.k. sekula-
riseringsparadigm alltmer ifrågasatts och allt fler religionssociolo-
ger föredrar att i stället tala om religiös förändring (Luckmann 1967,
Bellah 1970/1991, Martin 1990, 1996 Davie 1994, Stark & Iannac-
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cone 1994, Repstad 1996, Hanson 1997, Woodhead & Heelas 2000).
Dessa menar att det framförallt är de traditionella formerna av in-
stitutionell religion som reduceras i samhällsbilden, men att nya for-
mer av religion utvecklas och ersätter de gamla formerna. Religio-
nen försvinner därmed inte utan förändras över tiden. 

Religionssociologin liksom religionsvetenskapen i allmänhet har
traditionellt ägnat den största uppmärksamheten åt att studera in-
stitutionell religion och betydligt mindre uppmärksamhet åt icke-
institutionell religion. Man har främst intresserat sig för de religi-
ösa institutionernas och gruppernas teologi, organisation och verk-
samhet, samt den organiserade religionens roll och betydelse i sam-
hället i stort. På senare år har en ny typ av sådan forskning kring
religiösa organisationer och religiös professionalism initierats bl.a.
utifrån modern organisations- och ledarskapsteori (t.ex. Bäckström
1983, Hansson 1990, 1997,Carroll 1991, Frohm 1995, Stålhammar
1996).

Den moderna religionssociologin breddas successivt alltmer och
studerar idag bl.a. följande områden: 
• Religionens roll och funktion i samhället och för enskilda 

individer 
• Livsåskådningar och värderingar, samt hur dessa förändras 
• Religiösa institutioners och rörelsers organisation och 

ledarskap
• Nya religionsformer och nya andliga rörelser, deras uppkomst,

innehåll och utveckling
• Förändringsprocesser inom religiösa organisationer
• Genus och religion  
• Politik och religion

Mot bakgrund av intresset att studera förändringsprocesser, särskilt
beträffande människors deltagande i religiösa aktiviteter, har tra-
ditionella religionssociologiska undersökningar haft en i huvudsak
kvantitativ inriktning. Först på senare tid har mer kvalitativa an-
satser tillämpats, bland annat med inspiration från de klassiska so-
ciologerna Weber och Durkheim, vilka hade en starkt kvalitativ och
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induktivt teorigenererande inriktning i sina arbetsmetoder. Ut-
vecklingen har inneburit ett ökat intresse för att på individnivå, obe-
roende av de religiösa institutionerna, undersöka människors livs-
åskådning, trosuppfattningar, värderingar och fromhetspraktiker
(t.ex. Inglehart 1977, Jeffner 1988, Pettersson 1992, Kallenberg
m.fl. 1996). 

Religionssociologin har å ena sidan intresserat sig för de religiö-
sa organisationernas producentperspektiv, samt i vilken mån män-
niskor knyter an till deras verksamhet. Å andra sidan har man in-
tresserat sig för människors individuella religiositet och livsåskåd-
ning. Men religionssociologin har knappast alls ägnat uppmärk-
samhet åt relationen mellan de religiösa organisationernas
verksamhet och individers religiösa och livsåskådningsmässiga upp-
levelser och uppfattningar, d.v.s. vilken funktionell betydelse de re-
ligiösa organisationernas verksamhet har för individen1. Detta är det
område som avhandlingen avser att belysa. Det sker genom att an-
lägga ett tjänsteteoretiskt kundperspektiv på relationen mellan in-
divid och kyrka. 

Religiösa organisationer
Weber (1904/1992) indelade religiösa organisationer dikotomiskt i
två grundläggande typer, kyrka respektive sekt2. Det som skiljer kyr-
kan från sekten är enligt Weber dess karaktär av institution, i syn-
nerhet det förhållandet att man ”föds in” i kyrkan, medan sekten ka-
raktäriseras av att den är en förening och endast tar emot perso-
ner med specifika religiösa kvalifikationer (Weber 1922/1983). Med
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1 Gustavsson (1976) analyserar några olika vetenskapsområdens, bl.a. religions-
sociologins, sätt att undersöka folkligt fromhetsliv. Han menar att forsknings-
området är försummat och framhåller att det etnologiska kvalitativa förhåll-
ningssättet med utgångspunkt i individens hela livssituation behöver tilläm-
pas vid sådana studier. Vidare att såväl ett mikroperspektiv som ett makro-
perspektiv behövs när det praktiska fromhetslivet studeras och att dessa
perspektiv ömsesidigt kompletterar varandra.    

2 Webers dikotomi kyrka-sekt vidareutvecklades av Ernst Troeltsch (1912).



Webers terminologi är begreppen kyrka och sekt idealtyper3. Sven-
ska kyrkan är exempel på en ”kyrka”, i kontrast till flertalet sven-
ska frikyrkor som var ”sekter” när de bildades. Den klassiska indel-
ningen av religiösa organisationer i kyrka respektive sekt tydliggör
två poler i ett kontinuum inom vilket gränserna är flytande och stän-
digt under förändring. Flera religionsforskare har hävdat att det be-
hövs en utvecklad typologi för religiösa organisationer utifrån del-
vis andra kriterier än formen av tillhörighet som Weber utgår ifrån
(Dawson 1997).  

En tidigt framförd kritik mot dikotomin kyrka-sekt är att sekter
successivt förändras och utvecklas till institutioner, så som t.ex. har
skett beträffande flera svenska frikyrkor. Sekters interna organisa-
tion genomgår en glidande förändring över tid (Wilson 1982). De
börjar ofta som protestgrupper, men övergår efter en tid till att allt-
mer fokusera sitt engagemang kring att undervisa den andra gene-
rationen varvid intresset för att värva och omvända nya medlem-
mar minskar. Successivt blir de också alltmer intresserade av att bli
socialt respekterade. I den andra generationen tenderar de att kraf-
tigt öka sina materiella tillgångar. Sekter utvecklas på så sätt genom
”denominalisering” och ”institutionalisering”. Detta leder till att de
tidigare mer spontana mönstren ersätts av en ökad formalism med
en mer ritualistisk stil och en utveckling av fasta funktionärer inom
den egna organisationen (Niebuhr 1929). 

Dikotomin kyrka-sekt kan också ifrågasättas mot bakgrund av en
motsatt rörelseriktning inom de traditionella religiösa institutio-
nerna mot en allt högre grad av frivillighet. Denna allmänna trend
är en del av utvecklingen mot ett alltmer pluralistiskt och indivi-
dorienterat samhälle. Kyrkorna blir samfund när de förlorar sina mo-
nopolsituationer. Frivillighet blir i det moderna samhället alltmer
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3 När Weber definierar grundläggande begrepp skapar han samtidigt så kallade
idealtyper genom att abstrahera vissa egenskaper ur verkligheten på bekostnad
av andra. Idealtypen bildar ett samband mellan verkligheten och dess värden
och fungerar som ett teoretiskt instrument för att utforska verkligheten (We-
ber 1922/1983).



ett kännetecken såväl för religiösa organisationer som för övriga de-
lar av samhället. Sekten har därmed blivit allt mindre åtskild från
vad som allmänt gäller för religiösa organisationer (Wilson 1982). 

Inom alla religiösa organisationer, även inom Svenska kyrkan, finns
båda dessa rörelseriktningar. Dels en utveckling mot en allt högre
grad av rationalitet och byråkratisering, dels en utveckling som in-
nebär avreglering med ökande inslag av frivillighet. Inom ramen för
det moderna pluralistiska samhället samverkar båda dessa rörelse-
riktningar till att anpassa religiösa organisationer till en religiös
konkurrenssituation. Detta leder till att organisationen utvecklas
alltmer efter den religiösa marknadens krav och behov och allt min-
dre med den religiösa ideologin och historien som modell och rät-
tesnöre. Den nyligen genomförda kyrka-statreformen i Sverige kan
ses som ett led i en sådan utveckling. Inom denna reform finns in-
slag av såväl en ökad grad av rationalitet, avreglering som mark-
nadsanpassning.

Weber (1922/1985) förutspådde religiösa organisationers allmänt
byråkratiska utveckling. Berger (1963, 1967) var en av de första som
mer utförligt diskuterade hur denna utveckling samspelar med kyr-
kornas marknadsanpassning i det moderna samhället. När samhäl-
len med tradition av religiöst monopol hamnar i en pluralistisk si-
tuation innebär det att anslutningen till och deltagande i religio-
nen blir frivilligt och därför mer osäkert, mindre självklart. Resul-
tatet blir att den religion som tidigare kunde luta sig mot sin egen
auktoritet, nu måste marknadsföra sig och ”säljas” till sina ”klien-
ter” eller ”kunder”. Den pluralistiska situationen i det moderna sam-
hället är en sådan marknadssituation. Religiösa institutioner blir
konkurrerande marknadsaktörer och de religiösa traditionerna blir
konsumtionsvaror. En stor del av den religiösa aktiviteten kommer
därmed att domineras av marknadsekonomins logik (Percy 2000).
Tidigare religiösa monopol var organiserade för att utöva exklusiv
kontroll över människor. Nu måste de organisera sig för att attra-
hera en grupp konsumenter i konkurrens med andra aktörer. Frå-
gan om resultat behövde aldrig ställas i monopolsituationen, men
blir nu avgörande för överlevnad. Trycket på att åstadkomma re-
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sultat i konkurrenssituationen leder till en rationalisering av de so-
cioreligiösa strukturerna vilket i sin tur driver fram en byråkratisk
utveckling. Den allmänna utbredningen av sådana byråkratiska, ra-
tionella strukturer inom religiösa organisationer leder till att des-
sa oberoende av sina olika teologiska traditioner alltmer kommer
att likna varandra rent sociologiskt4 (Berger 1967). 

Genom att byråkratier kräver en speciell typ av kompetens hos
personalen kommer traditionella skillnader mellan olika typer av re-
ligiösa funktionärer att minska till förmån för byråkratins behov av
t.ex. ledarskap. Ett tydligt exempel är den protestantiska traditio-
nens starka betoning av hög teologisk utbildning som en grundläg-
gande del av prästens identitet. Denna har successivt tonats ner i
den moderna protestantiska prästrollen, såväl i den praktiska verk-
samheten som i det administrativa arbetet, och får alltmer stå till-
baka för de nya behov av kompetens som marknaden och den reli-
giösa byråkratin kräver (Carroll 1991, Hansson 1997). 

Marknadssituationen och den byråkratiska utvecklingen medför
att religiösa gruppers ekonomi blir en central fråga för deras över-
levnad och expansionsmöjligheter. Detta medför i sin tur att ef-
fekterna av den pluralistiska situationen inte begränsas till de so-
ciostrukturella aspekterna av religionen. Pluralismen påverkar och
förändrar även det religiösa innehållet, dvs. de religiösa marknads-
aktörernas ”produkt”. Så länge en monopolsituation råder kan det
religiösa innehållet till största delen bestämmas av det teologiskt
plausibla och det som står i överensstämmelse med det religiösa le-
darskapets intressen. När samhället blir mer pluralistiskt krävs att
religionen marknadsför sig och tar i beaktande konsumenternas ön-
skemål. Den pluralistiska situationen innebär att konsumentprefe-
rensers dynamik blir tongivande, även om det inom religionens om-

35

4 Olika kyrkotraditioner utvecklar olika byråkratimodeller. Europeiska protes-
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emot moderniserande förändringar (Berger 1967). 



råde fortfarande finns en stark ”produktlojalitet”, särskilt inom
grupper av ”gamla och trogna” konsumenter med en långvarig rela-
tion till en viss religiös organisation (jfr. Stark & Iannaccone 1994). 

Det pluralistiska samhället har inneburit att en dynamisk för-
änderlighet introduceras som egentligen är främmande för religio-
nen och dess traditioner. Denna föränderlighet är en konsekvens av
den betydelse ”konsumentpreferenser” har (van der Ven 1996). Re-
ligiöst innehåll blir alltmer en ”modefråga”. Eftersom religionen har
trängts undan till den privata sfären i samhället kommer den att
alltmer tvingas anpassa sig till att möta privata, individuella behov.
Inom den privata sfären betraktas religion som relevant, medan den
däremot av många anses irrelevant inom den offentliga sfären, med
undantag för vissa speciella situationer och sammanhang5. De reli-
giösa organisationernas inriktning mot individen kan ses som en
övergripande marknadsanpassning av deras verksamhet. Protestan-
tismen och frikyrkotraditionen har lyckats att även teologiskt legi-
timera konsumentbehovens betydelse och konsumentstyrning av re-
ligionen genom t.ex. betoningen av individens tillgång till bibel-
texterna och idén om det allmänna prästadömet (Berger 1967). 

Två ytterligare effekter av den fria marknaden och konsument-
preferenser inom religionens område är standardisering och margi-
naldifferentiering. Standardiseringen är en konsekvens av att man
från olika traditioner anpassar sig till samma marknad vilket leder
till att teologiska skillnader mellan olika grupper undertrycks. Det-
ta driver i sin tur fram en marginaldifferentiering genom att reli-
giösa organisationer leds till att konkurrera med olika typer av spe-
ciella erbjudanden. Grunderbjudandet är standardiserat, men det
varierar i detaljutformning. Det blir därför ofta bara en skillnad i
”förpackning” av samma standardiserade religiösa ”produkt” (Ber-
ger 1967).   

Kyrkornas och teologins kris idag handlar om den spänning som
de religiösa organisationerna befinner sig i mellan kundorientering
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och producentorientering. Det handlar om att anpassa sina pro-
dukter till konsumenternas behov eller att vägra anpassning och bar-
rikadera sig bakom sina socioreligiösa strukturer (Berger 1967).  

Religionssociologisk ”Rational Choice” teori
Under den senaste tioårsperioden har ett antal religionssociologer
prövat nya vägar att teoretiskt och empiriskt analysera religiösa or-
ganisationer och religiös förändring med utgångspunkt i ekonomisk
teori (Stark & Iannaccone 1994, 1997, Hamberg & Pettersson 1994,
Pettersson T. 1995, Iannaccone 1998, Stark 1998a, 1998b). De har
intresserat sig för relationen mellan producenter och konsumenter
av religiösa ”produkter” och därvid drivit tesen att konsumentbe-
teendet primärt är en funktion av producentsidans beteende. Den
teoretiska ansatsen för dessa forskare är den s.k. Rational Choice
Theory som har utvecklats av bl.a. ekonomen Gary Becker6. Två av
de främsta företrädarna för denna typ av ekonomisk religionsteori
är Rodney Stark och Laurence R. Iannaccone. De framhåller att de
ekonomiska principer som gäller beträffande produktion av varor
och tjänster även gäller inom religionens område. Ju större varia-
tion det är i utbudet av en viss typ av produkt eller tjänst, desto
större blir konsumtionen av denna. Utbudsvariationen drivs fram
av en fri konkurrensutsatt marknad, medan den hämmas av mono-
polsituationer. Utifrån detta resonemang vill de förklara de stora
skillnaderna mellan Europa och USA beträffande den institutionella
religionens utveckling. 

Deras förklaringsmodell innebär en skarp och grundläggande kri-
tik mot den traditionella sekulariseringsteori som innebär att reli-
gionen med en slags lagbundenhet kommer att försvinna i varje högt
utvecklat samhälle, i takt med en allt större grad av rationalitet på
alla områden. De menar i stället att den organiserade religionen
ständigt förändras och utvecklas. Omfattningen av institutionellt
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verksamhet. 



relaterad religion är helt beroende av de religiösa organisationernas7

grad av marknadsorientering, d.v.s. orientering mot konsumenter-
nas behov. En sådan behovsorientering drivs fram av fri konkurrens,
med så liten grad av reglering som möjligt. Religiösa behov är kon-
stitutiva för människan och relativt lika stora i olika samhällen.
(Stark & Iannaccone 1994, Iannaccone 1998, Swatos & Christiano
1999). Religionens betydelse i samhället är därför beroende av i vil-
ken mån de religiösa organisationerna förmår att möta och anpas-
sa sig till människors individuella religiösa behov. Enligt detta syn-
sätt är religion mer en fråga om individuella val än en integrativ del
av ett samhälles kultur. Rational Choice teoretikernas forskning har
därför inriktats på att studera effekterna av olika utbudssituatio-
ner beträffande människors religiösa aktivitet. Särskild uppmärk-
samhet har riktats mot jämförelser mellan religiösa monopolsitua-
tioner och oreglerade religiösa marknadsekonomier. Denna nya form
av analys och tolkning av de sociala mekanismer som styr religiös
förändring och sekularisering kallas ibland för ett nytt paradigm
inom religionssociologin (Gustafsson 1994, Repstad 1996). 

Kritik har riktats från flera håll mot Rational Choice teoretiker-
na (Bruce 1996, 1999, Carroll 1996, Greeley 1999, Olson 1999).
En av dess skarpaste kritiker, Bruce (1996), försvarar den klassiska
sekulariseringsteorin och kallar det nya ekonomiska perspektivet för
”The Silver Lining Perspective”. Han menar att det innebär en ide-
alisering av religionens utveckling och därmed ger en felaktig his-
torieskrivning som förskönar bilden av religionens betydelse idag.
En annan typ av kritik går ut på att Starks m.fl. ekonomiskt teore-
tiska syn på religionen är impregnerad med förutfattade eurocen-
triska och androcentriska verklighetsuppfattningar. Carroll (1996)
hävdar att de utgår ifrån en amerikansk entreprenörmässig protes-
tantisk situation, samt att de har ett utpräglat manligt rationellt per-
spektiv på religion. Carroll framhåller även att Starks m.fl. scha-
blonbild av kyrkoorganisationer på en rad punkter inte stämmer in
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på den Romersk katolska kyrkan. Samma kritik kan också anföras
utifrån Svenska kyrkans kontext. Historiskt, kulturellt och organi-
satoriskt skiljer den sig på avgörande punkter från de amerikanska
protestantiska samfunden. Det finns däremot flera likheter mellan
Svenska kyrkan och den Romersk katolska kyrkan. 

Rational Choice teoretikernas ensidiga betoning av utbudssidans
agerande medför implicit att de i sin teori utgår från en mer eller
mindre statisk uppfattning om den logik som gäller beträffande in-
dividers relationer i förhållande till religiösa organisationer. I av-
handlingens teoretiska referensram betonas istället att den logik och
de mekanismer som påverkar dessa relationer förändras över tid.
Detta synsätt anknyter till de samhällsforskare som betonar att den
i samhället inbyggda logiken radikalt har förändrats under utveck-
lingen från agrar- via industri- till det nuvarande tjänstesamhället8. 

Stark, Iannaccone m.fl. har främst intresserat sig för konsu-
menteffekter av de religiösa producenternas agerande och hur oli-
ka typer av religiösa marknader fungerar med olika grad av utbud-
svariation och konkurrens. Deras teoretiska utgångspunkt är att
människors behov och individuella val avgör den religiösa aktivite-
ten, men de har inte fördjupat sin teori genom att studera kundsi-
dan och den interaktiva processen mellan kund och producent. Ra-
tional Choice sociologernas producentorientering behöver därför
kompletteras med det tjänsteteoretiska mer dynamiska och motta-
garorienterade perspektivet. 

Det tjänsteteoretiska perspektivet

Tjänsteforskningen har från mitten av 1970-talet utvecklats som ett
flervetenskapligt forskningsområde med utgångspunkt främst i äm-
net företagsekonomi. Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karl-
stads Universitet bildades år 1986 och var den första forsknings-
institution i världen koncentrerad kring tjänsteforskning i mer ge-
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nerell bemärkelse9. Idag finns ett internationellt samarbete mellan
ett antal forskningscentra som har specialiserats på forskning kring
tjänster. Flera internationella tidskrifter och återkommande konfe-
renser har också etablerats. Den nordiska tjänsteforskningen bedrivs
framförallt i Sverige och Finland och går under samlingsbenäm-
ningen ”Nordic School of Service Management” (Gummesson 1991).

Det är viktigt att framhålla att det inte finns någon enda sam-
manhållen teoribildning som kan benämnas tjänsteteori. Inom tjän-
steforskningen används olika vetenskapliga teorier för att belysa
tjänster som fenomen och de aktörer, strukturer, mekanismer och
relationer som sammanhänger med produktion och konsumtion av
tjänster. Främst handlar det om marknadsföringsteori, ”human re-
sources” och ”operations management”. Flertalet av de teorier som
används inom tjänsteforskningen hämtas från etablerade vetenska-
per som sociologi, psykologi och företagsekonomi. Men nya teore-
tiska ansatser har också utvecklats utifrån det specifika studiet av
tjänster. Detta handlar dock ännu inte om någon enda övergripan-
de och sammanhållen teori som skulle kunna benämnas tjänstete-
ori. Mot denna bakgrund talas i avhandlingen genomgående om det
tjänsteteoretiska perspektivet, avseende ett perspektiv som betonar
tjänsters särart men som inte utgör en enhetlig integrerad teori. I
avhandlingen prövas några centrala tjänsteteoretiska begrepp, mo-
deller och metoder i en ny kontext, Svenska kyrkan som organisa-
tion. I anslutning till denna tillämpning presenteras och diskuteras
några av de teoretiska ansatser som har utvecklats i samband med
forskning kring tjänster.     

Framväxten av en särskild forskning kring tjänster bottnar dels
i tjänstesektorns kraftiga expansion, dels i iakttagelsen att det i fle-
ra avseenden är en annan logik som styr tjänsteföretags och -orga-
nisationers verksamhet och produktionsprocesser än den logik som
gäller inom varuproduktion. Den speciella tjänstelogiken samman-
hänger främst med det specifika särdraget att tjänster kräver kun-
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dens deltagande i produktionen. Konsumtion och produktion äger
rum i en och samma process, vilket innebär att kunden kan be-
traktas som medproducent. (Gummesson 1991, Normann 1992,
Grönroos 1992). Den kundupplevda kvaliteten i tjänster skapas i
denna interaktion mellan producent och medproducent/kund. Tjän-
steforskningens begrepp ”tjänst” avser vanligen den värdeskapande
process som ger någon form av kundupplevelse, ett upplevt mervär-
de för kunden. Att definiera detta mervärde, kundupplevelsen, är
att definiera tjänsten ur ett kundperspektiv. Utifrån detta synsätt
blir det centralt att förstå vilka resurser, aktiviteter och processer
som skapar eller formar upplevelsen för olika kunder eller kund-
grupper (Edvardsson 1996b:59-60). 

Tjänsteforskningens utveckling har successivt lett till att särskilda
delområden har avknoppats. Från starten har det största intresset
inriktats på området tjänstekvalitet. Idag finns bl.a. följande om-
råden mer eller mindre utvecklade som särskilda forskningsområ-
den: 
• Tjänstekvalitet
• Tjänstekonstruktion
• Tjänsteutveckling 
• Tjänsteorganisationer
• Arbetsmiljö i tjänsteorganisationer
• Kompetensutveckling inom tjänsteorganisationer
• Sociala omsorgstjänster
• Kollektivtrafiktjänster
• IT-tjänster
• Tjänstesamhället

Från produktionsorientering till relationsorientering
Den individuella mänskliga faktorn är såväl ett grundläggande pro-
duktionsvillkor som avgörande för kvalitetsutvärderingen av tjän-
ster. Forskningen kring tjänster har därför allt mer kommit att be-
tona mänskliga personnära faktorers betydelse (t.ex. Bitner 1995).
Detta har bl.a. inneburit en flitig användning och vidareutveckling
av kvalitativa undersökningsmetoder. Utvecklingen har gått från en
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mekanistisk industriell syn på tjänsteproduktion till en beteende-
vetenskaplig processorienterad syn med mänskliga relationer i fo-
kus (Holmlund 1997). Denna förskjutning har under de senaste åren
lett till en allt starkare betoning av relationers betydelse (Liljander
& Strandvik 1995, Edvardsson & Gottfridsson 1999). Man har på
ett nytt sätt uppmärksammat det nätverk av relationer som såväl
producent som kund är insatta i och som påverkar såväl tjänste-
processen som kvalitetsupplevelsen (Gummesson 1995, 1998,
1999). 

Betydelsen av begreppet relation har särskilt drivits fram inom
marknadsföringsforskningen, som en kritik av den traditionella
marknadsföringsteorin (Berry 1983, 1995). Denna har sedan 1950-
talet varit koncentrerad kring betydelsen av de så kallade fyra P:
product, price, place och promotion10 (Kotler & Armstrong 1996:49).
Marknadsföringens teoribildning har länge varit mer tekniskt pro-
duktionsorienterad än reellt kund- och marknadsorienterad. I den
praktiska verksamheten har man enligt detta tekniska synsätt be-
traktat marknadsföring som en specialfunktion inom organisatio-
nen/företaget och inte som en integrerad del i all verksamhet. Un-
der 1990-talet har dock allt fler forskare uppmärksammat brister-
na i den traditionella 4 P-teorin. Bland de första att formulera grun-
den för en ny marknadsföringsteori var den så kallade
Uppsala-skolan (IMP-gruppen) genom studier av nätverksförbin-
delser mellan företag (Håkansson 1982) och den tidigare nämnda
”Nordic School of Service Management”. Enligt den senare är mark-
nadsföring ”en interaktiv process i en social kontext där relations-
byggande och relationsstyrning är vitala hörnstenar” (Grönroos
1994:9). Man har utifrån ett sådant synsätt kartlagt och klassifice-
rat olika typer av relationer och deras betydelse inom tjänsteverk-
samheter, såväl mänskliga relationer som relationer mellan organi-
sationer. T.ex. relationer mellan producent och kund, relationer inom
tjänsteorganisationen, relationer mellan kunder, relationer mellan
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tjänsteorganisationer, relationer mellan kärntjänster och stödtjän-
ster etc. (Gummesson 1995, 1999). Den nya starka betoningen av
relationers betydelse inom tjänstemarknadsföringsteorin har med-
fört att en del forskare talar om ett helt nytt paradigm utifrån en
fokusering av relationer (Grönroos 1994, 1997). 

För att ytterligare framhäva relationers betydelse för ett företags
eller en organisations hela verksamhet och betona vikten av hel-
hetssyn används ibland termen ”relationship management” i stället
för ”relationship marketing”. Med utgångspunkt i de mänskliga re-
lationernas betydelse betonas att strategin inom ledning, utveckling
och marknadsföring av en tjänsteorganisation behöver utvecklas
alltmer mot att etablera, långsiktigt upprätthålla och förstärka kun-
drelationerna. Ur tjänsteorganisationens synpunkt är det alltid
mycket dyrare att etablera en relation med en ny kund, än att vår-
da en redan etablerad kundrelation (Grönroos 1992:160, Gum-
messon 1999). 

Det är ingen tillfällighet att framväxten av ett nytt marknadsfö-
ringsparadigm sker med utgångspunkt i tjänsteforskningen. Bris-
terna i ”4P-teorin” blir särskilt tydliga när den traditionella, mer tek-
niskt orienterade, marknadsföringsteorin tillämpas på tjänsteverk-
samheter i vilka relationen och interaktionen mellan producent och
kund är ett grundläggande produktionsvillkor. Inte heller är det för-
vånande att det nya relationsparadigmet växer fram just under
1900-talets sista decennium. Behovet av ett nytt synsätt hänger
samman med samhällsskiftet från industrisamhälle till tjänstesam-
hälle. I samband med detta omfattande paradigmskifte på makro-
nivå förändras grundförutsättningarna för många sidor av såväl sam-
hällslivet i stort som för individens sätt att tänka och handla11. Det
är i det sammanhanget intressant att uppmärksamma parallellerna
mellan jordbrukssamhället och tjänstesamhället när det gäller de
mänskliga relationernas betydelse i samhällsekonomin. De person-
nära relationerna identifieras som mycket betydelsefulla i båda des-
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sa typer av ekonomier, vilket gör att industrisamhället med dess mer
mekanistiska logik i detta avseende framstår som en parentes.  

Forskning om religiösa tjänster
Tjänsteforskningen har såväl teoretiskt som empiriskt huvudsakli-
gen förankrats i privata kommersiella kontexter, t.ex. bankväsende,
hotell- och restaurangverksamhet, flygbolag, frisörverksamhet.
Först under senare år har forskningen ägnat mer uppmärksamhet
åt offentlig tjänsteverksamhet. Däremot har knappast någon tjän-
steforskning bedrivits kring religiösa eller andra idéburna organi-
sationers verksamhet (Rees 1998). Svenska kyrkan har som organi-
sation inslag av såväl offentlig förvaltning som idéburen verksam-
het och tillhör följaktligen den typ av organisationer som hittills i
mindre utsträckning har analyserats ur tjänsteperspektivet. 

Vissa delar av den religionssociologiska forskningen kring religi-
ösa organisationer kan betraktas som tjänsteforskning. Men som ti-
digare nämnts har religionssociologin studerat de religiösa tjän-
sterna främst ur utbudssidans perspektiv, d.v.s. ur producentper-
spektivet. Enligt det traditionella sekulariseringsparadigmet har
man på olika sätt belyst reduktionen av religionens betydelse i sam-
hället främst genom att mäta det minskade deltagandet i traditio-
nella religiösa aktiviteter och uttrycksformer. I enlighet med det så
kallade nya religionssociologiska paradigmet har man studerat be-
tydelsen av utbudssidans grad av marknadsanpassning. Men inom
religionssociologisk eller annan religionsvetenskaplig forskning har
man med några få undantag inte tillämpat tjänsteteoretiska begrepp
och modeller eller analyserat religiösa organisationers verksamhet
utifrån begreppet tjänst. Ett av undantagen är den teoretiska dis-
kussion som förs av van der Ven (1996:441–523) i samband med en
analys av den Romersk katolska kyrkan ur ett management-per-
spektiv. Han betraktar kyrkan som en tjänsteproducent och disku-
terar främst begreppet tjänstekvalitet.  Van der Ven gör därvid ett
försök att applicera den så kallade gap-modellen för tjänstekvalitet
i kyrkans kontext. Van der Vens tjänsteteoretiska diskussion förs
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dock endast översiktligt och utgör inte någon mer grundläggande
teoretisk analys. 

I Norden finns några få exempel på tillämpningar av tjänsteteo-
retiska synsätt i religiösa organisationers kontext (Bernstad 1989,
Vuokko 1996, Vilenius 1997). Bernstad (1989) applicerar tjänste-
teoretiska begrepp på Svenska kyrkan i en diskussion om hur dess
relationer till människor har förändrats. Kyrkans andliga tjänster var
tidigare ”buntade” i ett systemerbjudande där många delar hade ka-
raktären av sociala tjänster vilka idag har övertagits av andra delar
i samhället. Alltmer koncentreras kyrkans systemerbjudande kring
dess kärna, gudstjänsten. Bernstad framhåller att kyrkans främsta
accesskanaler till kundbasen är de kyrkliga handlingarna i samband
med dop, konfirmation, vigsel och begravning. Mötet med kyrkans
medlemmar i samband med de kyrkliga handlingarna bildar basen
för kyrkans leveranssystem i den mån man genom dessa möten för-
mår att skapa långvariga aktiva relationer. Avgörande för detta är
såväl innehållet i relationen som formerna för deltagande. 

Den finske ekonomen Vuokko (1996) diskuterar tillämpningen av
ett kundorienterat tänkande inom den finska Evangelisk lutherska
kyrkan utifrån ett empiriskt material bestående av intervjuer med
präster och andra teologer i fyra församlingar. Hon framhåller att
sekularisering och privatisering av religionen driver fram ett behov
av kundorientering. Tre frågor måste besvaras: Varför behövs kyr-
kan? Vad ska den erbjuda? Och hur? Vuokko menar att kundorien-
tering betyder att man måste utgå från såväl medlemmarnas behov
som från kyrkans egna behov. Först och främst är det angeläget att
kyrkan tydligt definierar sin kärnprodukt, d.v.s. vad kyrkomedlem-
marna ska förvänta sig av kyrkan och vilka behov kyrkan kan och
vill tillfredsställa. Definitionen av kärnprodukten bör vara ut-
gångspunkten i all kyrklig planering. Hon betonar vidare att alltför
lite har gjorts för att på ett systematiskt sätt samla in information
om församlingsbornas behov. 

Vilenius (1997) har med tillämpning av tjänsteteoretiskt kvali-
tetstänkande jämfört förväntad och upplevd kvalitet i samband med
dop, vigslar och begravningar i den finska Evangelisk lutherska kyr-
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kan. Det empiriska materialet är en postenkätundersökning till 300
personer som nyligen hade tagit del av någon av dessa tre typer av
tjänster. De fick frågor om den aktuella tjänsten, prästen, kyrko-
byggnaden/rummet och dess funktion, trosfrågor och frågor be-
träffande familjen och traditioner. Hälften av de som hade gift sig,
en tredjedel av dopföräldrarna och en tredjedel av de ”begrav-
ningsanhöriga” upplevde att deras förväntningar överträffades po-
sitivt. Vilenius undersökning visar på några faktorer som hade haft
en särskild betydelse för den mer positiva attityden. (1.) Den akti-
va medverkan av föräldrar och gudföräldrar i samband med dop som
medges i den nya finska kyrkohandboken uppfattades särskilt po-
sitivt. (2.) Den positiva upplevelsen hos dem som nyligen hade gift
sig var direkt relaterad till den tid som prästen hade ägnat åt dem
i samband med det förberedande vigselsamtalet. (3.) Upplevelsen av
att vigselgudstjänsten var varm och personlig hade stor betydelse.
(4.) Möjligheten till aktiv medverkan i begravningsritualet uppfat-
tades positivt. (5.) Upplevelsen av att prästen hade en varm och em-
patisk attityd i samband kontakterna i anslutning till begravning-
en. (6.) Upplevelsen av en ”helig närvaro” var en särskilt positiv upp-
levelseaspekt i samband med begravningar. Många uppgav att de
hade ändrat sin uppfattning om prästen i positiv riktning i samband
med tjänsten. Detta menade nästan hälften av dopföräldrarna och
de nygifta samt två av fem bland de ”begravningsanhöriga”. Under-
sökningen visade att den upplevda totalkvaliteten i flertalet fall
hade mött eller överträffat förväntningarna. Negativa upplevelser
förekommer, men är sällsynta undantag.     

Det finns således endast ett fåtal exempel på vetenskaplig till-
ämpning av tjänsteteoretiska begrepp och teori inom religiösa or-
ganisationer och deras verksamhet. I praktikerorienterad litteratur
om utveckling av församlingslivet har den tjänsteteoretiska be-
greppsapparaten använts i enstaka fall, t.ex. Kallestad & Schey
(1994) som tillämpar principer från Total Quality Management,
TQM12, i en diskussion om kvalitetsutveckling och kundorientering
av kyrkans verksamhet. De gör en egen tolkning av förkortningen
och ger den betydelsen Total Quality Ministry.  
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De två teoretiska perspektivens relevans 

I avhandlingsarbetet möts två teoretiska perspektiv: det religions-
sociologiska och det tjänsteteoretiska perspektivet. Beckford
(1989) betonar att det sociologiska studiet av religion behöver ske
i kontakt med andra vetenskaper och inte isolerat för sig. Han fram-
håller särskilt att den traditionella religionssociologin inte tillräck-
ligt integrerar sin kunskap med allmän kunskap om det moderna in-
dustriella och postindustriella samhället (jfr. även van der Ven
1996). Avhandlingens två teoretiska perspektiv kompletterar va-
randra genom att de på olika sätt har relevans för problemställning
och syfte. De förväntas även ge nya bidrag till respektive ämnes-
område. Detta kan beskrivas som ett möte mellan en empiriskt re-
laterad substantiv teori och en formell teori (Glaser & Strauss 1967,
Larsson 1990) vilket kan illustreras med nedanstående modell (fi-
gur 2).

Religionssociologin bidrar med teoretiska utgångspunkter för en
förståelse av såväl den institutionella som den individuella religio-
nens allmänna utveckling. Religionssociologiska undersökningar och
teorier tydliggör Svenska kyrkan som organisation och dess verk-
samhet samt kyrkomedlemmarnas attityder och religiösa beteende.
Inom religionssociologin har också teorier utvecklats kring värde-
ringsbildning och värderingsförändringar utifrån internationella
jämförande longitudinella studier. Dessa teorier tillför tjänste-
forskningen nya perspektiv på såväl makro-, meso- som mikronivå
beträffande tjänstesamhällets utveckling och tjänsteprocessernas
yttre och inre villkor. 

Det tjänsteteoretiska perspektivet bidrar till en fördjupad för-
ståelse av relationen mellan individer och en religiös organisation.
Svenska kyrkans verksamhet betraktas som tjänsteproduktion i re-
lation till de människor som nyttjar kyrkans tjänster. Utifrån detta
perspektiv fokuseras begreppet tjänst, kundupplevelsen av tjänster
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och relationen mellan tjänsteproducent och kund. Införandet av be-
greppet tjänst fokuserar det yttersta kvalitativa ändamålet med kyr-
kans verksamhet genom att lyfta fram det subjektivt upplevda vär-
de som verksamheten har för den individuelle mottagaren. I den
kyrkliga referensramen betraktas vanligtvis resultatet av förkun-
nelse, själavård, etc. som något man inte kan beskriva eller under-
söka närmare. Kyrkans målsättning uttrycks ofta som att förmedla
kristen tro eller andliga upplevelser, men man säger direkt i nästa
stycke att detta är något som man inte kan mäta, åtminstone inte
på individnivå. Normalt undviker man att tala i resultattermer inom
den praktiska kyrkliga verksamheten, annat än i de sammanhang
man lyfter fram statistiska uppgifter om antal deltagare i olika verk-
samheter. Den kyrkliga statistiken avvisas dock av många bland kyr-
kans medarbetare som ett alltför trubbigt instrument för att mäta
resultat. Detta eftersom kyrkans yttersta målsättning vanligtvis inte
anses vara ett högt deltagande i olika verksamheter, utan att män-
niskor uppnår inre kvalitéer vilka anses omöjliga att mäta. 

Det är särskilt fokuseringen av interaktionen mellan kund och
tjänsteorganisation som gör att tjänsteforskningen tillför religions-
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vetenskapen och religionssociologin ett nytt perspektiv på relatio-
nen mellan människor och en religiös organisation. Tjänsteforsk-
ningens teorier och metoder för att analysera och undersöka indi-
viders subjektiva upplevelser av en organisation och dess tjänster
bidrar med nya angreppssätt till forskningen om den institutionel-
la religionens funktion. Det tjänsteteoretiska perspektivet kan där-
med bland annat bidra till en kritisk vidareutveckling av det så kal-
lade nya religionssociologiska paradigmet.

Svenska kyrkan står i ett brytningsskede mellan en identitet som
offentlig förvaltning och ideell organisation. Avhandlingen bidrar
därigenom till kunskap och teoretiska ansatser rörande både of-
fentliga och ideella organisationer som tjänsteproducenter. Genom
att studien genomförs i detta förändringsskede belyser den även as-
pekter som rör avreglering av tidigare offentligt reglerade sam-
hällsfunktioner. Den empiriska undersökningen av tjänsterelationer
i förhållande till en religiös organisation tydliggör också aspekter
och fenomen som förekommer i andra typer av tjänsterelationer,
men som inte tidigare har uppmärksammats.

Problemformulering
Utifrån den historiska och sociologiska bakgrundsteckningen av re-
lationen mellan svenska folket och Svenska kyrkan samt utifrån de
båda vetenskapliga perspektiven väcks ett flertal intressanta forsk-
ningsfrågor på såväl samhällets makronivå, den organisatoriska me-
sonivån som den individuella mikronivån. Några exempel på såda-
na frågor: Vilken form av interaktion finns mellan samhällsform och
individens relation till religiösa institutioner? Vilka skillnader och
likheter beträffande kyrkorelationen finns mellan olika länder, kul-
turer och kyrkotyper? Vilken utveckling av den institutionella re-
ligionen kan man förvänta sig i framtiden? Vilken betydelse för in-
dividen har den livslånga relationen till Svenska kyrkan? Vidare ak-
tualiseras frågor om det tjänsteteoretiska perspektivets och be-
greppens relevans inom religionens område. Förvanskas kyrkans
identitet av att begrepp som tjänst och kund appliceras på dess verk-
samhet? Vad betyder begreppet kvalitet i kyrkans kontext? 
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Bakgrundsteckningen visar att de flesta svenskar har en livslång
relation till Svenska kyrkan genom kyrkotillhörigheten och genom
att de nyttjar dess tjänster. De gör detta trots den allmänna plura-
lismen och den så kallade sekulariseringen. De sociala mekanis-
merna i denna folkmajoritets kyrkorelation är bristfälligt utforska-
de. I det mycket omfattande utredningsarbetet inför den nyligen ge-
nomförda kyrka-statreformen ägnades ingen del av utredningar och
forskning åt studier av de kyrkotillhörigas egen upplevelse av kyr-
korelationen och kyrkans tjänster. 

Med utgångspunkt i det tjänsteteoretiska perspektivets betoning
av den enskilda kundens uppfattning och bedömning har bredden
av forskningsfrågor avgränsats till två frågor på individuell mikro-
nivå. Dessa utgör avhandlingens centrala problemformulering och
tar fasta på betydelsen av kyrkotillhöriga individers subjektiva upp-
levelser av relationen till Svenska kyrkan och dess tjänster.

1. Hur uppfattar och kvalitetsbedömer de kyrkotillhöriga sin rela-
tion till   Svenska kyrkan och de av kyrkans tjänster som de har
tagit del av?

2. Hur interagerar upplevelsen av relationen till kyrkan med upp-
levelsen av tjänstemöten ur individens livsperspektiv?  

Problemformuleringens två frågor innebär en avgränsning till de kyr-
kotillhöriga svenskarnas eget perspektiv på sin relation till Svenska
kyrkan och dess tjänster. Andra frågor belyses också, men under-
ordnat problemformuleringen. Problemformuleringens frågor bear-
betas utifrån det religionssociologiska och det tjänsteteoretiska per-
spektivet, med ambitionen att bidra till en ökad kunskap om de so-
ciala mekanismer som sammanhänger med människors relation till
en nationell kyrka av Svenska kyrkans typ. 
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Avgränsningar

En funktionell religionsdefinition 
– ett funktionellt perspektiv 
”Religion belongs to a family of curious and often embarrassing con-
cepts which one perfectly understands until one wants to define them.”
(Bauman 1997:165).

Vid studiet av religion är det angeläget att tydliggöra vilken typ av
religionsdefinition man utgår ifrån. En viktigt skiljelinje går här mel-
lan en substantiell respektive en funktionell definition av religion.
En substantiell religionsdefinition tar sin utgångspunkt i vissa teo-
retiska kriterier i den religiösa trosuppfattningen eller ideologin. I
avhandlingen är utgångspunkten i stället en funktionell religions-
definition som utgår ifrån religionens praktik och dess empiriska
funktion på såväl individnivå som samhällsnivå (McGuire 1992).
Förenklat kan man säga att substantiella religionsdefinitioner ang-
er vad religion är medan funktionella mer anger vad den gör 13. En
av religionssociologins klassiker, Durkheim, uttrycker sin funktio-
nella religionsdefinition med orden: ”A religion is a unified system
of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things
set apart and forbidden – beliefs and practices which unite into one
single moral community called a Church, all those who adhere to
them.”(Durkheim 1912/1995:44). De flesta funktionella religions-
definitioner tar sin utgångspunkt i människans upplevelse av att en
del av verkligheten är åtskild från det vardagliga, och betraktas som
”helig” eller ”transcendent”. Många funktionalister, bl.a. Durkheim
(1912/1995) och Luckmann (1967), betraktar religionen som uni-
versell. Religion är en självklar och konstitutiv del av varje samhäl-
le, men uppträder i olika form i olika samhällen (jfr. Bellah
1970/1991). Enligt Durkheim är religionen människans sätt att för-
hålla sig till det kollektiva. Luckmann menar att det i varje samhälle
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utvecklas någon form av övergripande meningsgivande symbolsys-
tem som representerar det kollektiva och därmed har en religiös
funktion för individen.  

En mer utförligt formulerad funktionell religionsdefinition ges av
Yinger (1970)14: ”Religion kan definieras som ett system av trosföre-
ställningar och handlingar som gör det möjligt för en grupp män-
niskor att försöka komma till rätta med det mänskliga livets ytter-
sta frågor (ultimate problems). Detta system är ett uttryck för män-
niskornas vägran att kapitulera inför döden, att ge efter inför svå-
righeter och att tillåta att motsättningar river sönder deras
samhälle. Egenskapen att vara religiös har på det individuella pla-
net två komponenter; för det första tron att ondska, lidande, kaos och
orättvisa utgör grundläggande förhållanden för den mänskliga exi-
stensen; för det andra en uppsättning av handlingar och till dem knut-
na helgade trosförställningar som innebär en övertygelse om att män-
niskan trots allt (ultimately) kan överskrida tillvarons våndor”.15

I avhandlingen anläggs ett funktionellt perspektiv på en religiös
organisation. Det handlar om vilken upplevd funktion och betydel-
se Svenska kyrkan har för sina medlemmar. Den funktionella ut-
gångspunkten är naturlig utifrån studiens problemformulering där
människors subjektiva upplevelse av sin relation till en religiös or-
ganisation och dess verksamhet fokuseras. Tjänsteperspektivet kan
betraktas som ett funktionellt religionssociologiskt perspektiv. Av-
handlingens syfte är således inte att behandla innehållet i männis-
kors trosuppfattningar eller i kyrkans lära. Det är dock sällan möj-
ligt att renodla ett funktionellt perspektiv på religionen. I avhand-
lingen berörs vissa substantiella aspekter på religion i anslutning till
det empiriska materialet, och när det finns särskild anledning att
anknyta till sådana aspekter i den teoretiska referensramen. 

Det funktionella perspektivet implicerar en funktionell forsk-
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ligion involve a set of symbols, invoking feelings of reverence or awe, and are
linked to rituals or ceremonials (such as church services) practiced by a com-
munity of believers” (Giddens 1989:452).



ningsstrategi som styr utvecklingen av såväl den teoretiska refe-
rensramen som metodval och tolkning av data i den empiriska de-
len av studien. Valet av och avgränsningen till ett i första hand funk-
tionellt perspektiv innebär inte ett underkännande av religionens
substantiella innehåll. Dessa båda perspektiv på religionen, det
funktionella och det substantiella, ger olika form av kunskap och
kompletterar därmed varandra. 

Svenska kyrkan som forskningsobjekt
Avhandlingsarbetet har avgränsats till att studera människors rela-
tion till trossamfundet Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är sociolo-
giskt sett i många avseenden speciell och har en särställning jäm-
fört med andra religiösa organisationer i Sverige. En utvidgning till
jämförelser med andra samfund skulle med nödvändighet medföra
ytterligare teoretiska fördjupningar för att göra jämförelserna me-
ningsfulla. Valet av Svenska kyrkan är främst motiverat av att det-
ta samfund är det utan jämförelse största. Svenska kyrkan har ock-
så ett unikt stort antal kyrkotillhöriga med en formell kyrkorelation,
men som sällan nyttjar kyrkans tjänster. Den är därför ett särskilt
intressant objekt såväl för att studera svenskars nyttjande av religi-
ösa tjänster i allmänhet, som för att studera relationen mellan den
upplevda kvaliteten i en kyrkorelation och den upplevda kvaliteten
i kyrkliga tjänster. När ordet ”kyrkan” används i avhandlingstexten
avses Svenska kyrkan om inte annat framgår av sammanhanget.       

Kyrkan som en tjänsteorganisation
Begreppet ”kyrka” är inte entydigt och enkelt. I såväl vardagligt som
teologiskt och vetenskapligt språkbruk är det vanligt att ordet kyr-
ka används utan att den exakta betydelsen anges (Persenius
1987:17). Ordet kyrka kan bl.a. beteckna: 
– en religiös organisation 
– en religiös verksamhet/aktivitet
– en byggnad för religiös aktivitet (kyrkobyggnad)
– de formella medlemmarna i en religiös organisation
– en gemenskap mellan människor
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– personligt religiöst engagerade människor 
– alla kristna i hela världen
–  en andlig storhet som teologiskt definieras som ”Kristi kropp”

I Svenska kyrkans eget tryckta material används det mångtydiga or-
det kyrka på olika sätt till och med i samma textavsnitt. Nedan-
stående exempel återfinns i en officiell presentation av Svenska kyr-
kan. Understrykningarna ingår inte i originaltexten. De har gjorts
här för att lyfta fram de olika tolkningarna av begreppet kyrka. 

”Svenska kyrkan är en del av Kristi världsvida kyrka. Den finns
där som en levande gemenskap mellan människor som firar
gudstjänst tillsammans och som i ord och gärning vill berätta om
Guds kärlek. I det svenska landskapet är Svenska kyrkan ofta väl
synlig som ett antal små och stora kyrkobyggnader, utspridda över
land och stad. Nästan nittio procent av alla som bor i Sverige till-
hör Svenska kyrkan. Kyrkan följer dem från vaggan till graven.
I kyrkans hägn döps barnet, vigs kvinna och man till äktenskap,
vigs människor till gravens vila när livet är slut. Inte alla som till-
hör Svenska kyrkan är aktiva i den, men för nästan alla känns det
viktigt att kyrkan finns och fungerar.” (Svenska kyrkan, en kort
presentation 1995).

Utifrån sammanhanget ovan får ordet kyrka följande olika betydel-
ser16: 
”Svenska kyrkan” = en nationell kyrkoorganisation
”Kristi världsvida kyrka” = alla kristna i hela världen
”levande gemenskap mellan 
människor som firar gudstjänst” = en andlig gemenskap
”kyrkobyggnader” = en byggnad
”tillhör Svenska kyrkan” = en medlemsorganisation
”Kyrkan följer dem… i kyrkans 
hägn döps… vigs…” = en verksamhetsdrivande organisation
”aktiva i den” = en organisation baserad på de 

tillhörigas egenaktivitet
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”att kyrkan finns och fungerar” = en lokal församling med 
personal och verksamhet

I avhandlingen avgränsas begreppet kyrka till betydelsen kyrkan som
en organisation17 (jfr. Scott 1981). Svenska kyrkan var fram till år
2000 en organisation reglerad av lagstiftning. Idag återstår endast
en övergripande ramlag. Såväl före som efter stat-kyrkareformen har
kyrkan en särskild idémässig grund som är uttryckt i lagar och kyrk-
liga förordningar och tillhörigheten till kyrkan är frivillig. De som
tillhör kyrkan är med och finansierar verksamheten och har röst-
rätt inom kyrkans demokratiska organisation. Vid en jämförelse med
andra former av organisationer kan Svenska kyrkan därför betrak-
tas som ”en idéburen medlemsbaserad organisation som bedriver
verksamhet”. Denna avgränsning av kyrkan som en verksamhetsdri-
vande organisation görs mot bakgrund av avhandlingens problem-
formulering och syfte vars fokus är upplevelsen av kyrkorelationen
och kyrkans tjänster hos de människor som är kyrkotillhöriga. Des-
sa är  slutmottagare/brukare18 av större delen av den verksamhet
Svenska kyrkan som organisation tillhandahåller. Syftet förutsätter
en sådan avgränsning av kyrkobegreppet till att avse kyrkan som en
organisation. Denna avgränsning innebär ett tydliggörande av de as-
pekter av kyrkan som är jämförbara med andra typer av tjänsteor-
ganisationer. Kyrkan driver verksamhet, har ett regelverk, personal,
lokaler, ekonomi, etc. Svenska kyrkan har därigenom många likhe-
ter med andra organisationer i samhället. Ur mottagarens perspek-
tiv kan kyrkans verksamhet betraktas som olika typer av tjänster i
likhet med andra tjänsteerbjudanden. 
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17 Kyrkan kan även betrakats som en social institution. Svenska kyrkan är en in-
stitution med en viss bestämd organisatorisk form (Scott 1995). 

18 Begreppet slutmottagare/brukare eller slutkund avser den som är slutlig mot-
tagare av kärntjänstens mervärde. 



Det finns en rad aspekter som är speciella för Svenska kyrkan,
och som gör att den på viktiga punkter skiljer sig från många andra
organisationer. Dit hör bl.a. dess starka anknytning till svensk his-
toria, kultur och tradition, och dess tidigare starka band med sta-
ten. Dessa förbindelser gör att Svenska kyrkan av många betraktas
mer som en integrerad del av den offentliga förvaltningen eller den
svenska kulturen, än som en separat organisation (Bäckström 1995,
Reimers 1995). Avgränsningen av kyrkobegreppet till att avse kyr-
kan som en idéburen medlemsbaserad organisation som bedriver
verksamhet innebär inte ett avståndstagande från andra perspektiv
och begreppsmässiga bestämningar av kyrkan (jfr. van der Ven
1996:VIII). I den empiriska intervjuundersökningen lämnas också
stora möjligheter för informanterna att själva formulera sina egna
tolkningar av kyrkobegreppet genom att frågorna är öppna och in-
bjuder till fria associationer. 

Vetenskapsteoretiskt synsätt – kritisk realism

Avhandlingens vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångs-
punkt är den tolkning av kritisk realism som presenteras av Da-
nermark m.fl. (1997)19. Enligt den kritiska  realismens ontologi ex-
isterar det en verklighet oberoende av våra begrepp och vår kun-
skap om den. Men verkligheten är inte transparent utan endast till
viss del möjlig att omedelbart observera. Därför finns det inte nå-
gon enda given sanning om den totala verkligheten20. All veten-
skaplig kunskap är preliminär, vilket innebär att den aktuella verk-
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20 Även ur andra vetenskapsteoretiska perspektiv har man samma relativistiska
syn på vetenskaplig sanning, se t.ex. Kuhn 1962, Bourdieu m.fl. 1991 och Ror-
ty 1991. 



lighetstolkningen ständigt måste omprövas med nya metoder och
ur nya infallsvinklar (jfr. Giddens 1990). Detta ger realismen dess
kritiska dimension med en grundhållning som är ständigt omprö-
vande. Alla fakta är teoriladdade och teoriberoende men därmed
inte teorideterminerade. Eftersom det finns en objektiv verklighet
oberoende av teori kan den med fördel studeras och analyseras med
hjälp av flera olika teorier, där det vetenskapliga arbetet ofta be-
främjas av teoritriangulering. En grundad sociologisk analys hand-
lar enligt den kritiska realismen om att kontextualisera en teori med
hjälp av dess analytiska kategorier (Djurfeldt 1996:91).   

Begreppens centrala funktion
Varje språklig bestämning av verkligheten, även det vetenskapliga
språket, innefattar samtidigt en bestämd tolkning och därmed ock-
så en avgränsning av denna verklighet (Lyotard 1984). Språket är en
social konstruktion som inom vetenskapen är ett av de viktigaste
verktygen när verkligheten utforskas. Den kritiska realismen tar fas-
ta på detta och betonar begreppsbildningens grundläggande bety-
delse vid vetenskapligt arbete. Genom begreppen avgränsas vissa as-
pekter av den verklighet som studeras. Begreppsbildningen är en ab-
straktionsprocess där en problemformulering utifrån den konkre-
ta verkligheten är utgångspunkten. Denna står i ett dialektiskt
samspel med den abstrakta begreppsnivån genom att de språkliga
begreppen tilldelar verkligheten en social mening. Språket och be-
greppen kan därför betraktas som viktiga redskap för människans
sätt att skapa mening. Om vi ska förstå människors handlingar mås-
te vi förstå den mening de tilldelar handlingarna. 

Inom samhällsvetenskapen får begreppsbildningen en alldeles sär-
skild betydelse, dels genom den grundläggande funktionen att so-
cialt konstruera mening (Berger & Luckmann 1966), dels genom att
begreppen kan användas som verktyg för att avgränsa de aspekter
av verkligheten som man avser att studera. Varje vetenskaplig teo-
ri är på ett grundläggande sätt beroende av de begrepp som ingår i
teorin. Begrepp är aldrig värdeneutrala. Såväl de begrepp som tyd-
liggör de enskilda objekten, som de begrepp som tydliggör deras in-
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bördes relationer, bildas genom abstraktionsprocesser som i sig
ofrånkomligen innebär en värderande tolkning av verkligheten. Sam-
hällsforskaren är därmed en social konstruktör (Bourdieu m.fl.
1991). Nya begrepp innebär nya sätt att tolka verkligheten och kan
därmed upplevas kontroversiella eller stötande och t.ex. utmana
maktintressen. Begreppens giltighet kräver därför intersubjektiv be-
kräftelse, som vanligen är resultatet av en längre social process. Nå-
gon allmän enighet om begreppens giltighet kan dock sällan upp-
nås eftersom människor har så vitt skilda värderingar, egenintres-
sen och perspektiv på verkligheten. Detta belyses av den senare dis-
kussionen kring de tjänsteteoretiska begreppens användbarhet i
kyrkans kontext.  

Begreppsprövning som experimentmetod
Den vetenskapsteoretiska positivismens företrädare hävdar att var-
je teori måste vara falsifierbar (Popper 1965). Inom samhällsveten-
skapen är det emellertid svårt att formulera en teori utifrån detta
kriterium. Den kritiska realismen tar i stället fasta på teoriers och
begrepps praktiska användbarhet när det gäller att beskriva och
analysera verkligheten. De samhällsvetenskapliga begreppen syftar
till att integrera en teoretisk övergripande abstrakt nivå med var-
dagsbegreppen. Begreppsprövning i den faktiska verkligheten är där-
för en grundläggande del av det vetenskapliga arbetet. Endast de
teoretiska begrepp som fungerar i praktiken betraktas som giltiga.

Den kritiska realismen jämför begreppsprövningen med natur-
vetenskapens experimentmetod. När man inom naturvetenskapen
arrangerar ett experiment avgränsar man studiet kring vissa kon-
trollerbara variabler i en arrangerad situation. När sociala fenomen
ska studeras går det oftast inte att på ett motsvarande sätt arran-
gera experiment. Etiska och praktiska problem sätter hinder i vä-
gen. Därför studeras vanligtvis faktiska situationer antingen i ef-
terhand eller under det att de äger rum. De samhällsvetenskapliga
begreppen fyller då funktionen att avgränsa studiet till vissa as-
pekter av verkligheten, vilket innebär en medveten abstraktion. I en
naturvetenskaplig experimentmodell uppfylls den avgränsande och
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abstraherande funktionen av experimentets kontrollerbara variabler.
Det samhällsvetenskapliga experimentet består i att använda vissa
begrepp som en experimentell ram för det man vill studera. Ge-
nom experimentet bekräftas, utvecklas eller förkastas begreppen
och/eller den teoretiska modell de ingår i. 

Avhandlingens syfte innebär enligt den kritiska realismens ter-
minologi att utföra ett samhällsvetenskapligt experiment genom att
applicera tjänsteteoretiska begrepp i Svenska kyrkans kontext. Den
sociala verkligheten avgränsas och abstraheras därmed, genom att
två specifika teoretiska perspektiv anläggs på relationen mellan in-
divid och kyrka. Avgränsningen till å ena sidan det tjänsteteoretis-
ka perspektivet och å andra sidan det religionssociologiska per-
spektivet görs i medvetande om att inget perspektiv kan ge en hel-
täckande bild av den faktiska verkligheten. Men samtidigt öppnas
vägar till ny kunskap genom att pröva nya teorier och begrepp i en
viss kontext. Appliceringen av de tjänsteteoretiska begreppen syf-
tar till att öppna vägar för ny kunskap om relationen mellan indi-
vider och Svenska kyrkan, som man inte kommer åt med andra ti-
digare prövade perspektiv. Det religionssociologiska perspektivet bi-
drar med empiri och teori som redan är prövad vid studiet av in-
dividers relation till religiösa organisationer. De två olika teoretiska
perspektiven är utvecklade i skilda kontexter. Mötet mellan dessa
perspektiv innebär den typ av teoritriangulering som förespråkas
av den kritiska realismen.  

Genom att de tjänsteteoretiska begreppen appliceras i den kyrk-
liga kontexten utvecklas en tjänsteteoretisk referensram för kyrk-
liga tjänster. Denna referensram används senare i avhandlingen vid
analysen av det empiriska material som har samlats in genom per-
sonintervjuer. Därmed prövas de tjänsteteoretiska begreppen i den
del av den faktiska verkligheten som utgörs av individers relation
till Svenska kyrkan. I slutet av avhandlingen diskuteras huruvida de
tjänsteteoretiska begreppen förmår att integrera den teoretiska
övergripande nivån med vardagsbegreppen, dvs. om de tillför prak-
tiskt användbara teoretiska perspektiv. 
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Empiriska observationer – händelser – mekanismer
Den kritiska realismen anger som vetenskapens huvuduppgift ”att
utreda och identifiera sammanhang respektive icke sammanhang
mellan det vi erfar, det som faktiskt händer och de underliggande
mekanismer som producerar händelserna i världen.” (Danermark
m.fl. 1997:31). Den del av verkligheten som vi empiriskt kan ob-
servera är resultatet av händelser som är mer omfattande än det vi
kan erfara. Händelserna i sin tur uppstår under inverkan av gene-
rativa mekanismer som vi inte heller direkt kan observera och som
vi ofta i det dagliga livet inte ens förknippar med det som vi ob-
serverar. Begreppet mekanismer syftar på i verkligheten inneboen-
de tendenser till att en eller flera typer av händelser ska uppstå.
Såväl naturvetenskapliga processer, lagar och principer som socia-
la mönster, dispositioner, tendenser, sociala krafter etc. betraktas
som mekanismer. De samhällsvetenskapliga begreppens funktion är
att tolka och förklara dessa grundläggande mekanismer och att sät-
ta in dem i teoretiska modeller. Mekanismerna kan indelas i fyra
kategorier: strukturer, krafter, generativa mekanismer och tenden-
ser. Kritisk realism framhåller att kausalitet handlar om sådana me-
kanismer hos objekt och i inbördes relationer mellan objekt. Som
orsaker betraktas vad objekt till sin natur är och de benägenheter
ett objekt eller en relation innehar. Konsekvensen av detta synsätt
är att kritisk realism fokuserar mekanismerna bakom det som or-
sakas, även om mekanismerna inte utlöses, t. ex. på grund av an-
dra hämmande eller motverkande mekanismer. I avhandlingen ana-
lyseras sociala mekanismer som sammanhänger med individers re-
lation till Svenska kyrkan och deras nyttjande av kyrkans tjänster. 

Verkligheten är stratifierad
Enligt den kritiska realismens ontologi kan verkligheten indelas i oli-
ka funktionella system i relation till den grad av komplexitet som
konstituerar respektive system. T.ex. utgör fysikaliska mekanismer
ett system som till sin funktion på ett avgörande sätt skiljer sig från
t.ex. sociala mekanismer. Kritisk realism kallar dessa system för
strata. Objekt och händelser är inte stratifierade, men de i verklig-
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heten inbäddade mekanismerna är hierarkiskt stratifierade – (figur
3). 

Varje strata är sammansatt av mekanismer och krafter hos un-
derliggande strata, men är samtidigt något kvalitativt annorlunda
med nya mekanismer på den egna nivån. Man kan alltså enligt det-
ta synsätt inte reducera människans sociala liv till en diskussion om
biologiska eller kemiska processer (Griffin 1988:2-30). Kritisk re-
alism betonar därigenom att det a priori är grundläggande skillna-
der beträffande de ontologiska förutsättningarna för naturveten-
skap och samhällsvetenskap. Bland annat är möjligheterna att ska-
pa slutna villkor för vetenskapliga undersökningar större ju längre
ner i stratifieringen man rör sig. Olika vetenskapliga perspektiv och
metoder är mer eller mindre lämpade att belysa ett visst strata. Där-
med behövs flera olika perspektiv och metoder som kompletterar
varandra vid utforskningen av ett specifikt problem eller fenomen.
I figur 4 presenteras en sammanfattande modell över den kritiska
realismens ontologi baserad på Danermark m.fl. (1997), med till-
ämpning på ett tänkt studium av människors upplevelse av Svenska
kyrkan som ett illustrerande fall. Texten i rutorna är endast tyd-
liggörande exempel och inte fullständiga analyser. Avhandlingens två
vetenskapliga perspektiv fokuserar i första hand de tre översta stra-
ta i modellen, men indirekt berörs även underliggande strata. 
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Sociala mekanismer (Består av strukturella mekanismer och
”agent”-mekanismer)

Psykologiska mekanismer 

Biologiska mekanismer

Kemiska mekanismer

Fysikaliska mekanismer

Figur 3: Illustration av den kritiska realismens ontologi enligt vilken
verkligheten är hierarkiskt stratifierad i olika funktionella system med
vart och ett sina inneboende mekanismer (Danermark m.fl. 1997). 



Modell över den kritiska realismens ontologi
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Sociologi,
agent-
strata

Sociologi,
struktur-
strata

Psykologi

Biologi

Kemi

Fysik

Empiriska observationer

”jag hade en kvinnlig
präst vid jordfästningen
och hon var helt sago-
lik…..jag har aldrig upp-
levt nåt liknande faktiskt,
sånt omhändertagande
som dom visade, otro-
ligt…”, säger X. 

”För mig ser jag Svenska
kyrkan närmast som nån-
ting som fullföljer traditio-
ner”, säger X.

X fick hjälp i sorggruppen
att bearbeta faderns dra-
matiska död för 50 år se-
dan. 

Ett av barnen som deltar i
kyrkans barntimmar får
astmatiska besvär under
samlingarna.

Kyrkorådet har fått klago-
mål på att det växer mos-
sa på kyrkogårdens grav-
stenar.

Kyrkorgeln i X kyrka låter
falskt.

Händelser

X deltar aldrig i guds-
tjänster. Prästens bemö-
tande i samband med
hustruns begravning är
det som ger begrav-
ningen hög upplevd kva-
litet, enligt X. 

X deltar aldrig i guds-
tjänster, men tycker att
kyrkan är viktig i sam-
band med viktiga hän-
delser, t.ex. dop, vigsel
och begravning.

Faderns död för  50 år
sedan blev aldrig bear-
betad. Makens bortgång
nyligen gjorde att X fick
kontakt med kyrkans
grupp för sörjande.

En dold vattenskada har
uppstått under försam-
lingshemmet. 

Av besparingsskäl sluta-
de man kalka kyrkogår-
dens gräsmattor för fem
år sedan.

Orgeln tål inte tempera-
turvariationerna i den
gamla kyrkan.

Mekanismer

Bemötandet av de män-
niskor som ”levererar”
den kyrkliga tjänsten på-
verkar starkt bedömning-
en av denna.

Religionens funktion som
ett sammanhållande kitt i
samhället, bl.a. genom
att tillhandahålla gemen-
samma riter. 

Traumatiska händelser be-
höver bearbetas. Särskilt
om de är obearbetade lig-
ger de kvar i minnet un-
der lång tid och kan akti-
veras i samband med an-
dra liknande händelser
långt senare. 

Instängd fukt ger ofta
upphov till växt av mögel-
svampar. Många männis-
kor har en tendens att ut-
veckla allergiska reaktio-
ner mot mögel. 

X församling ligger i ett
område där marken är
starkt försurad. Försurad
mark utan kalktillförsel
ger mossväxt.

Luftens fuktighet påver-
kas av temperaturen, vil-
ket i sin tur påverkar ma-
terialet i orgeln.

DEN  FAKTISKA  VERKLIGHETEN

STRATA D O M Ä N E R

Figur 4: Sammanfattande modell över den kritiska realismens ontolo-
gi med tillämpning på ett tänkt studium av Svenska kyrkan som ett il-
lustrerande fall. Texten i rutorna är endast tydliggörande exempel och
inte fullständiga analyser.



Fokusering av begreppet relation
Samhällsvetenskapens forskningsobjekt, som ofta är handlande sub-
jekt, konstitueras genom relationer. Ett objekt är vad det är i rela-
tion till minst något annat objekt. Samhällsvetenskapens främsta
uppgift är enligt kritisk realism att fastställa dessa relationer ge-
nom att tydliggöra de underliggande sociala mekanismerna. De sam-
hällsvetenskapliga begreppen är relationella och syftar på verkliga
relationer. Man kan skilja mellan substantiella relationer, som inne-
bär verkliga förbindelser mellan objekten och formella relationer, där
verkliga förbindelser saknas men där objekten i något avseende är
lika varandra, d.v.s. har något gemensamt karaktäristikum. En in-
tern relation är en förbindelse mellan objekt som innebär att åt-
minstone det ena inte skulle vara vad det essentiellt är om inte re-
lationen fanns. Det samhällsvetenskapliga begreppet struktur defi-
nieras inom kritisk realism som en uppsättning internt relaterade
objekt. 

I avhandlingen studeras substantiella relationer mellan männis-
kor och Svenska kyrkan. Dessa relationer analyseras teoretiskt och
empiriskt. Genom denna analys erhålls ny kunskap om objektens
sociala natur, eftersom objekt konstitueras av relationer. Studien bi-
drar därför till kunskap dels om Svenska kyrkans natur, dels om de
kyrkotillhörigas natur samt om de underliggande sociala mekanis-
merna i den inbördes relationen mellan individ och kyrka.     

Värderingsmässig positionsbestämning 
Det finns knappast någon av dagens etablerade vetenskapsteorier
som hävdar att samhällsforskningen i en grundläggande betydelse
kan vara objektiv. All vetenskap är beroende av det rådande veten-
skapliga paradigmet, den enskilde forskarens relationer, ideologis-
ka dispositioner och subjektiva intressen samt av den rådande sam-
hälleliga kontexten (Kuhn 1962, Bourdieu m.fl. 1991, Rorty 1991,
Scheurich 1997). Men det finns ändå vissa grundläggande skillna-
der mellan naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning
som handlar om dels forskningsobjektets natur, dels relationen mel-
lan forskaren och forskningsobjektet (Danermark m.fl. 1997). Sam-
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hällsforskningens objekt är till stor del handlande subjekt som inte
kan studeras med den  typ av slutna villkor som ofta är möjliga inom
naturvetenskapen (Griffin 1988:2–30). Sociala mekanismer är så
sammansatta att varje försök att närma sig dem innebär ett ofrån-
komligt mer eller mindre subjektivt val av perspektiv (Weber
1949:71f). Dessutom har samhällsforskaren egna sociala relationer
som ofrånkomligt interagerar i forskningsprocessen eftersom for-
skaren själv är en del av de relationer och mekanismer han/hon stu-
derar. Det är därför särskilt viktigt att inom samhällsvetenskaplig
forskning tydliggöra valet av vetenskapligt teoretiskt perspektiv i
medvetande om att det valda perspektivet endast är ett av flera möj-
liga perspektiv. Varje val av forskningsmetod, varje fråga och varje
urval behöver kritiskt granskas och motiveras för att ge en så öp-
pen redovisning som möjligt beträffande alternativa tolkningsmöj-
ligheter av verkligheten (Bourdieu m.fl. 1991, Merriam 1994:52).

Här redovisas författarens egen teologiska och värderingsmässi-
ga position beträffande några av avhandlingens huvudfrågor, i avsikt
att underlätta en kritisk granskning av valda perspektiv och tolk-
ningar (jfr. Ingelstam 1995:25). Som framgår av tidigare avsnitt ut-
går jag metodologiskt från den kritiska realismen. Min teologiska
grundsyn är närmast skapelseteologisk, med den innebörden att in-
nehållet i den kristna tron handlar om vardagsverkligheten och om
alla människors förhållande till Gud (Aulén 1968, Persson 1972,
Wingren 1974, Grenholm 1994). Det budskap som den kristna kyr-
kan, d.v.s. även Svenska kyrkan, förvaltar och på olika sätt förmed-
lar handlar om människors vardagliga liv och är inte en angelägen-
het bara för en begränsad krets av särskilt religiöst intresserade
människor. Detta innebär att kyrkan bör eftersträva att vara så öp-
pen som möjligt för alla människor, att vara inklusiv och inte ex-
klusiv. Kyrkans identitet är knuten till budskapets innehåll, men
inte till dess form. Eftersom individer har olika smak, läggning, kul-
tur etc. blir konsekvensen av detta att kyrkan med nödvändighet
måste uppträda i många parallella former. På motsvarande sätt som
samhället idag blir alltmer pluralistiskt och heterogent, behöver
även kyrkan till sin form och funktion bli alltmer pluralistisk och
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flerdimensionell. Teologin och kyrkan måste med nödvändighet vara
föränderlig och anpassas kontextuellt för att i olika kulturella, so-
ciala och individuella kontexter återge samma grundläggande in-
nehåll (Gerhardsson & Persson 1985:192, van der Ven 1996). Tro-
heten mot budskapets kärna kan inte bevaras utan att formerna
ständigt förändras.  

Svenska kyrkan har i flera avseenden en annan roll och funktion
i det svenska samhället än vad de andra trossamfunden har. Den bre-
da folkliga kontaktytan innebär bl.a. att Svenska kyrkan har ett sär-
skilt ansvar i relation till ”den kyrklösa tron”. Men detta medför inte
att Svenska kyrkan ska vara utan egen identitet och religiös profil.
Det går att förena en tydlig identitet med en radikal öppenhet. Min
i grunden positiva inställning till ”folkkyrkosituationen” gör det svå-
rare för mig att se de negativa sidorna  i den. Möjligen tenderar jag
att omedvetet mer betona de positiva sidorna av relationen mellan
människor och Svenska kyrkan och undvika att se de negativa si-
dorna. Läsaren må göra en egen bedömning av detta. 

Sammanfattning och syfte

I avhandlingen möts två teoretiska perspektiv, det religionssociolo-
giska och det tjänsteteoretiska. Religionssociologin bidrar med te-
orier för en förståelse av religionens funktion och förändring såväl
institutionellt som på individnivå. Det tjänsteteoretiska perspek-
tivet tydliggör relationen mellan individen och Svenska kyrkan som
en tjänsteproducerande organisation. Enligt avhandlingens veten-
skapsteoretiska ansats, den kritiska realismen, är studiet av rela-
tioner konstitutivt för samhällsvetenskapen. Genom att pröva teo-
retiska begrepp från en kontext i en annan kontext kan nya aspek-
ter upptäckas beträffande sociala relationer och mekanismer. De
tjänsteteoretiska begreppen kan därmed betraktas som teoretiska
verktyg som används för att upptäcka nya aspekter beträffande re-
lationerna mellan individ och kyrka. 
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Avhandlingens syfte
Mot den bakgrundsteckning och de teoretiska perspektiv som har
presenterats i de två första kapitlen är avhandlingens syfte:

att tydliggöra sociala mekanismer som sammanhänger med män-
niskors relation till Svenska kyrkan. I första hand riktas intresset mot
den majoritet av den svenska befolkningen som tillhör Svenska kyr-
kan men som sällan tar del av dess tjänster.

Detta syfte fullföljs genom 
att undersöka hur kyrkotillhöriga uppfattar och bedömer sin rela-
tion till kyrkan och de kyrkliga tjänster som de har tagit del av, samt
genom
att pröva tjänsteteoretiska begrepp i kyrkans kontext och relatera
denna prövning till religionssociologisk teori. 

Tre teoretiska analysnivåer makro-meso-mikro
Relationen mellan individ och kyrka kan inte analyseras utan att den
sätts in i sin mer övergripande samhälleliga och organisatoriska kon-
text. Avhandlingens teoretiska referensram utvecklas därför på tre
samhällsnivåer, en makronivå, en mesonivå och en mikronivå (Gus-
tavsson 1976, van der Ven 1996:454f, Gustafsson 1997)21. På ma-
kronivån analyseras övergripande samhällsförändringar såsom se-
kulariseringsprocessen, framväxten av tjänstesamhället, konsum-
tionskulturen och konsekvenserna av dessa förändringar med 
avseende på människors värderingar och handlande. Den organisa-
tionsorienterade analysen på mesonivå behandlar Svenska kyrkan
som en tjänsteproducerande organisation. På mikronivån analyse-
ras tjänstemöten och relationer mellan individer och Svenska kyr-
kan utifrån en empirisk kvalitativ intervjuundersökning. För läsa-
rens översikt illustreras de tre teoretiska nivåerna med en matris
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som återger några av de centrala fenomen och begrepp som disku-
teras inom respektive nivå (figur 5).

Analyserna på meso- och makronivå bildar den kontextuella och
teoretiska referensramen för analys och tolkning av det empiriska
materialet på mikronivån (jfr. Giddens 1994:158 f.). I den sam-
manfattande diskussionen återkopplas den empiriska undersök-
ningens resultat till den teoretiska analysen på meso- och makro-
nivå. Avhandlingens följande delar rör sig således från makro- och
meso- till mikronivå för att därefter återknyta till meso- och ma-
kronivån. 
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SAMHÄLLSNIVÅ

Makronivå
(kontextanalys)

Mesonivå
(kontextanalys, 
begreppsprövning)

Mikronivå
(empirisk under-
sökning, 
begreppsprövning)

CENTRALA BEGREPP

Paradigm 
Logik
Rationalitet
Differentiering
Fragmentisering
Värderingar 
Religion 
Sekularisering
Pluralism
Individualism 

Tjänst
Diakoni
Producent 
Kund
Relation 
Kvalitet

Tjänst 
Kund 
Producent
Relation
Kvalitet
Kritiska händelser
Livsperspektivet
Sociala mekanismer

FENOMEN

Samhällsförändringen jordbruk-industri-
tjänstesamhälle
Rationalisering/Differentiering/Specialisering/
Privatisering
Sekulariseringsprocessen
Konsumtionskulturen
Värderingsförändringar
Religionens marknadsorientering 
Fundamentalism
Privatreligiositet 

Svenska kyrkan som en tjänsteorganisation
Kyrkans mångsidiga tjänsteverksamhet 
Förändring mot kundorientering inom kyrkan 
Nätverket av relationer mellan individ och
kyrka
Interaktionen mellan tjänst och relation

Den livslånga relationen individ – kyrka
Tjänstemöten mellan individ – kyrka 
Dialektiken mellan relationen och nyttjade
tjänster

Figur 5: Avhandlingens tre övergripande analysnivåer samt några cen-
trala fenomen och begrepp som diskuteras på respektive nivå.
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Del II

TJÄNSTETEORETISK 
OCH

RELIGIONSSOCIOLOGISK
REFERENSRAM

I del ett gavs en sociologisk och historisk bakgrundsteckning till va-
let av avhandlingens problemformulering och syfte. Vidare presen-
terades de tjänsteteoretiska och religionssociologiska perspektiven
samt den kritiska realismen som vetenskapsteoretisk plattform. I
del två diskuteras de förändrade villkoren för religionen genom ut-
vecklingen av det  moderna tjänstesamhället. Ett utkast till en tjän-
steteoretisk referensram för Svenska kyrkan utvecklas därefter ge-
nom att pröva och diskutera tillämpningen av tjänsteteoretiska be-
grepp i kyrkans kontext.
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3. Den samhällsövergripande 
makronivån 

I det här kapitlet analyseras utvecklingen på samhällets makronivå
och därmed sammanhängande mekanismer, som på ett avgörande
sätt inverkar på den mikronivå som är avhandlingens fokus. Rela-
tionen och interaktionen mellan samhällsform och människors
grundläggande värderingar diskuteras, liksom religiös förändring
som en del av de allmänna samhällsförändringarna. Utvecklingen
av människors relation och förhållningssätt till kyrkan som en tjän-
steproducerande organisation sätts in i ett sociologiskt och histo-
riskt samhällsperspektiv. I kapitlet motiveras analysen av institu-
tionell religion ur ett tjänsteperspektiv. Ett första huvudargument
för ett sådant synsätt är att samhällets inbyggda logik har förändrats
i samband med övergången från jordbrukssamhälle via industri-
samhälle till ett samhälle baserat på tjänsteaktiviteter. Det andra
huvudargumentet är att även logiken för religiösa funktioner och
relationer har förändrats som en del av samhällsomvandlingen.   

Samband mellan sysselsättning och samhällslogik

Arbetet är en stor del av de flesta människors vardag. Människor
påverkas och präglas såväl psykiskt som fysiskt av sitt arbete. For-
merna och villkoren för arbetet styr därför i stor utsträckning män-
niskors dagliga handlande, agerande och tänkande (Ahrne m.fl.
1996:224). En rad samhällsforskare har presenterat teorier och ar-
gument för att människors sätt att tänka och handla är nära sam-
mankopplat med den form av arbete/huvudsysselsättning som de
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har (Marx 1847/1978, Berger & Luckmann 1966, Inglehart 1977,
Pettersson 1988, Lundblad 1994, Ingelstam 1995). En av dessa, Høj-
rup (1983), har skapat uttrycket livsform för denna typ av samband.
Han menar att människor utifrån sin huvudsysselsättning också an-
tar en med sysselsättningen förknippad livsform, d.v.s. ett sätt att
leva och tänka. Dessa samband på individnivå har motsvarande pa-
ralleller på samhällets kollektiva makronivå. Det finns en rad olika
former av samband mellan ett samhälles sätt att fungera i sin hel-
het och den form av arbete som majoriteten av befolkningen ägnar
sig åt. 

En grundläggande del av samhällets bas är det sätt som produk-
tionen av mervärde, d.v.s. varor och tjänster, är organiserat på. Pro-
duktions- och arbetsorganisationen är nära relaterad till den aktu-
ella kunskapsutvecklingen inom vetenskap och teknik. Det finns följ-
aktligen mekanismer som binder samman vetenskap, teknik, pro-
duktions- och arbetsorganisation, den enskildes arbete, människors
värderingar och hela samhällets inneboende logik och tankemönster.
Dessa mekanismer utgör komplicerade samband och interaktioner
som inte kan betraktas som kausala med entydiga riktningar från
en faktor till en annan. Varje försök till beskrivande modell över
detta samspel utgör en förenkling av verkligheten. I figur 6 illus-
treras ett sådant sätt att förenklat beskriva interaktionen mellan
samhällets produktionsorganisation, dess inneboende logik och öv-
riga faktorer. Pilarnas riktning anger inte kausala samband utan en-
dast några av flera typer av inneboende tendenser i interaktionen
mellan de olika faktorerna.      

I interaktion mellan dessa faktorer har olika samhällsformer/kul-
turer utvecklats. Som den tidigaste mänskliga samhällsformen an-
ges vanligen samlarkulturen följd av nomadkulturen och agrarkul-
turen. Agrarsamhället kan i Sverige spåras tillbaka till någon gång
mellan år 4000–2000 f. Kr. (Wahlström 1993:18). Jordbrukskultu-
ren blev under en långsam utveckling så småningom dominerande
samhällsform ända fram till modern tid. Om perspektivet begrän-
sas till Europa kan vi konstatera att förändringstakten av sam-
hällsformen verkar gå allt snabbare. Mot slutet av 1700-talet bör-
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jade samhället i en därefter alltmer ökande takt förändras på en rad
områden genom nya tekniska uppfinningar. Den nya tekniken ba-
nade väg för industrisamhället som i Sverige på allvar växte fram
från slutet av 1800-talet och avlöses 100 år senare av den nu fram-
växande samhällsformen. I takt med den accelererande teknikut-
vecklingen förändrades även produktionssystem, arbetsorganisation
och den enskilda människans övriga livsvillkor i ett flertal avseen-
den (Bell 1973). Utvecklingen av huvudsysselsättningen i Sverige
från mitten av 1800-talet och framåt illustrerar tydligt förändringen
från jordbrukssamhälle via industri- till tjänstesamhälle. Antalet
sysselsatta inom jordbruksnäringen har minskat från nästan 80% till
knappt 3% idag. Traditionellt industriarbete nådde sin topp i slu-
tet av 1950-talet med c:a 50% av arbetskraften (Ingelstam 1995).
Idag arbetar nästan 80% av svensk arbetskraft inom tjänstesektorn
med uppgifter som innebär att ”lösa andra människors problem”
(Lundblad 1996:19). De senaste 150 årens utveckling av arbets-
marknaden har därför inneburit en radikal samhällsförändring,
främst genom att jordbruksarbete som dominerade sysselsättning
har ersatts av tjänstearbete, medan traditionellt industriarbete en-
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Figur 6: Förenklad illustration av samband mellan samhällets produk-
tionsorganisation, dess inneboende logik och en rad andra faktorer.
Pilarnas riktning anger endast tendenser, inte kausala samband. 
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dast under en kort tid har sysselsatt en större andel av arbetskraf-
ten.     

Samhällsutvecklingen har varit likartad i hela västvärlden och be-
skrivs ibland som en successiv förändringsprocess inom vilken tre
stora vågor kan urskiljas, vilka utgör tre olika samhällsformer (Toff-
ler 1980, Furåker 1995). Var och en av dessa samhällsformer har
sitt eget inneboende funktionella mönster för produktionens orga-
nisation, samhällets organisation, regelsystem och institutionella
struktur samt för den enskilda människans livsvillkor och för hen-
nes sätt att tänka och handla. Man kan beskriva dessa mönster som
olika paradigm (Kuhn 1962), olika inneboende logik (Normann &
Ramirez 1994) eller former av kultur (Inglehart 1990). Skiftet mel-
lan olika samhällsformer sker i en kontinuerlig utvecklingsprocess
där olika kulturer lever parallellt, även om en av kulturerna är den
dominerande.

Det pågående skiftet från industri- till tjänstesamhälle kan ses
som en parallell till skiftet från jordbruks- till industrisamhälle
(Toffler 1980, Bäckström 1989, 1999). Vid en analys av människors
relation till Svenska kyrkan och dess roll som tjänsteproducent är
det angeläget studera dessa båda samhällsskiften. Även vid en yt-
lig analys är det lätt att konstatera att Svenska kyrkans organisation
och verksamhet i många stycken har förändrats betydligt långsam-
mare än samhället i övrigt. Man kan anta att en del av de problem
som upplevs inom kyrkans organisation och i dess verksamhet sam-
manhänger med bristande anpassning till samhällsförändringarna.
Kyrkan har på ett särskilt sätt varit förknippad med jordbrukskul-
turens enhetssamhälle och är delvis fortfarande kvar i detta para-
digm. Det är bl.a. därför viktigt att på ett fördjupat sätt diskutera
de olika samhällsformernas inneboende logik och att tydliggöra lik-
heter och skillnader. Detta görs i kommande avsnitt. Men först ges
en teoretisk fördjupning kring hur förändringar av människors vär-
deringar allmänt sett antas ske i samspelet mellan individ, den ge-
neration individen tillhör och samhällskontexten i stort. 
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Värderingsförändringar  – ”den tysta revolutionen”
Inglehart (1977) har skapat uttrycket ”den tysta revolutionen” för
att beteckna den process som leder till successiva smygande vär-
deringsförändringar i ett samhälle. Enligt teorin utvecklas vissa
grundläggande värderingar hos varje individ fram till c:a 20-årsål-
dern, för att därefter finnas kvar under resten av livstiden. De förs-
ta tjugo åren anses särskilt formbara när det gäller dessa värderingar.
Individens förhållande till sina grundläggande värderingar kan ka-
raktäriseras som en fångenskap ”bakom dubbla lås” (Pettersson
1988). Individen är fången i sin egen individuella historia och per-
sonliga utveckling under de formbara åren. Men varje individ är ock-
så fången i sitt eget samhälles historia och dess aktuella utveckling
under denna viktiga del av livet. Varje generation i samhället är där-
igenom ”förvaltare” av en speciell uppsättning grundläggande vär-
deringar och synsätt som påverkar individernas sätt att tänka och
handla. Värderingsförändringarna i samhället sker enligt teorin på
ett smygande, ”tyst” sätt genom att generationerna successivt avlö-
ser varandra. Jämförande internationella värderingsstudier har vi-
sat att den allmänna värderingsutvecklingen i västvärlden går från
en hög värdering av materialistiska trygghetsvärden till en hög vär-
dering av postmaterialistiska frihetsvärden (Pettersson 1992, An-
dersson m.fl. 1997).

Teorin om den tysta revolutionen bygger på två grundläggande
teoretiska antaganden. ”Socialisationshypotesen”, enligt vilken in-
dividens grund-läggande värderingar i regel etableras under de
formbara ungdomsåren och oftast bibehålls relativt oförändrade un-
der resten av livet. Det andra teoretiska antagandet är ”knapphets-
hypotesen”, enligt vilken ”bristvaror” i den aktuella samhällssitua-
tionen styr värderingarna. Utgångspunkten är teorier om behovs-
tillfredsställelse och behovshierarkier (Maslow 1954, Pettersson
1988:17 f.). De individuella behov som inte är tillfredsställda styr
handlande och värderingar med målet att tillfredsställa dem. Skif-
tande villkor, främst materiella, för olika individer och generatio-
ner leder därför till att olika grundläggande värderingar utvecklas.
Enligt knapphetshypotesen styrs även den vuxna människans vär-
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deringar av förändringar i livsvillkoren. Alla påverkas av de aktuel-
la skiftningarna i samhället, men utifrån de speciella grundläggan-
de värderingar som är förknippade med respektive generation, i en-
lighet med socialisationshypotesens antaganden. 

De smygande värderingsförändringarna i samhället är enligt te-
orin ett resultat av dessa två förhållanden. Eftersom värderings-
förändringarna anses stå i beroendeförhållande till de sociala och
materiella omständigheterna i det aktuella samhället och förhål-
landen i samhällsutvecklingen är det naturligtvis svårt att avgöra vad
som är hönan respektive ägget. Det som ur ett perspektiv kan ana-
lyseras som en värderingsförändring, kan ur ett annat perspektiv
betraktas som ett uttryck för en samhällsförändring (Pettersson
1992). I följande avsnitt analyseras sambanden mellan de tre tidi-
gare nämnda samhällsformerna och de grundläggande värderingar
och logik som är förbunden med respektive samhällsform.               

Från jordbrukslogik till tjänstelogik

Jordbrukssamhället
Under en stor del av mänsklighetens historia var jordbruk, kom-
pletterat med jakt och fiske, grunden för människors uppehälle.
Jordbrukskulturen  utgick från tillgången till mark, jordägandet,
som det fundamentala. Utifrån kopplingen till en bestämd lokal ge-
ografi utvecklades stabila boendeformer och livsmönster som gyn-
nade kontinuitet. Jordbrukskulturens långa historia skapade en
grundläggande känsla av stabilitet och ett främlingskap inför för-
ändringar, i synnerhet snabba förändringar. I jordbruket var hela fa-
miljen engagerad i ett gemensamt arbete. Det var viktigt att tyd-
ligt reglera släktrelationer och arvsfrågor eftersom en stor del av den
sociala välfärden var beroende av dessa faktorer. Familjens roll var
central i jordbrukskulturen. Flera olika samhällsinstitutioner blev
särskilt betydelsefulla genom att de medverkade till familjens stär-
kande samt till allmän stabilitet, kontinuitet och homogenitet. Kyr-
kan, skolan och rättsväsendet utvecklade olika former av sådana
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kontroll- och stödfunktioner i jordbrukssamhällets enhetskultur.
Det var under jordbrukskulturens epok som kristendomen etable-
rades och organiserades som nationalreligion i Sverige. Svenska kyr-
kans geografiska församlingsindelning i form av socknar växte fram
inom ramen för jordbrukssamhällets kontext och behov. 

På olika sätt är Svenska kyrkans organisation fortfarande starkt
knuten till jordbrukssamhällets geografiska kyrkliga indelning och
organisationsstruktur. T.ex. har hälften av landets 25271 försam-
lingar mindre än 1000 invånare och är landsbygdsförsamlingar. Det-
ta förhållande medför bl.a. att det idag är en betydligt större präst-
täthet på landsbygden jämfört med i städerna. Den med jord-
brukssamhället förbundna strukturen slår även igenom i kyrkans de-
mokratiska system, vilket kan avläsas genom den jämförelsevis
starka representationen från Centerpartiet i många kyrkliga organ
och organisationer. Även kyrkans lära och förkunnelse förstärker på
många sätt den starka kopplingen till jordbrukskulturen. Bildsprå-
ket är ofta hämtat från den agrara miljön, där människans liv lik-
nas vid växters eller djurs liv och där många uttryck och liknelser
förutsätter en förtrogenhet med jordbruksmiljön.  

Jordbrukssamhällets logik 
Jordbrukssamhällets logik var intimt förknippad med naturens kon-
tinuerliga och cykliska karaktär. Livet i jordbrukskulturen kretsa-
de kring naturens inbyggda mekanismer, främst sådd, växtlighet och
skörd. Årstidernas växlingar skapade en allmänt cyklisk tidsupp-
fattning där man förväntade sig att framtiden skulle vara en åter-
upprepning av det man tidigare hade upplevt. Erfarenheter från det
förflutna bildade den viktigaste referensramen för att tolka fram-
tiden. Det inbyggda mönstret innebar en återupprepning av sam-
ma produktionsprocesser om och om igen. Ju fler årscykler en män-
niska hade upplevt, desto mer kunskap hade han/hon erhållit om
hur verkligheten är konstruerad. Hög ålder blev därmed en indika-
tor på hög kompetens i den agrara kulturen (Andersson m.fl. 1997).
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Förändringar uppfattades som hotande eftersom de kunde försvå-
ra möjligheterna till återupprepning och kontinuitet. Trygghet, sta-
bilitet, kontinuitet och familjesammanhållning var grundläggande
värden i jordbrukssamhällets logik. Dessa värden legitimerades och
förvaltades till stor del av kyrkan. 

Industrisamhället
År 1870 var nära 80% av svenskarna sysselsatta inom jordbruket.
Vid slutet av 1900-talet hade den andelen reducerats till knappt 3%.
När det industriella produktionssystemet växte fram utgjorde det-
ta på många sätt ett hot mot jordbrukskulturens typ av enhets-
samhälle. Men samtidigt kan man också se industrikulturens kol-
lektivism och behov av standardiseringar som en ny form av en-
hetskultur. Många av jordbrukskulturens grundläggande synsätt
hade paralleller inom industrikulturen. Samhällets institutioner
hade också en liknande kontrollfunktion som i jordbrukssamhället. 

Inbyggt i jordbrukskulturens starka familje- och släktrelationer
fanns ett socialt kontroll- och välfärdssystem som möjliggjordes av
släktens fysiska närhet. I industrikulturen flyttades produktions-
funktionen ut ur hemmet till fabriken. Människors koppling till jor-
den byttes ut mot en koppling till teknisk utrustning i form av ma-
skiner och produktionslokaler. I samband därmed utvecklades kvin-
nans sociala och ekonomiska oberoende på allt fler områden. Ge-
nom en rad reformer öppnades möjligheter för kvinnor att
yrkesarbeta utanför hemmet, vilket skapade förutsättningar för
kvinnors ekonomiska självständighet. Det skedde en successiv över-
gång från enförsörjarfamiljer till tvåförsörjarfamiljer. Från att ha va-
rit verksamma inom samma typ av sysselsättning i jordbrukssam-
hället splittrades familjen nu upp på olika typer av sysselsättning-
ar. Man utvecklade allt mer skilda, individuella, livsmönster och till-
bringade en allt större tid i andra sociala organisationer än familjen;
arbete, skola, dagis, föreningar etc. Flera av de uppgifter som tidi-
gare utfördes inom familjen överfördes successivt till andra socia-
la institutioner inom den expanderande offentliga sektorn. Ibland
kallas denna process för ”familjens funktionsförlust” (Ogburn
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1938/1982). Industriproduktionens idé byggde i hög grad på spe-
cialisering och rationalisering. Detta mönster slog igenom på en
mängd olika områden. Industrisamhället i sin helhet präglades av
en ständigt ökande grad av specialisering och differentiering och
en utveckling av rationella organisationsformer. Varje samhällsin-
stitution och organisation blev alltmer koncentrerad kring färre upp-
gifter samtidigt som nya specialiserade institutioner och organisa-
tioner växte fram. 

Familjen specialiserades till att socialisera barn och att stabili-
sera vuxna personligheter. Släktskapsbaserade relationer minskade
alltmer i betydelse (Parsons 1956). Familjestorleken reducerades
drastiskt under denna period, vilket märks idag t.ex. genom att en-
samstående med eller utan barn utgör en majoritet i vissa bo-
stadsområden. Den svenska tanken om samhället som en ”storfa-
milj”, ”folkhemstanken”, föddes i industrisamhället som ett svar på
behovet av nya sociala skyddsnät. Även fackföreningarnas starka roll
anses ha samband med att de fyllde ett socialt tomrum när släkt-
banden bröts i samband med urbaniseringsprocessen (Papakostas
1995). Folkhemmets välfärdssamhälle, som växte fram under in-
dustrikulturen, odlade en familjär, informaliserad livsstil på alla
samhällsnivåer. Produktionssystemets kollektivism och standardi-
sering fick genom denna utveckling en parallell kollektivistisk struk-
tur på samhällsnivå. Men den familjära informaliseringen i folk-
hemsanda beredde i själva verket mark för den framväxande indi-
vidualismen (Ahrne m.fl. 1996). Genom samhällets övertagande av
familjens roll på allt fler områden, gynnades och stimulerades den
fortsatta förändringsprocessen mot individens allt större grad av
oberoende. Individens frigörelse från familjen betonades bland an-
nat i sextio- och sjuttiotalens familjelagstiftning, t.ex. genom över-
gången från sambeskattning till individuell beskattning (Dahlström
1992). Industrins krav på social och geografisk rörlighet möttes av
släktrelationernas uppluckring. Industrisamhällets kollektivism
skapade därmed på olika sätt grunden för det framväxande tjän-
stesamhällets individualism. 

Utvecklingen inom kyrkans organisation och verksamhet under in-
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dustrisamhällets period återspeglar den allmänna samhällsutveck-
lingen2 (Bäckström 1999). Inom teologin utvecklades ett kollekti-
vistiskt folkkyrkotänkande som delvis kan ses som en motsvarighet
till folkhemstanken (jfr. Gustafsson 1997:185). Relationen mellan
kyrka och folk betonades starkt och ställdes i motsats till en beto-
ning av individens relation till kyrkan, vilket betraktades som ”för-
eningskyrklighet” eller pietism (Aulén 1922). I kyrkodebatten be-
tonades att kyrkan skulle vara rikstäckande och vara tillgänglig för
alla överallt i landet (Wrede 1992). Kyrkans organisation utveckla-
des på ett motsvarande sätt som den övriga offentliga förvaltning-
en. Den lokala pastorats- och församlingsorganisationen utforma-
des med primärkommunernas organisation som modell. Kyrkans or-
ganisation genomgick omfattande förändringar under industriepo-
ken genom rationalisering, specialisering och demokratisering.
Denna utveckling ägde rum på såväl församlingsnivå, som stifts- och
riksnivå. Kyrkans svar på migrationen från land till stad var en om-
fattande, närmast ”industriell”, byggnation av småkyrkor och för-
samlingshem i de nya stadsdelarna (Fädernas kyrkor – till varje pris?
1992)3. De nya lokalerna utformades särskilt för de nya former av
kyrkliga verksamheter som hade växt fram parallellt med industri-
alismen. Det var framförallt kollektiva gruppaktiviteter, t.ex. sön-
dagsskola, ungdomskretsar, syföreningar och kyrkobrödrakårer. Un-
der 1960-talet tillkom nya former av verksamhet framförallt för
barn- och ungdom i tätorternas nybyggda församlingslokaler. Des-
sa olika former av gruppverksamhet fanns inte under jordbruks-
samhällets tid, de blomstrade i industrisamhället, men har däref-
ter successivt minskat i omfattning. Kyrkans utveckling under in-
dustrisamhällets period återspeglar på en rad olika sätt välfärds-
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verksamhet (SOU 1992:9). 

3 Mellan 1950 och 1990 har c:a 700 nya kyrkor byggts i Sverige (Fädernas kyr-
kor – till varje pris? 1992:20). 



samhällets framväxt och den offentliga sektorns expansion. De nya
framväxande verksamhetsformerna innebar att kyrkan tog över an-
svaret för pedagogiska och sociala uppgifter som tidigare betrak-
tades som åvilande familjen. Utvecklingen innebar samtidigt att kyr-
kan specialiserades alltmer kring det specifikt religiösa området. 

Industrisamhällets logik 
Begreppet industrialism står för massproduktion av varor i stan-
dardiserade former. Den industriella logiken byggde på en långtgå-
ende arbetsdelning som förutsatte en differentiering av olika ar-
betsmoment och en specialisering såväl inom respektive produk-
tionsenhet, som mellan olika produktionsenheter. Industrisamhäl-
let hade rationalitet och kalkylerbarhet som självklara principer.
Arbetsorganisationen underordnades den tekniska utformningen av
produktionen. Industriarbetets villkor blev därför resultatet av en
slags teknologisk determinism. Inom organisationsteori och arbets-
sociologi kallas den starkt uppdelade och rutiniserade typen av ar-
betsorganisation för taylorism, efter ingenjören Taylor som i USA
i början av 1900-talet utarbetade principer för en detaljerad ar-
betsdelning (Taylor 1911). Industriarbetet kom att präglas av de-
taljstyrda arbetsuppgifter, rutinbetonat arbete, hårt tempo och ofta
individuella prestationslöner. Den industriella logiken hade en in-
neboende strävan mot en allt större grad av rationalitet på alla sam-
hällsområden. Även övergången från fattighjälp till modern väl-
färdsstat kan betraktas som en effekt av industrialismens rationel-
la logik (Ahrne m.fl. 1996:169).4

Materiell välfärd, social trygghet, och kollektivism var centrala
värden i industrisamhället. Förändringar betraktades som en na-
turlig del av samhällets utveckling och upplevdes inte hotande om
de kunde underordnas kollektivets behov. Däremot stod en alltför
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4 Kritiker av industrisamhällets logik har hävdat att den långtgående rationalis-
men gör samhället och människan endimensionell. En av dessa kritiker, Mar-
cuse (1969:227) hävdar att detta ändå i sin tur leder till att det irrationella drivs
fram som det verkligt förnuftiga ur vilket idéer hämtas som befrämjar ”konsten
att leva”. 



stark markering av individen och individuella behov i motsats till
industrisamhällets inbyggda logik, eftersom den byggde på stan-
dardisering och kollektiva lösningar. 

Tjänstesamhället 
Industrisamhällets logik har efterhand drivit fram en alltmer ra-
tionell, mekaniserad, robotiserad och datoriserad varuproduktion.
Detta har lett till en successiv minskning av antalet människor som
sysselsätts i traditionellt industriellt arbete. Samtidigt har olika ty-
per av nya arbetsinsatser växt fram i form av tjänster för att möj-
liggöra den rationella industridriften; administratörer, konsulter, da-
tatekniker etc. Den tekniska utvecklingen har följaktligen medfört
att allt fler människor har sysselsatts i olika former av tjänstepro-
ducerande verksamheter när maskiner har tagit över de manuella
arbetsuppgifterna. Parallellt med rationaliseringen av varuproduk-
tionen och framväxten av nya former av tjänsteyrken inom indus-
trin, har även övriga delar av såväl den privata som den offentliga
tjänstesektorn expanderat. Expansionen av den offentliga tjänste-
sektorn är ett resultat av det tidigare beskrivna uppbrottet ur jord-
brukssamhällets informella familjebaserade välfärdssystem.5 Tjän-
stesektorn i sin helhet kan delas in i tjänsteproduktion som ingår
som ett led i varu- eller tjänsteproduktion och tjänster som riktar
sig direkt till konsumenter. Den direkt konsumentinriktade tjän-
steproduktionen i Sverige finns till största delen inom den offent-
liga sektorn. 

Framförallt är det utvecklingen av datatekniken som på allvar har
satt fart på förändringsprocessen från industrisamhälle till den nya
samhällsformen. Datatekniken möjliggör en mycket långtgående ra-
tionalisering av de flesta rent manuella arbetsuppgifterna, vilket
medför att denna form av mänskligt arbete efterfrågas allt mindre.
Däremot ökar efterfrågan på annan typ av kompetens, t.ex. sådan
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5 Mätt i antalet anställda svarar sektorerna utbildning, hälso- och sjukvård samt
social omsorg idag för två tredjedelar av den offentliga sektorns samtliga an-
ställda (Statistiska Centralbyrån 1995:182).



som är baserad på inlärd teoretisk kunskap eller på personlig fär-
dighet att tillägna sig och mentalt bearbeta olika former av ny in-
formation. I takt med rationaliseringen av rent mekaniska, manu-
ella, arbetsuppgifter innebär utvecklingen att allt fler av de yrkes-
verksamma interagerar direkt med andra människor i sitt arbete. Yr-
ken som endast interagerar med teknik och maskiner blir alltmer
sällsynta. Personnära, sociala, pedagogiska och kulturella tjänster
får allt större betydelse6 (Svensson & Orban 1995). Detta har med-
fört ökade krav på social kompetens inom många yrken.  

Det är svårt att med en enda term benämna den nya samhälls-
form som efterträder industrisamhället. Vi är mitt inne i en mång-
facetterad förändringsprocess med flera betydelsefulla utveck-
lingstrender. Olika etiketter används för att lyfta fram någon bety-
delsefull aspekt av det nya framväxande samhället. I avhandlingen
används termen tjänstesamhälle. Andra talar om det avancerade in-
dustrisamhället, det postindustriella samhället, det postmoderna
samhället, det posttraditionella samhället, kunskapssamhället, in-
formationssamhället, konsumtionssamhället eller individsamhället
(Bell 1973, Toffler 1980, Beckford 1989, Giddens 1991, Wahlström
1996, Slater 1997). Den avancerade tekniska utvecklingen skapar
ett mycket komplicerat samhällssystem som blir svårt att överblicka.
Många svårbedömbara risker byggs in i de nya tekniska systemen
vilket gör att en del använder benämningen risksamhälle (Beck
1992). Termen K-samhälle har lanserats som en sammanfattande
term för några av det nya samhällets centrala begrepp; kunskap,
kompetens, kreativitet, kommunikation och kultur (Andersson m.fl.
1997:12). 

En invändning mot benämningen tjänstesamhälle är att det är
svårt att dra en skarp gräns mellan varuproduktion och tjänste-
produktion. I det nya samhället är produktionsaktiviteterna i många
fall en kombination av varor, tjänster och information med flytan-
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6 Ingelstam (1995:126) menar att framväxten av de nya personnära tjänsterna
medverkar positivt till den enskilda människans väl och till samhällets huma-
nistiska kvalitet. 



de gränser mellan dessa. De olika formerna av produktionsaktivi-
teter kallas därför ibland med ett samlingsbegrepp för värdeska-
pande aktiviteter (Normann & Ramirez 1994). Genom benämning-
en tjänstesamhälle betonas att de flesta yrkesarbetande människor
idag i sitt arbete har större eller mindre inslag av tjänsteproduce-
rande karaktär. Detta utgör en kontrast mot de tidigare jordbruks-
och industrisamhällena och innebär att det ändå är relevant att be-
tona begreppet tjänst som karaktäristiskt för det nya samhällets bas,
i medvetande om att detta endast är ett av flera möjliga perspek-
tiv.   

Tjänstesamhällets logik 
Tjänsters inbyggda logik sammanhänger på ett särskilt sätt med att
de produceras och konsumeras i en och samma process. Tjänster
kan därför inte lagras på samma sätt som varor. De flesta tjänster
produceras i en direkt interaktion mellan tjänsteorganisationens
personal och kunden. I själva produktionsprocessen är därför
mänskliga relationer och samspelet mellan människor ofta ett vik-
tigt produktionsvillkor. Även om många tjänster kan standardise-
ras så är varje tjänstetillfälle mer eller mindre unikt eftersom de
aktuella sociala relationerna är unika. Den enskilde kundens spe-
ciella behov, förväntningar och agerande är olika från individ till in-
divid. Kvalitetsbedömningen av en tjänst är till stor del beroende
av kundens subjektiva upplevelse av tjänsten. Tjänstelogiken inne-
bär därför en fokusering av människors individuella behov och upp-
levelser. Förmågan till individuell kundanpassning betonas som ett
ideal för varje tjänsteorganisation, i syfte att den därigenom ska
kunna möta olika människors särskilda behov. Jordbruks- och in-
dustrilogiken har återupprepning och standardisering som ett in-
byggt mönster, medan tjänstelogiken har flexibilitet och situa-
tionsanpassning som sitt inbyggda mönster. Tjänstelogiken bryter
med industrilogiken genom att betona individuella behov och indi-
videns företräde före kollektivet. I motsats till industrisamhällets
betoning av materiell välfärd betonas immateriella värden i tjän-
stesamhället. Tjänster har till skillnad från fysiska industripro-
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dukter en immateriell kärna. Den immateriella karaktären hos tjän-
ster lyfter på ett särskilt sätt fram betydelsen av icke-materiella
upplevelsevärden. Detta medför att många uttryck och metaforer
som används i marknadsföringen av tjänster har stora likheter med
de uttryck som används inom religionens område, t.ex. försäk-
ringsbolagets löfte om trygghet, utbildningsinstitutets erbjudande
om ett rikare liv eller företagskonsultens annonser om betydelsen
av en öppen kultur, goda sociala relationer och metoder för kon-
fliktlösning (Percy 2000).    

Rörelseriktningen från industrisamhällets materialistiska värden
till tjänstesamhällets postmaterialistiska värden märks även inom
den varutillverkande industrin. Standardiserad producentoriente-
ring förändras mot en starkare individuell kundorientering. Detta
drivs fram genom ökad konkurrens, mättade marknader, mer krä-
vande och sofistikerade kunder samt ökade möjligheter för kunder
att söka information på egen hand (Grönroos 1996). Förändringen
mot tjänstesamhällets värderingar sker också beträffande synen på
det egna arbetet bland de människor som fortfarande är sysselsat-
ta i manuellt industriarbete. En viktig utgångspunkt för den tay-
loristiska industrilogiken var att människor motiveras till arbete
med pengar som drivkraft. Nu visar undersökningar att det även
bland industriarbetare har skett en förändring i inställningen till det
egna arbetet från en stark betoning av inkomstens betydelse till en
stark betoning av den egna trivseln i arbetet, samt värdet av ett själv-
ständigt och intressant arbete (Johansson 1990:188).7

Idag ägnar majoriteten av befolkningen huvuddelen av sin ar-
betstid åt att producera olika slag av icke-materiellt mervärde för
andra människors individuella behov. I de flesta fall sker detta ge-
nom direkt personnära interaktion. Inslagen av tjänstekaraktär har
ökat inom alla yrken och även medfört en uppluckring av gränser-
na mellan arbetare och tjänstemän. Detta har inom arbetslivet i
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jämfört med endast 16% år 1988. Vidare betonade 13% år 1950 vikten av att
ha trevliga arbetskamrater, jämfört med 46% år 1988 (Johansson 1990:188).



stort förstärkt utvecklingen mot nya värderingar präglade av tjän-
stelogiken, eftersom flertalet anställda har inslag av tjänstekarak-
tär i sina dagliga arbetsuppgifter. Man kan förmoda att den med de
egna arbetsuppgifterna förknippade tjänstelogiken och dess värde-
ringar spiller över även på andra livsområden. Detta kan antas ske
på ett motsvarande sätt som har beskrivits beträffande jordbruks-
och industrisamhället. Senare i detta kapitel diskuteras sådana sam-
band mellan tjänstesamhällets logik och förändringar beträffande
människors livsåskådning och religion.

Ett framtidsscenario – självbetjäningssamhället 
Framtidsforskare har lyft fram den inbyggda spänning som finns
mellan varuproduktionslogiken och tjänsteproduktionslogiken (In-
gelstam 1995). All form av varuproduktion utvecklas successivt i
allt mer rationella former. Det krävs allt mindre insats av mänskligt
arbete för att åstadkomma en viss materiell produkt. Samma för-
hållande gäller tjänster med hög grad av tekniska inslag och liten
grad av direkt personinteraktion. Men de mer ”genuina” tjänsterna
med hög grad av direkt mänsklig insats genom personinteraktion
med kunden är vanligtvis svåra att rationalisera utan att kvaliteten
samtidigt försämras. Det är till exempel svårt att rationalisera en
stråkkvintetts verksamhet med bevarande av samma musikupple-
velsekoncept. Detta gör att priset för en viss vara hela tiden sjun-
ker i relation till de tjänster vars produktion inte på motsvarande
sätt är möjlig att rationalisera.

Dessa olikheter i rationaliseringsmöjligheter mellan varor och
många tjänster leder till att dessa tjänster relativt sett blir allt dy-
rare, medan det relativa priset för varor samtidigt sjunker. Den van-
ligaste lösningen i många delar av världen är att man bibehåller el-
ler skapar stora löneskillnader mellan olika yrkesgrupper i samhäl-
let, s.k. ”skoputsarekonomier” (Ingelstam 1995). Människor som ar-
betar inom den del av tjänstesektorn som har privatpersoner som
kunder lönesätts då allt lägre i takt med att varor blir allt billigare.
I USA har sådana ökade löneskillnader underlättat överlevnaden för
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en rad tjänsteverksamheter. Den västeuropeiska utvecklingen har i
stället gått mot en allt större grad av självbetjäning. Varuproduk-
tionen inriktas då allt mer på produktion av tekniska hjälpmedel
som gör det möjligt att själv utföra sådant som man tidigare van-
ligtvis köpte i form av tjänster. Det enskilda hushållet utrustas med
allt fler avancerade, industriellt producerade, varor som ger möj-
lighet till självbetjäningstjänster. 

Ingelstam (1995) förutspår en framtida tillväxt av samhällets
självhushållningssektor på bekostnad av andra sektorer. De flesta
människor kommer i framtiden att lönearbeta betydligt mindre tid
än idag, men i gengäld utföra desto mer oavlönade tjänster åt sig
själva, och i nätverk i anslutning till sin närmiljö t.ex. genom bya-
lag eller kooperativa dagis. Ingelstam framhåller att det inte är nå-
gon principiell skillnad mellan arbete inom den officiella ekonomin
och andra former av arbete, t.ex. hushållsarbete. I grunden tillför
allt arbete ett mervärde, även om det inte räknas fram i mätbara
siffror. Samhällets karaktär av självhushållningsekonomi kommer en-
ligt detta scenario att öka. I viss mening liknar framtidens samhäl-
le därmed den typ av ekonomi som rådde i agrarsamhället. 

Om nu tjänster tenderar att bli allt dyrare kan man för kyrkans
del ställa i första hand två frågor inför framtidens självbetjänings-
samhälle. Dels vilka av kyrkans tjänster som är möjliga att rationa-
lisera. Dels vilka kyrkliga tjänster som, eventuellt med teknis-
ka/materiella hjälpmedel, kan utvecklas till självbetjäningstjänster.   

Sekulariseringen som en del av den rationella arbetsdelningen  

De omfattande samhällsförändringarna har inneburit stora förän-
dringar på religionens område. Många sociologer har registrerat och
analyserat den kontinuerligt minskande anslutningen till den insti-
tutionella religionen i Västeuropa och det allt lägre deltagandet i
kyrkornas aktiviteter8. Denna process och den ökade segregering-
en av det ”religiösa området”  från övriga delar av samhället är de
väsentliga beståndsdelarna i det sociologiska begreppet sekularise-
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ring9. Sekulariseringsprocessen anses stå i ett direkt beroendeför-
hållande till samhällets grad av vetenskaplig och teknisk utveckling.
Såväl Marx, Weber som Durkheim ansåg att sekulariseringen var en
oundviklig process. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen
framtvingar en tilltagande grad av rationalisering, specialisering och
differentiering av alla samhällsfunktioner (Morrison 1995). Även
den institutionella religionen blir alltmer specialiserad och diffe-
rentierad. Den förskjuts från att ha varit allomfattande och place-
rad i samhällets centrum, till att bli en ”religiös nisch” i ett sam-
hälle som alltmer präglas av vetenskap och teknik (Luckmann
1967:23, Weber 1920/1996). Det är viktigt att observera att den här
utvecklingen gäller hela samhället och inte bara den institutionel-
la religionen. En ökad differentiering och specialisering sker också
inom t.ex. utbildningsväsendet, sjukvården, det juridiska systemet
och inom näringslivet. Den ökande specialiseringen innebär svårig-
heter för alla former av institutioner i samhället att vara ”allomfat-
tande”.

Det var denna kontinuerliga differentiering som Marx (1970:64)
kritiserade när han beskrev människans tilltagande upplevelse av
främlingskap med begreppet alienation. Han framhöll i sin ekono-
miska och politiska teori den grundläggande betydelsen av pro-
duktionssystemets organisation för hela samhällssystemet. Arbets-
delningen betraktades som alienationens grundorsak. Det faktum
att människor inte uppfattar helheten utan att varje människa en-
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8 Dobbelaere skiljer mellan tre typer av sådan religionssociologisk forskning med
inriktning på sekulariseringsprocessen: a) Med fokus på den funktionella och
strukturella differentieringen i samhället. b) Med fokus på förändringar i in-
dividernas religiösa engagemang och beteende. c) Med fokus på förändringar
inom religionerna. Han menar att den förstnämnda typen är den grundläggan-
de för det sociologiska sekulariseringsbegreppet (Dobbelaere 1981:11–14).    

9 Den traditionella sociologiska definitionen av begreppet sekularisering hand-
lar om den institutionella religionen. Den icke-institutionella religiositetens,
”privatreligionens” utveckling följer andra processer och är svårare att analyse-
ra. Ofta generaliseras diskussionen kring sekulariseringen på ett alltför för-
enklat sätt där institutionell religion och icke-institutionell religion behandlas
som om det handlar om samma typ av religiösa fenomen.  



dast görs till en del i en kedja av aktiviteter, skapar ett främling-
skap mellan människan och hennes arbete10 (Marx 1970:64). Marx
såg denna process som något i grunden negativt. Människan blir ma-
terialiserad, och betraktas i ökande grad endast som ett produk-
tionsmedel (Slater 1997:106). 

Även Weber (1920/1996) hade en pessimistisk syn på utveck-
lingen mot en ökad specialisering, arbetsdelning och rutinisering på
allt fler samhällsområden. Denna rationaliseringsprocess, som We-
ber kallar för byråkratisering, kommer enligt honom att fortgå som
en automatisk deterministisk process inom hela det sociala livet. By-
råkratiseringen är rationell, men utgör ett hot mot människans fri-
het och självförverkligande. Den leder till att människan blir spe-
cialist utan ande, njutningsmänniska utan hjärta. Det enda som en-
ligt Weber kan begränsa processen är någon form av karismatiskt
budskap.  

Den tredje av de flitigast citerade klassiska sociologerna, Durk-
heim (1912/1995), framhåller att rationalisering och differentiering
är konstitutiva funktioner i varje samhälle. Han ser därför inte ut-
vecklingen som hotande så länge som det finns kompenserande
strukturer i samhället som fungerar socialt integrativa och förbin-
der individen med det kollektiva. Durkheim menar att den moder-
na arbetsdelningen är positiv genom att den har sådana integrativa
effekter. Fördelningen av arbetsuppgifter skapar ett funktionellt öm-
sesidigt beroende mellan individer och därmed täta relationer
(Durkheim 1897/1987:74). 

Såväl Marx, Weber som Durkheim diskuterar konsekvenserna av
den rationella arbetsfördelningen på alla nivåer i samhället genom
funktionell differentiering och specialisering. Det är denna process
som med ett sammanfattande begrepp från Weber kallas sekulari-
sering. Den får till konsekvens att samhället med Webers uttryck
”avmystifieras” genom att den tidigare allomfattande religionen för-
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10 ”Arbetaren känner sig därför som sig själv först utanför arbetet och som en
främmande varelse i arbetet. Han är sin egen när han inte arbetar, och när han
arbetar är han inte sin egen” (Marx 1970:64).



ändras till att bli endast en specialfunktion bland andra (Swatos &
Christiano 1999).   

Förändrade religiösa relationer 
Tillbakagången för den traditionella kyrkoreligionen genom seku-
lariseringsprocessen kan betraktas som en konsekvens av den spe-
cialiseringsprocess som omfattar hela samhället. Traditionella in-
stitutioner som tidigare var i samhällets centrum tvingas ut i dess
periferi, samtidigt som de differentieras och specialiseras funktio-
nellt. Processen leder till ett tydliggörande av den institutionella re-
ligionen som en av många fackinstitutioner i samhället med vissa
specialfunktioner, vid sidan av andra institutioners specialfunktio-
ner. Kyrkoinstitutionerna förlorar därmed allt mer av sin centrala
ställning; allmän auktoritet, formell makt, anslutning till verksam-
het, medlemstal, etc. (Dobbelaere 1981, Carroll 1991). Kyrkoreli-
gionen uppfattades tidigare som relevant för samhällets helhet. Den
institutionaliserade de grundläggande värden som integrerade och
legitimerade samhällsgemenskapen och det vardagliga livet (Durk-
heim 1912/1995). När kyrkoreligionen specialiseras förändras de ur-
sprungligen totala livsvärdena till ”deltidsnormer” eftersom den or-
ganiserade religionen sidoordnas med andra samhällsfunktioner
(Luckmann 1967:39). 

Även utvecklingen inom den organiserade kristna religionen kan
historiskt sett betraktas som en differentieringsprocess. Den krist-
na teologin uttrycker en social differentiering genom att den av-
skiljer det världsliga riket från det himmelska riket. Differentie-
ringen mellan världsligt och himmelskt har under kyrkans historia
på olika sätt uttryckts såväl på ett symboliskt plan i kyrkans verk-
samhet som rent organisatoriskt. Denna åtskillnad har i förläng-
ningen utvecklat en differentiering mellan kyrka och stat, med te-
ologin som medverkande kraft. Samtidigt motverkas differentie-
ringen av sociala krafter som strävar efter att hålla samman kyrka
och samhälle, åtminstone när det gäller sociala och religiösa värden.
Såväl utvecklingen av religionen som sådan som den allmänna sam-
hällsutvecklingen sker i denna spänning mellan differentiering och
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sammanhållning (Martin 1978).
Sekulariseringsprocessen har tolkats på flera olika sätt. Dessa

tolkningar kan delas in i tre huvudtyper: a) Sekulariseringen inne-
bär en tillbakagång och nedgång för religionen. b) Sekulariseringen
tydliggör religionens rätta område, som därigenom blir alltmer av-
skilt och distinkt. c) Sekulariseringen innebär att traditionella for-
mer av religion går tillbaka, men religionen lever vidare som feno-
men, fast i nya former. Enligt denna tredje tolkning får religions-
begreppet ett delvis nytt innehåll (Yanagawa 1987:2–3).

Den traditionella sekulariseringsteorin kan sammanfattande sä-
gas betona att en rad sociala relationer som traditionellt har varit
förknippade med religiösa institutioner minskar i betydelse som en
konsekvens av samhällets differentierings- och rationaliseringspro-
cess. För det första förändras relationerna mellan religiösa institu-
tioner och samhället som helhet genom att religionen förlorar sin
allomfattande position som en konsekvens av den funktionella dif-
ferentieringen inom samhället. För det andra förändras relationer-
na mellan religiösa institutioner och andra samhällsfunktioner när
dessa utvecklas till separata självständiga institutioner. För det tred-
je förändras relationerna mellan religiösa institutioner och indivi-
der/grupper som en konsekvens av de två förstnämnda relations-
förändringarna, vilka bland annat medför att de religiösa institu-
tionernas juridiska maktbefogenheter reduceras. Sekularisering i
dess traditionella mening kan därmed beskrivas som en process vil-
ken innebär att en rad sociala relationer förändras mellan: 
• Religiösa institutioner och samhället som helhet. 
• Religiösa institutioner och andra samhällsfunktioner/

institutioner. 
• Religiösa institutioner och individer/grupper

Förändringen av dessa sociala relationer inom religionens område
är en del av förändringsprocessen från jordbruks- via industri- till
tjänstesamhälle. Dagens sekulariseringsdebatt handlar till stor del
om huruvida dessa relationsförändringar innebär en faktiskt min-
skad betydelse för religionen som sådan eller om det mera handlar
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om att religionen förändras och fungerar annorlunda i det moder-
na samhället (Swatos & Christiano 1999). Det finns mycket som ta-
lar för att religionen idag måste analyseras på ett annat sätt än ti-
digare, som en konsekvens av samhällets paradigmskifte (Beckford
1989). Avhandlingens tjänsteteoretiska perspektiv på institutionell
religion är ett försök att studera religionen utifrån den tjänstelogik
som allt mer präglar sociala relationer.     

Svenska kyrkan var tidigare en överhet som mer eller mindre
tvingande tillhandahöll samma standardiserade religiösa ”paket” till
alla. Idag är kyrkan en resurs bland andra som människor fritt väl-
jer att utnyttja efter sina egna individuella behov. Svenska kyrkans
förändrade roll och funktion i relation till enskilda människor är
en konsekvens av de beskrivna sociala relationsförändringar som har
ägt rum parallellt med skiftet från jordbrukssamhälle via industri-
till tjänstesamhälle.

Mekanismer bakom sekulariseringen
När sekulariseringsprocessen analyserats och utvecklingen i olika
länder har jämförts, har man observerat dels generella tendenser,
dels avgörande skillnader. Vissa generella faktorer anses samman-
hänga med att det moderna samhället som sådant påverkar religiö-
sa institutioner negativt. En sådan faktor är den urbana koncen-
trationen, vilken ökar i alla moderna samhällen med stigande eko-
nomisk utvecklingsnivå (Martin 1978:3). Religionens starka kopp-
ling till människors historiska rötter innebär att omflyttningar i sig
har ett negativt samband med den traditionella religionens möjlig-
heter (Roof 1978, Bibby 1997). Den ökande mobiliteten i samhäl-
let anses också av samma skäl negativ för religionen, genom att män-
niskor får allt färre och lösare historiska rötter knutna till boen-
demiljön. Även graden av personligt engagemang i  arbetslivet an-
ses ha ett negativt samband med graden av engagemang i
kyrkoorienterad (institutionell) religion (Luckmann 1967:30). 

En av de mest utförliga jämförande analyserna mellan olika län-
der beträffande sekulariseringsprocessen har gjorts av Martin
(1978). Han konstaterar att alla kulturer ursprungligen hade en re-
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ligiös monopolsituation, men att nästan alla kulturer idag har en be-
tydande grad av pluralism. Martin har visat att det finns viktiga
skillnader mellan olika länder beträffande utvecklingen. Skillna-
derna sammanhänger dels med de olika formerna av kristen religion,
dels med olika kultur, politisk situation och etnisk identitet. Han
betonar särskilt skillnaderna mellan katolsk och protestantisk reli-
gionsform. Katolsk religionstyp fungerar lättare i en religiös mono-
polsituation. Å andra sidan har den Romersk katolska kyrkans do-
minans och exklusivitetsanspråk medfört att de som har tagit av-
stånd från kyrkans världsliga maktanspråk, har betraktats som an-
tikristna. Detta har historiskt sett drivit fram en polarisering mellan
makten/kyrkan/kristna å ena sidan och en växande sekulariserad
del av samhället å andra sidan, där ”sekulariserad” och ”revolutio-
när” har blivit associerade begrepp. I situationer av social förändring
inom katolskt dominerade och centraliserade samhällen leder den-
na polarisering till att förändringsprocesser blir mycket våldsam-
ma. Protestantisk religionstyp däremot understödjer i praktiken så-
väl religiös som politisk pluralism. Martin (1978) har formulerat föl-
jande tentativa generaliseringar:
a. Där det existerar en enda monopolreligion splittras samhället i

två motstridiga delar, varav den ena är anhängare av religion, den
andra motståndare till religion. 

b. På motsvarande sätt, där det finns två eller flera religioner, eller
åtskilda former av samma religion, uppstår inte denna dualism.

Utifrån denna grundläggande analys kan länder med olika typ av re-
ligiös utveckling kategoriseras (Martin 1978): 
1. Det amerikanska mönstret; pluralism, åtskillnad mellan religiös

och politisk institution. 
2. Det brittiska mönstret; delvis åtskillnad mellan religiös och po-

litisk institution.
3. Det franska, latinska mönstret; religion och politik identifieras

som sammanhörande, vilket innebär starka konflikter mellan re-
ligiös institution och uttalat sekulär ideologi.

4. Det sydamerikanska (utökat latinska) mönstret; religion och po-
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litik utgör en enhet i samhällets centrum, ibland även som en
kombination mellan socialism och katolicism.

5. Det ryska mönstret; religionen är officiellt privatiserad, både tros-
uppfattningar och religiösa institutioner attackeras och under-
mineras av staten (avser Ryssland under Sovjettiden).

6. Det kalvinistiska mönstret; liberalisering och delvis sekularise-
ring av huvudströmmen i kulturen, speciellt bland eliten.  

7. Det lutherska mönstret; liberalisering av samhällets centrum, ut-
veckling av religiös pietism och romanticism.

Enligt Martin är en religiös monopolsituation således negativ för
den institutionella religionens möjligheter. Däremot tenderar en re-
ligiös pluralistisk ”marknadsekonomi” att minska motståndet mot
religionen som sådan. 

Religionssociologins klassiska paradigm utifrån Webers m.fl. tän-
kande har hävdat en motsatt uppfattning. Utvecklingen mot en ökad
grad av differentiering och därmed pluralism och en minskad be-
tydelse för den institutionella religionen har betraktats som två si-
dor av en och samma samhällsprocess. Man har ansett att religio-
nen genom denna process utvecklas antingen mot en allmänreligi-
ös civilreligion eller mot privatreligiositet, vilket innebär att den in-
stitutionella religionen allt mer förlorar sin sociala betydelse (Bellah
& Hammond 1980). 

På senare tid har allt fler forskare utifrån olika teoretiska ut-
gångspunkter ifrågasatt och omvärderat det traditionella s.k. seku-
lariseringsparadigmet (Martin 1990, Davie 1994, Stark & Iannac-
cone 1994, Buckser 1996, Repstad 1996, Woodhead & Heelas
2000)11. Den i föregående kapitel presenterade tillämpningen av
ekonomisk Rational Choice teori inom religionens område är ett ex-
empel på en sådan omvärdering, vilket även anknyter till Martins
(1978) analys av den institutionella religionens villkor i olika kon-
texter. I detta så kallat ”nya religionssociologiska paradigm” anses
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religiös pluralism medföra ett utökat och varierat religiöst utbud
som i sin tur stimulerar till en ökad religiös konsumtion (Stark &
Iannaccone 1994). Ur detta och flera andra perspektiv har man dels
ifrågasatt det automatiska sambandet mellan det moderna rationella
samhällets utveckling och sekulariseringen, dels betonat skillnaden
mellan utvecklingen av den institutionella religionen och religionen
på individnivå. 

Den traditionella uppfattningen att religionens betydelse allt mer
reduceras i det moderna samhället grundas empiriskt på utveck-
lingen i Västeuropa. Men om man jämför den kyrkoorienterade re-
ligionens ställning och utveckling i Västeuropa med utvecklingen i
USA kan man inte komma fram till någon enkel, linjär och endi-
mensionell sekulariseringsteori som allmänt gäller i det moderna
samhället. Utvecklingen i USA präglas av en långtgående religiös
pluralism med stor öppenhet för individuella religiösa behov och
särintressen (Wilson 1996). Den religiösa situationen i USA be-
traktades tidigare som ett svårförklarat undantag i en förmodat
allmän utveckling. Men nu talar allt fler om den europeiska ut-
vecklingen som det stora undantaget vid en global jämförelse,
främst förklarat av att Europas nationalkyrkor har haft så stark tra-
dition av religiöst monopol (Beyer 1994, Martin 1996). De har där-
för vare sig tvingats till eller attraherats av den typ av marknads-
inriktning som kyrkorna i USA hade redan när de etablerades i en
från början pluralistisk miljö (Wilson 1996). Den grundläggande his-
toriska och kulturella situationen är därför helt olika i USA re-
spektive Europa (Repstad 1996, Swatos & Christiano 1999). 

Skillnaderna mellan USA och Västeuropa märks även på andra
sätt, t.ex. beträffande arbetarklassens inställning till religion. I USA
saknas nästan helt den avvisande inställning till religion som möter
hos stora delar av arbetarklassen i Europa, med dess tradition av re-
ligiöst monopol (Martin 1978). Luckmann (1967:36) förklarar den-
na skillnad främst med att kyrkorna i Europa inte har genomgått
någon radikal inre omvandling i samband med det moderna sam-
hällets framväxt. Kyrkornas sociala bas har därför kommit att be-
gränsas till jordbrukarbefolkningen och den resterande bourgeoi-
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sien. I USA skedde däremot en sådan inre förändring inom kyrkor-
na, vilket medförde att deras sociala bas förflyttades till medel-
klassen, den samhällsklass som utgör det moderna samhällets eko-
nomiska och operativa centrum. Utvecklingen i Storbritannien har
rört sig någonstans mittemellan det övriga Europa och USA när det
gäller religionens plats i samhället (Martin 1978:35, Davie & Ahern
1987:42). 

Jämförelsen mellan Europa och USA visar att en utveckling mot
ett samhälle med allt större grad av rationalitet och modernitet inte
behöver stå i motsats till religionen som sådan (Wuthnow 1985). Det
samband mellan teknisk rationalitet och religionens reducerade be-
tydelse som antagits gälla i Europa kan bottna i en felaktig sam-
mankoppling av de två fenomenen. En sådan slutsats bekräftas även
av den pågående religiösa förändringen i Latinamerika, där den pro-
testantiska religionen för närvarande utvecklas på ett explosions-
artat sätt parallellt med det moderna, rationella samhället (Martin
1990). Här understöds moderniseringen av religionen såväl av dess
ideologi som av dess inbyggda sociala mönster. Många undersök-
ningar på individnivå har också visat att människor ofta kombine-
rar det rationella och det irrationella i sitt vardagliga liv utan att
de ser något problematiskt i det (t.ex. Wuthnow 1985, Sjödin 1994).
Religionens roll på den globala arenan visar ingen tendens att min-
ska i betydelse i takt med samhällets utveckling. Den är ofta bety-
delsefull, inte minst som politisk kraft. Några sådana exempel är
den evangelikala fundamentalismen i USA som en inflytelserik kon-
servativ kraft, Islams betydelse för samhällssystemet i mellanöstern,
religiösa ytterlighetsriktningars roll i många terroraktioner, påvens
roll som politisk kraft, religionens roll på Irland och i det forna Ju-
goslavien.  

Begreppet sekularisering är inte entydigt och enkelt. Det är kom-
plicerat och mångtydigt och behöver definieras tydligt om det ska
användas överhuvudtaget (Hanson 1997). När det gäller religionens
utveckling i samhället är det av flera skäl mer relevant att tala om
religiös förändring i stället för att använda begreppet sekularisering.
Religionens form förändras i det moderna samhället, den försvin-
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ner inte men ändrar skepnad (Luckmann 1967, Wikström 1993). Re-
ligionssociologins klassiska analys av religionen har färgats av vissa
specifika idéer om det moderna samhället. Men religionen i tjän-
stesamhället uppträder på ett annat sätt än religionen i det indus-
trisamhälle som de klassiska sociologerna refererade till. Därför kan
man inte kan luta sig mot t.ex. Weber i sin analys av religion idag.
Analysen av religionen behöver tvärtom frigöras från de klassiska
sociologernas synsätt (Beckford 1989) 12.

Tolkningen av religionens förändring enligt det klassiska reli-
gionssociologiska paradigmet respektive det ”nya religionssociolo-
giska paradigmet” återspeglar det tidigare beskrivna övergripande
paradigmskiftet i samhället från industrilogik till tjänstelogik. Det
klassiskt religionssociologiska paradigmet knyter an till industrilo-
giken och strukturalisttraditionen och är därmed mer lämpat att
beskriva teoretiska, dogmatiska dimensioner av religion. Det nya re-
ligionssociologiska paradigmet har däremot starka anknytnings-
punkter till tjänstelogiken genom att det är mer aktörorienterat och
rationalchoice inspirerat, och därför mer lämpat att beskriva de
emotionella och sociala aspekterna av religion (Roof 1996, Am-
merman 1997). Människors individuella behov av tillhörighet, sam-
manhang och mening fokuseras därmed.  

Enligt det nya religionssociologiska paradigmets teori hotas de
intellektuella, läromässiga aspekterna av religionen i det moderna
samhället medan frågorna om mening och sammanhang aktualise-
ras alltmer. Enligt denna tolkning innebär inte moderniteten att re-
ligionen försvinner, men att den förändras, bland annat som en kon-
sekvens av människors förändrade behov (Repstad 1996). 
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Ett paradigmskifte för livsåskådning och religion

Pluralism och individualism
I de omfattande samhällsförändringarna i skiftet från jordbruks-
över industri- till tjänstesamhälle finns två tydliga tendenser som
slår igenom på de flesta områden, dels mot en ökad pluralism, dels
mot en ökad individualism. Pluralismen drivs fram genom den ti-
digare beskrivna, ständigt ökande, differentieringen och speciali-
seringen inom alla sektorer, de ökande tekniska möjligheterna till
informationsutbyte, globaliseringen, migration m.m. Samhällets
fragmentisering driver i sin tur på olika sätt fram en ökad centre-
ring kring individen och hans/hennes närmiljö. 

Detta paradigmskifte på samhällsnivå kan betraktas som ett pa-
radigmskifte även för livsåskådning och religion. Genom utveck-
lingen har förutsättningarna och villkoren för den institutionella re-
ligionen radikalt förändrats. Människors grundläggande värdering-
ar, även livsåskådning och religion, utvecklas till att bli alltmer pri-
vatiserade och individualiserade. 

Luckmann (1967:11) menar att individens relation till hela den
sociala ordningen genomgick en radikal förändring i och med fram-
växten av det moderna samhället. I det tidigare samhället betrak-
tade individen vissa institutioner utanför sig själv som starka auk-
toriteter som gav honom/henne legitimitet. Detta mer homogena
samhälle tillhandahöll gemensamma legitimerande strukturer på
den kollektiva samhällsnivån. Idag har den legitimerande auktori-
teten överflyttats från institutionerna till individen själv. Samhäl-
lets tilltagande pluralism och heterogenitet driver individen att allt-
mer söka sin idémässiga förankring, sin ”plausibilitetsstruktur”, i
sin närmiljö, där individen finner människor som delar samma vär-
deringar och verklighetstolkning (Berger & Luckmann 1966). Be-
greppet plausibilitetsstruktur avser de avgörande förutsättningar-
na för att en människa ska fortsätta att betrakta sina attityder och
handlingar som plausibla, rimliga och förnuftiga. Denna förändring
av individens legitimeringsstruktur medverkar starkt till att driva
på utvecklingen såväl mot en ökad pluralism som mot en ökande
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grad av individualism.
Familjen eller den lilla gruppen anses vara den viktigaste plausi-

bilitetsstrukturen i det moderna samhället. Detta framkommer ock-
så i de jämförande europeiska värderingsundersökningar som visar
att familjen värderas mycket högt, medan anslutningen till många
av de övriga traditionella värdena har sjunkit (Pettersson 1992, Es-
ter m.fl. 1994). Det flitiga fotograferandet av familjehändelser och
prydandet av hemmets väggar med familjefoton kan betraktas som
uttryck för familjens/närmiljöns betydelse (Bourdieu 1993:65). Den
privata närmiljön i form av den egna bostaden är för många män-
niskor ett projekt som ger mening åt livet (Gullestad 1992). Även
det egna arbetet i sig och dess miljö, arbetsplatsen, blir en alltmer
betydelsefull del av individens livsinnehåll. Arbetet ska vara själv-
ständigt, intressant och upplevas meningsfullt. 

Förändringen av individens legitimeringsstruktur förstärker be-
hovet av egna personliga upplevelser som ger legitimitet och auk-
toritet åt individen själv. En svensk undersökning bland ungdomar
visade att en övervägande del av deras centrala värderingar var upp-
levelsenormerade (Sjödin 1987:15). Cox (1995) har lanserat be-
greppet ”experientialism” som en sammanfattande benämning för
den höga värderingen av upplevelser. Hög värdering av personliga
upplevelser är något som även kan observeras när det gäller reli-
gionens utveckling (Roof 1996).

Utvecklingen innebär att de värderingar och bärande synsätt som
har varit förknippade med jordbruks- och industrisamhället för-
svagas. Nya synsätt och värderingar med klara kopplingar till tjän-
stesamhället bryter fram. Inom många olika samhälls- och livsom-
råden ersätts kollektiva lösningar med ett mer individualistiskt och
pluralistiskt förhållningssätt (Pettersson 1988). Trygghetsvärden får
stå tillbaka för frihetsvärden. Förskjutningen från kollektiva till in-
dividuella värden innebär att normer som betonar social gemenskap
minskar i betydelse, till förmån för normer som betonar individu-
ell frihet (Giddens 1990). Individens optimerade möjligheter till
eget val blir på allt fler områden en självklar målsättning. Det sker
en långsam, men tydlig, utveckling från en hög värdering av mate-
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rialistiska trygghetsvärden till en hög värdering av postmaterialis-
tiska frihetsvärden (Pettersson 1988, 1992, Inglehart 1990, An-
dersson m.fl. 1997). Industrisamhället förknippades med en hög vär-
dering av hårt arbete, flit och sparsamhet, vilket medförde en livs-
inställning att ”nuet är ett offer till förmån för framtiden”. Det nya
tjänstesamhället förknippas med en hög värdering av upplevelser
och njutning för stunden. Synen på livet och framtiden kan till-
spetsat sammanfattas med orden ”njut av livet idag, framtiden vet
vi inget om”.   

Värderingsundersökningar visar på förskjutningar beträffande en
rad värderingar som sammanhänger med individualismen (Petters-
son 1992). En sådan tydlig värderingsförskjutning som har obser-
verats i flera undersökningar är den ökade betoningen av den per-
sonliga hälsan som det högsta livsvärdet, vilket slår igenom på oli-
ka sätt i samhället (Kallenberg m.fl. 1996). T.ex. har målet för upp-
fostran till stor del förskjutits från att handla om kristna dygder i
det sociala livet till att handla om personlig hälsa. Intresset för häl-
sa odlas av bl.a. sjukvården, idrotten och miljörörelsen, vilka ger
normer och tolkningsmönster för att betrakta hälsan som ett livs-
mål i sig (Philipson & Uddenberg 1989:23). Den centrala position
som kyrkor och präster hade i det tidigare religiöst präglade sam-
hället har i det moderna samhället till viss del övertagits av sjuk-
hus och läkare (Kallenberg m.fl. 1996).

Weber (1922/1983) hävdade att samhället utvecklas mot en allt
större grad av rationalitet som i ökande grad präglar alla områden
av det sociala livet. Utifrån hans diskussion om olika typer av ra-
tionalitet kan det pågående samhällsskiftet beskrivas som en för-
ändring av den i samhället dominerande typen av rationalitet. Med
Webers begrepp kan det uttryckas som ett skifte från värderatio-
nalitet och traditionell rationalitet till målrationalitet och affek-
tionsrationalitet. De två förstnämnda formerna av rationalitet hör
mer samman med jordbrukssamhällets logik, målrationaliteten med
industrisamhällets logik och affektionsrationaliteten med tjänste-
samhällets logik. Detta sätt att tolka samhällsutvecklingen kombi-
nerar Webers tes om rationaliteten som övergripande utvecklings-
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princip med iakttagelsen av ett ökat inslag av irrationalitet i det
mänskliga handlandet. Affektionsrationaliteten med känsla och
upplevelse som måttstock är rationell ur individens subjektiva per-
spektiv, men uppfattas ofta som irrationell av den sociala omgiv-
ningen. De delar av det sociala livet som tillhör de mest privatise-
rade kan antas utveckla större inslag av affektionsrationalitet, med-
an områden som kräver samarbete mellan människor behöver för-
ankras i kollektivt överenskomna värden och mål. Privatiseringen av
religion och livsåskådning kan därmed bidra till en starkare ut-
veckling mot affektionsrationalitet inom dessa områden.  Detta kan
i sin tur medverka till att människor i sin privatiserade religion och
livsåskådning utvecklar större substantiella inslag av sådant som
uppfattas irrationellt av den sociala omgivning som inte delar sam-
ma upplevelser.           

Det moderna samhällets konsumtionskultur 
Det moderna samhällets rationalism och individualism har ut-
vecklat en kultur som präglas av marknadsmässiga relationer och
konsumtion. Ibland sammanfattas den västerländska modernitetens
centrala värden med dess karaktär av att vara en sådan konsum-
tionskultur. Denna konsumtionskultur har växt fram successivt från
upplysningstiden och framåt och är inget nytt postmodernt feno-
men. Utgångspunkten är den moderna människans individuella fri-
het med rationalitet som ledstjärna, i en värld som utvecklas mer
genom vetenskaplig rationalitet än genom tradition, ”…consumer
culture is bound up with ‘the whole of modernity’ ” (Slater 1997:24).
Begreppet konsument kan därför betraktas som en grundläggande
aspekt hos den moderna människan, som inte är begränsad endast
till triviala frågor om människors materialistiska vanor.  

De värden som sammanhänger med konsumtion spiller över till
andra sociala aktiviteter så att det moderna samhället som helhet
präglas av en konsumtionskultur som inte endast berör de direkta
konsumtionsaktiviteterna.  Det innebär att det inte finns någon
princip som begränsar vem som kan konsumera vad, inte heller vad
som kan konsumeras. Alla sociala relationer, aktiviteter och objekt
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kan i princip konsumeras som varor. Den här kulturförändringen är
en av de mest genomgripande i det moderna samhället. Konsum-
tionskulturen identifierar frihet med privata val och privat liv. Alla
människor både kan och måste vara konsumenter. Friheten till kon-
sumtion blir ett obligatorium. I den moderna konsumtionskulturen
är det i stor utsträckning genom konsumtion som social identitet
och sociala relationer bevaras och reproduceras (Slater 1997:27).
Denna utveckling har eroderat den traditionella religionens grund-
läggande roll som förmedlare av sociala värden mellan generatio-
nerna (Jacobson & Mazur 1995:202–203, Percy 2000:107–109)13.
Samtidigt har religionen i sig kommit att alltmer betraktas som en
konsumtionsvara bland andra (jfr. Berger 1967). Detta har på ett
grundläggande sätt förändrat relationerna mellan människor och de
religiösa organisationerna. Relationen mellan traditionell religion
och konsumtionskultur kan beskrivas som en dialektisk spänning
mellan två värdesystem. I denna spänning utvecklas och förändras
den traditionella religionen mot ett närmande till det moderna sam-
hällets konsumtionsvärden. 

Framtvingat individuellt val av livsmening 
Konsumtionskulturen leder till att individen alltmer tvingas att själv
skapa mening utifrån en pluralistisk mångfald. Genom den teknis-
ka utveckling som har ägt rum på medieområdet cirkulerar olika
meningsskapande alternativ allt friare och snabbare, inte minst ge-
nom IT-tekniken. Det gäller alla föreställningar och värden, religi-
ösa såväl som icke-religiösa. Alla former av kulturella resurser som
kan göra världen meningsfull blir genom de nya medierna alltmer
frikopplade från de sociala situationer och institutioner som tidi-
gare både kontrollerade och tillhandahöll de kulturella resurserna
(Ahrne m.fl. 1996:31). Den nya tekniken, t.ex. Internet, öppnar nya
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14 IT-tekniken erbjuder dock större möjligheter till teknisk kontroll av individens
kulturkonsumtion. Detta innebär att individens upplevelse av anonym tillgång
till kulturen till stor del är en skenbar anonymitet. 



möjligheter att anonymt ta del av olika kulturella yttringar. Möjlig-
heten till traditionell social kontroll av individens kulturkonsum-
tion reduceras därmed14. Den kulturella rörligheten skapar på fle-
ra sätt en större handlingsfrihet för den enskilde, samtidigt som me-
ningssammanhangen blir osäkra och framtvingar individuella val
och individuell reflektion (Habermas 1986). Pluralismen kan å ena
sidan betraktas som en i positiv mening rikhaltig differentiering,
men å andra sidan finns också en negativ sida med betoning på ali-
enation och distans. 

Giddens (1991) sammanfattar modernitetens villkor för indivi-
dens sökande efter identitet i fyra grundläggande teman: 
a. Modernitet är en post-traditionell ordning i vilken ingenting har

en fast och fixerad identitet vare sig beskriven eller entydigt an-
given. Detta märks alltmer inom t.ex. tradition, religion, rätts-
väsende. Identitet kan bara utgå från val. 

b. Modernitet innefattar en ’pluralisering av livsvärldar’ i vilka var-
je individ måste förhandla om ett flertal motsägande identiteter
eftersom de korsar olika offentliga och privata sfärer, var och en
med sina olika roller, normer etc. 

c. Moderniteten ersätter traditionell auktoritet med ’metodologiskt
tvivel’. Begreppet sanning är kontextuellt, auktoriteter och ex-
perter är endast tillfälliga.

d. Moderniteten placerar ’förmedlad erfarenhet’ i centrum av det
sociala livet. Genom urbanisering, kommersialisering, ökad mo-
bilitet, resande och olika former av media och kommunikation
blir alltfler ’livsvärldar’ synliga för oss och därmed också möjliga
identitetsval. Genom kommersialisering, marknadsföring och
media blir det moderna livets pluralism direkt översatt till kon-
sumenterbjudanden.

Enligt Giddens fyra teman är vår identitet inte på något sätt given
i det post-traditionella samhället. Vi är tvingade att själva välja iden-
titet utifrån det vi väljer att konsumera i ett alltmer differentierat
pluralistiskt utbud, ”We have no choice but to choose” (Giddens
1991:81). Detta innebär kvalitativt nya risker genom att den valda,
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förändrade personliga identiteten innan den prövas är delvis okänd
(Beck 1992:131). Vi tvingas till en ständigt omprövande reflektion
kring vår egen identitet. Ibland karaktäriseras därför det moderna
samhället som en massidentitetskris. Det egna jagets identitet blir
ett slags privat projekt som var och en tvingas driva. Detta leder
till att det post-traditionella samhället präglas av en slags narcis-
sism och självbesatthet med individen i centrum.  

Religionens marknadsorientering

Paradigmskiftet från jordbrukssamhälle via industri- till tjänste-
samhälle har genom pluralism och individualism, och den allt mer
genomgripande konsumtionskulturen, inneburit ett paradigmskif-
te även för religionen. Det moderna tjänstesamhället präglas av en
konsumtionskultur centrerad kring individuella val, vilket har för-
ändrat såväl villkoren för de religiösa organisationerna, som indi-
videns förhållningssätt till dessa. Dessa förändringar driver fram en
annan typ av relationer mellan individer och religiösa institutioner
samt en efterfrågan på delvis andra typer av religiösa tjänster än
tidigare. Utvecklingen innebär en ökad marknadsorientering både
från de religiösa organisationernas (producenternas) sida och från
konsumenternas sida (Berger 1967, Iannaccone 1998). 

De religiösa organisationernas marknadsorientering kan avläsas
i deras  användning av olika typer av nya media för annonsering och
marknadsföring (Arthur 1993, Percy 2000). Ett annat exempel är
specialiseringen bland präster för att möta olika typer av behov. Det
blir allt vanligare att präster uppträder i en expertroll, som speci-
alister, och erbjuder sina tjänster inom t.ex. allmän människokun-
skap och management eller inom det andliga och etiska området
(Carrol 1991, Davie 1994). Det finns en växande marknad och ef-
terfrågan på prästerlig specialkompetens från bl.a. företag, företags-
hälsovård, sjukvård, skola, räddningstjänst, polis och media. Allt fler
organisationer, företag och media knyter till sig präster som fasta
medarbetare/experter.
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Från konsumentsidan innebär den tilltagande marknadsoriente-
ringen bl.a. en ökande grad av voluntarism i den religiösa relatio-
nen samt en ökad rörlighet mellan olika religiösa alternativ, vilket
har negativa konsekvenser för de traditionella kyrkoinstitutionerna
(Ammerman 1997). Men de traditionella kyrkoinstitutionernas re-
ducerade betydelse innebär inte automatiskt att religionen som så-
dan spelar en mindre roll än tidigare i människors liv. 

Utveckling mot fundamentalism och privatreligiositet
Globalt sett rör sig människors relation till de religiösa organisa-
tionerna idag mot två ytterlighetsriktningar, fundamentalism och
privatreligion. Man kan se den snabba globala tillväxten av bl.a.
pingströrelsen, Jehovas vittnen, mormonerna och fundamentalistisk
Islam som uttryck för den ena sidan av polariseringen (Martin 1990,
Beyer 1994, Stark & Iannaccone 1997). Betydelsen av olika typer av
fundamentalistiska religionsformer uppmärksammas ofta på den
globala arenan, bl.a. som politiska krafter. Den andra polen repre-
senteras av det ökande antal människor som söker sin tro på egen
hand utan närmare koppling till någon religiös institution (Wuth-
now 1993). Det finns vissa gemensamma drag i de båda motpoler-
na fundamentalism och privatreligiositet. De möter samma grund-
läggande behov; en tydlig koppling på individplanet mellan var-
dagslivet och det transcendenta. Detta viktiga samband har många
människor svårt att hitta, vare sig inom de traditionella kyrkorna
eller inom det moderna samhällets vetenskap och teknologi. Såväl
fundamentalism som privatreligion kan därmed också ses som ut-
tryck för det moderna samhällets individualism och behovet av en
individuellt integrerad livsåskådning. Det är två olika strategier för
att på individnivå integrera det immanenta och det transcendenta
till en helhet (Naisbitt & Aburdene 1990:248–251).  

Behovsanpassad privatreligiositet
En allmän tendens i hela västvärlden är att människor söker besva-
ra de grundläggande frågorna på egen hand eller tillsammans med
sina närmaste, inte genom aktivitet i formella organisationer. Många
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beskriver sig som kristna på sitt eget sätt (Gustafsson 1969, Sjödin
1987:12f, 1994, Hamberg 1989, Bibby 1990, Roof 1993). Jämfö-
rande värderingsstudier som genomförts i flera länder i Europa vi-
sar på en tydlig utveckling mot en ökad sekularisering i hela Väst-
europa beträffande ”ortodoxa” religiösa faktorer såsom deltagande
i riter och anknytning till de religiösa institutionerna/kyrkorna (Es-
ter m.fl. 1994). 

Men i motsats till den här institutionsrelaterade sekularisering-
en bibehåller människor vissa delar av de ”privata” religiösa dispo-
sitionerna relativt oförändrade. Det handlar då om det mer numi-
nösa; känslor, erfarenheter, upplevelser etc. (Davie 1994:12). Det
finns en tendens till att behålla religionen mer privat, ofta utan att
visa den utåt. Det gäller särskilt om individen misstänker att de re-
ligiösa erfarenheterna skulle betraktas negativt av omgivningen15. På
senare tid har alltmer uppmärksamhet ägnats åt att belysa sådana
icke-institutionella former av religion (Luckmann 1967, Sjödin
1987, Jeffner 1988, Bailey 1997). Icke-institutionell religion har tro-
ligen alltid existerat parallellt med institutionell religion (Gus-
tavsson 1976). Det är förhållandevis lätt att definiera vad som ska
räknas som institutionell religiositet men betydligt svårare att for-
mulera en tydlig definition för icke-institutionell, mer privat  reli-
giositet. Den kan snarast sägas bestå av en rad komponenter som i
olika hög grad ingår i den enskilda individens religiositet, bl.a. be-
roende av den aktuella kulturmiljön. En rad olika definitioner och
termer används för den privata religiositeten, som var och en läg-
ger tonvikt på någon eller några av komponenterna. De flesta defi-
nitioner utgår ifrån att det finns en skillnad när det gäller den re-
ligiösa förståelsen mellan samhällets elitskikt och de breda befolk-
ningslagren i samma samhälle (Pettersson P. 1995a, Gustafsson
1997:166). 

Attityden till deltagande i kyrkoinstitutionernas aktiviteter kan
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variera mellan olika grupper i samhället, utan att denna attityd har
något direkt samband med individens egen religiositet. Davie &
Ahern (1987:55) menar t.ex. att man inom den engelska arbetar-
klassen inte alls ser gudstjänstdeltagande som en nödvändig del av
att tillhöra kyrkan. Regelbundet gudstjänstdeltagande anses snarast
vara hyckleri. Den religiösa betoningen ligger istället på gudstron
och på ett etiskt riktigt liv (jfr. Rod 1961). Detta separerande av
trosinnehållet från ett aktivt deltagande i kyrkoinstitutionens akti-
viteter innebär i praktiken en större mottaglighet för andra tan-
keinnehåll, både religiösa och icke-religiösa.

Individens valfrihet i kombination med den religiösa pluralismen
har medfört att allt fler människor plockar och väljer, ”pick and
choose”, delar från olika religioner och religiösa alternativ. Därige-
nom skapas individuella kombinationer av religiösa pusselbitar som
bildar en personlig form av religion (Roof 1996). Detta förhåll-
ningssätt har utvecklats till ett särskilt religiöst koncept inom den
så kallade New Age rörelsen16. Här är grundförutsättningen och den
övergripande ideologin att människor själva ska kombinera olika
trosuppfattningar och andliga tekniker på ett personligt sätt efter
sina egna aktuella behov (Hammer 1997). En rad religiösa alterna-
tiv och andliga tekniker presenteras parallellt med varandra på sär-
skilda marknadsliknande mässor. Många människor kombinerar
New Age uppfattningar och tekniker med medlemskap och aktivt
deltagande i ett kristet trossamfund utan att de ser någon som helst
motsättning i detta. Denna typ av beteende förklaras teoretiskt
inom det nya religionssociologiska paradigmet med att människor
antas inneha ett religiöst kapital som de i ökande utsträckning in-
vesterar efter rationella personliga val i enlighet med sina indivi-
duella behov (Gustafsson 1994, jfr. van der Ven 1996). Man kan en-
ligt vissa undersökningar iaktta ett ökat inslag av ett sådant mark-
nadsmässigt eller ”kontraktsmässigt” förhållningssätt även när det
gäller människors relation till Svenska kyrkan (Straarup 1997:49). 
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Svenska folkets privatreligiositet
Den svenska folkliga religiositeten är starkt privatiserad men för-
ankrad i den institutionella religionen genom traditioner och riter
(Gustafsson 1969, Bråkenhielm 1992, Gustafsson 1997). Religionen
betraktas som en privatsak som inte kräver organiserat engagemang.
Gustafsson (1969) menar att intellektualismens seger inom protes-
tantismen har gjort det svårt att kommunicera religiösa frågor via
det muntliga språket. Den folkligt religiösa kommunikationen sker
istället genom religiösa seder och bruk som ofta utgörs av symbo-
ler och symbolhandlingar. Innebörden av dessa uttrycks t.ex. med
ord som ”högtidligt”, ”vackert”, ”ger helg”, ”skapar stämning”. Dop-
seden och begravningsriten, liksom traditionen att tända ljus på gra-
varna i samband med allhelgonahelgen, är exempel på sådana reli-
giösa seder som samtidigt är starka symbolhandlingar (Reimers
1995, Aggedal 1998). 

Den organiserade religionen i Sverige lever till stor del på folks
behov av symboler som kan ge starka erfarenheter och tolka verk-
ligheten. De symboler som utgör den privatiserade folkreligiosite-
tens främsta uttrycksformer är bilder, händelser och akter, som har
en mening utöver sig själva, som sammanknyter förflutet och när-
varande, och som framkallar associationer och känslor. T.ex. repre-
senterar prästen inte bara kyrkan som institution utan står också
som representant för tillvarons yttersta mening (jfr. Davies 1991).
Kyrkobyggnaden representerar närvaron av det annorlunda. Klock-
ringningen symboliserar och ger en förtätad upplevelse av det som
är över och bortom. Förrättningarnas ritualer är i sin helhet bära-
re av något högre, utöver det vardagliga. Psalmerna förmedlar nå-
got mer än melodierna och psalmtexterna (Gustafsson 1969). Des-
sa bilder, händelser och akter har följaktligen en transcenderande
funktion, de kommunicerar ett religiöst innehåll bortom orden och
formerna. 

Den svenska privatreligiositeten är på dessa sätt starkt knuten
till den kyrkliga institutionens symboler och symbolhandlingar. Men
den folkliga tolkningen av symbolerna stämmer många gånger inte
överens med kyrkoinstitutionens tolkning (Reimers 1995, Bäckström
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1997)17. Privatreligiositeten har ett slags symbiotiskt förhållande till
den institutionaliserade religionen, trots ömsesidig medvetenhet om
skillnader i trosmässiga uppfattningar och tolkningar (jfr. Rod 1961,
McGuire 1992, Davie 1994). De båda religionsformerna fungerar
vanligtvis i nära samhörighet, med en generell ömsesidig sympati,
trots ifrågasättande av vissa av ”motpartens” värderingar. Den folk-
ligt religiöse individen tillhör den religiösa institutionen och ac-
cepteras av den, trots endast partiellt eller obefintligt uppfyllande
av den kyrkliga institutionens norm- och regelsystem (Straarup
1985). 

Som senare visas bekräftas denna bild av svenskars religiositet ge-
nom avhandlingens intervjuundersökning. Relationen till kyrkan är
starkt avhängig upplevelser i anslutning till de symboltäta livsri-
terna, särskilt i samband med födelse och död. Människor relate-
rar däremot inte sina privata trosuppfattningar till kyrkan som auk-
toritet.     

Sammanfattning

Den omfattande samhällsförändringen från jordbruks- via industri-
till tjänstesamhälle innebär att en rad faktorer som är kopplade till
formen av huvudsysselsättning också har förändrats. De värderingar
och bärande synsätt som varit förknippade med jordbruks- och in-
dustrisamhället försvagas och ersätts av nya värderingar och syn-
sätt med kopplingar till tjänstesamhället och tjänsteproduktionens
logik. Kollektiva, homogena lösningar ersätts med ett alltmer indi-
vidualistiskt och pluralistiskt förhållningssätt. Det sker en långsam
utveckling från en hög värdering av materialistiska trygghetsvärden
till en hög värdering av postmaterialistiska frihetsvärden. 

Samhällsförändringarna har inneburit att relationen mellan in-
divid och kyrka har förändrats på ett genomgripande sätt. Den in-
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stitutionella religionen har förlorat sin centrala ställning som sam-
hällsinstitution med formell makt. Kyrkoinstitutionerna uppfattas
i ökande grad som tillhandahållare av tjänster utifrån individens be-
hov, och i minskande grad som hierarkiska och läromässiga aukto-
riteter. Mycket tyder på att människors sätt att handla i religiöst av-
seende utvecklas på ett motsvarande sätt som andra delar av sam-
hällslivet. Det religiösa livet blir alltmer privatiserat, nytto- och
marknadsorienterat. Kyrkornas verksamhet och samhällsfunktion
kan därför sägas befinna sig i ett paradigmskifte, parallellt med skif-
tet från jordbruks- och industri- till tjänstesamhälle. Förändrings-
processerna rörande relationerna mellan individ, religion och sam-
hälle är märkbara i alla västländer, även om det finns skillnader mel-
lan det protestantiskt orienterade norra Europa och det katolska
Sydeuropa, samt mellan Europa som helhet och USA. 

Kontextanalysen av samhällsutvecklingen på makronivå bidrar
med väsentliga argument för att analysera relationen mellan indi-
vid och kyrka ur ett tjänsteperspektiv. Makroanalysen tydliggör
även bakgrunden till Svenska kyrkans interna förändring mot en allt
starkare karaktär av tjänsteorganisation. I nästa kapitel diskuteras
tillämpningen av tjänsteteoretiska begrepp och synsätt i kyrkans
kontext.   
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4. Den organisationsorienterade 
mesonivån

På den organisationsorienterade mesonivån analyseras Svenska kyr-
kan som en tjänsteproducerande organisation. I bakgrundsbeskriv-
ningen, kapitel ett, gavs en översiktlig beskrivning av Svenska kyr-
kans funktionella likheter med andra offentliga samhällstjänster ge-
nom kyrkans historia som nationalkyrka och den s.k. folkkyrkosi-
tuationen. I det här kapitlet argumenteras för relevansen i att ap-
plicera ett tjänsteteoretiskt perspektiv på Svenska kyrkan. En
tjänsteteoretisk referensram utvecklas genom att tillämpningen av
grundläggande tjänsteteoretiska begrepp på kyrkans verksamhet dis-
kuteras och problematiseras. Fem begrepp fokuseras särskilt: tjänst,
producent, kund, relation och kvalitet. 

Fokusering på fem tjänsteteoretiska begrepp

Enligt den vetenskapsteoretiska ansatsen, den kritiska realismen,
utgör de samhällsvetenskapliga begreppen en abstraktion av verk-
ligheten. Valet av begrepp innebär en medveten avgränsning av stu-
diet till vissa aspekter av verkligheten. Genom att använda begrepp
från en kontext i en annan ny kontext kan man upptäcka nya as-
pekter av verkligheten som man förut inte kunde observera (Da-
nermark m.fl. 1997). Utifrån den kritiska realismen är det därför
såväl rent vetenskapligt som metodologiskt intressant att pröva tjän-
steteoretiska begrepp i den kyrkligt/religiösa kontexten. Dessa be-
grepp har tidigare använts i olika andra typer av kontexter för att
studera relationer mellan tjänsteorganisationer och deras kunder.
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Begreppen har tillämpats inom vitt skilda områden såsom hotell-
och restaurangverksamhet, bankväsende, vård- och omsorg, kon-
sultverksamhet, kollektivtrafik m.fl. De tjänsteteoretiska begreppen
fungerar i Svenska kyrkans kontext som en avgränsning av de feno-
men som studeras, varvid förhoppningsvis nya aspekter beträffan-
de människors relation till Svenska kyrkan kan upptäckas. Appli-
ceringen av begreppen innebär också att begreppens relevans i den
nya kontexten prövas, vilket kan utfalla antingen positivt fruktbart
eller negativt ofruktbart eller visa sig meningslöst.      

Utifrån avhandlingens problemformulering och det tjänsteteore-
tiska perspektivet fokuseras särskilt fem tjänsteteoretiska begrepp
vilka är ömsesidigt beroende av varandra: Tjänst – Producent –
Kund – Relation – Kvalitet (figur 7). Valet av dessa fem begrepp ba-
seras på att de är centrala inom tjänsteforskningen och att de vid
en ytlig prövning har förefallit möjliga att mer fördjupat pröva i den
kyrkliga kontexten. En översiktlig tolkning och applicering av de fem
begreppen i den kyrkliga kontexten ges först. Därefter prövas och
diskuteras respektive begrepp mer fördjupat. Den teoretiska pröv-
ningen genom analys och tolkning av de fem begreppen i kyrkans
kontext bildar en grundläggande tjänsteteoretisk referensram för
relationen mellan Svenska kyrkan och de kyrkotillhöriga.      

Begreppet tjänst betecknar allt det som Svenska kyrkan som or-
ganisation tillhandahåller åt dem som kyrkan är till för och som ska-
par någon form av mervärde för dessa. Tjänsten kan vara guds-
tjänster, livstolkande ord och texter, symbolhandlingar, riter, om-
sorg, barnverksamhet, kyrkorum för privat andakt, musikupplevel-
ser, själavårdssamtal o.s.v. De tjänster som kyrkan tillhandahåller
är av vitt skilda slag och inbördes mycket heterogena. Utbudet av
tjänster varierar mellan olika delar av den lokala organisationen
d.v.s. församlingarna. 

Begreppet producent avser Svenska kyrkan som en organisation
med resurser av olika slag: anställda och frivilliga medarbetare, lo-
kaler, ekonomi, m.m. Med hjälp av dessa resurser bedriver kyrkan
verksamhet som huvudsakligen består i att skapa förutsättningar för
och erbjuda olika former av tjänster. 
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Begreppet kund definieras vanligtvis som ”den som verksamhe-
ten är till för”, d.v.s. den/de som är mottagare av verksamhetens re-
sultat (Edvardsson 1996a:196). Interna kunder är mottagare av tjän-
ster inom den egna organisationen, medan externa kunder är mot-
tagare utanför tjänsteorganisationen. I avhandlingen avses med be-
greppet kund den/de som är mottagare av den verksamhet och de
resurser som kyrkan tillhandahåller. Kyrkans kund kan vara en in-
divid, en grupp eller en annan organisation. En tjänst tillkommer
per definition i någon form av interaktion mellan en tjänsteprodu-
cent och en kund. Kunden är därför medproducent, medarbetare,
i tillkomsten av tjänsten. 

Betydelsen av begreppet relation har på senare år särskilt upp-
märksammats inom den internationella tjänsteforskningen (Grön-
roos 1994). I kyrkans verksamhet är det uppenbart att begreppet re-
lation är centralt. Åtta av tio svenskar har en formell relation i form
av medlemskap i Svenska kyrkan. De flesta har åtminstone någon
gång under sitt liv någon form av personlig relation till kyrkan i sam-
band med ett tjänstetillfälle. 

Begreppet kvalitet är centralt inom tjänsteforskningen. Kundens
egen upplevelse och värdering av tjänsten betraktas vanligen som
den viktigaste indikatorn på tjänstens kvalitet. Men ofta vägs även
ledningens och medarbetarnas kvalitetsbedömning in vid studier av
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Figur 7: Modell över de fem fokuserade begreppen i den tjänsteteo-
retiska referensramen.
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tjänstekvalitet (Gustavsson m.fl. 1997). I religionssociologiska stu-
dier av den kyrkliga verksamheten och människors religiösa bete-
ende har kvalitetsbegreppet ännu inte mer fördjupat diskuterats och
problematiserats. Men såväl inom kyrkans organisation som bland
de kyrkotillhöriga är det uppenbart att kvalitetsaspekter är av stor
betydelse, även om innehållet i begreppet kvalitet vanligtvis uttrycks
med andra ord och begrepp. Med tanke på det ökade inslaget av in-
dividuella val och den allt starkare betoningen av den personliga
upplevelsen även inom religionens område, är det särskilt intressant
att analysera begreppet kundupplevd kvalitet i Svenska kyrkans kon-
text. I avhandlingsarbetet läggs därför fokus på kvalitetsbegreppet
ur kundperspektivet. 

Begreppet tjänst 

Vad är en tjänst? 
Ordet tjänst har flera olika betydelser. Den svenska Nationalency-
klopedin 1996 anger tre grundbetydelser av ordet tjänst: 
a. Ställning i arbetslivet med välbestämda arbetsuppgifter och kva-

lifikationskrav, avsedd att innehas av en person.
b. Utövande av arbete inom ramen för viss befattning eller dylikt

(tjänstgöring).
c. (Osjälvisk) handling som är till nytta för någon annan. 

I det här sammanhanget avses den sistnämnda betydelsen. Men även
den inrymmer i sig olika betydelser, allt ifrån en osjälvisk handling
som utförs av en människa åt en annan människa till begreppet
tjänst i betydelsen en kommersiell produkt (Grönroos 1992:27). I
ekonomisk teori betraktas begreppet tjänst som en delmängd av be-
greppet produkt. En produkt skapar ett mervärde och kan utgöras
av en vara, en tjänst, ett halvfabrikat, en programvara eller en kom-
bination av dessa (Edvardsson 1996a:70). I avhandlingen används or-
det tjänst för att beteckna en aktivitet som en organisation utför
eller tillhandahåller åt/för någon annan och som skapar mervärde,
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men som inte primärt innebär produktion av en fysisk vara. Tjän-
sten kan också bestå av att personella eller fysiska resurser till-
handahålles eller att kunskap/information överförs. Kvalitetsstan-
darden ISO 9000 anger följande definition av begreppet tjänst: ”Sup-
plier activities at the interface with a customer and the results of
all supplier activities to meet customer needs” (ISO 9004–2,
1991:5).

Det är vanligt att begreppet tjänst definieras som en antites till
varubegreppet. På olika sätt markeras att en tjänst är en icke-vara.
De tidiga tjänsteforskarna hade ett behov av att legitimera sig och
därför en tendens att överbetona skillnaderna mellan varor och tjän-
ster (Lindqvist & Persson 1997). När man senare har försökt att de-
finiera skillnaden mellan varor och tjänster har man vanligtvis kom-
mit fram till slutsatsen att det inte går att dra en bestämd gräns
mellan dessa. Shostack (1977/1984) menar att det avgörande är om
det centrala i produkten är något materiellt eller något immateri-
ellt. Denna kärna kan vara omgärdad av såväl materiella som im-
materiella delar vare sig det är en tjänst eller en vara. Kombinatio-
nen av immateriella och materiella inslag leder till att man kan be-
skriva tjänster och varor längs ett kontinuum från immateriell ka-
raktär till materiell karaktär.

Varu- och tjänstebegreppen flyter därför delvis samman. Det
finns i praktiken ofta en nära relation mellan tjänsteproduktion och
varuproduktion. De flesta tjänster produceras med stöd av mer el-
ler mindre avancerad materiell utrustning som är resultatet av va-
ruproduktion: lokaler, tekniska apparater, verktyg, fordon, kontors-
material etc. Det finns också nära samband i andra riktningen. De
flesta varuproducerande företag har inslag av tjänsteproduktion
som en integrerad del i verksamheten. Dataspecialister, företagslä-
kare, ekonomer och marknadsanalytiker tillhandahåller för varu-
produktionen nödvändiga tjänster (Mattsson 1992, Ingelstam
1995:121). Många varor levereras tillsammans med en eller flera
tjänster, eller utgör i praktiken ”förpackade” tjänster. T.ex. kan en
tvättmaskin betraktas som ca 10 års förpackade tvättjänster. Vissa
varor och tjänster är varandras substitut, en egen bil kan t.ex. er-
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sätta taxi- eller tågresan (Gummesson, 1991:27). Ett exempel på
detta från kyrkans kontext är den reform som bl.a. Martin Luther
genomdrev på 1500-talet, att människor skulle ha tillgång bibeln på
sitt eget språk för att på egen hand kunna läsa den. Detta innebar
att en vara, den tryckta bibeln på det egna språket, möjliggjorde för-
medling av bibelns budskap utan att kyrkans präster bidrog med
sina tjänster, d.v.s. att läsa och översätta texten. I analogi med tvätt-
maskinen kan bibeln på det egna språket sägas utgöra en ”förpack-
ad förkunnelse” som varar minst en mansålder. Rent teoretiskt kan
man driva tjänsteperspektivet så långt att man betraktar all typ av
verksamhet, varu- såväl som tjänsteproduktion som inriktad på att
åstadkomma tjänster (Levitt 1981) eller förutsättningar för tjänster
(Edvardsson. 1996a:16). 

Slutsatsen är följaktligen att begreppen tjänster och varor kan be-
traktas som delmängder av det övergripande samlingsbegreppet
produkt. Såväl produktion av tjänster som av varor skapar mervär-
de, men det går inte att dra en skarp skiljelinje mellan begreppet
tjänst och begreppet vara. Därför hamnar definitioner av begrep-
pet tjänst oftast i en idealtypsbeskrivning av karaktäristiska drag
för typiska tjänster. 

Karaktäristika för tjänster
Även om gränsdragningen mellan varor och tjänster är svår att göra
kan man beskriva vissa egenskaper som anses karaktäristiska för ty-
piska tjänster. Den tjänsteteoretiska litteraturen hänvisar vanligen
till några av nedanstående karaktäristika (Grönroos 1992:30, Ol-
sen 1992:55-58, Edvardsson 1996a:62-63). Som framgår berör fle-
ra av dessa egenskaper delvis samma aspekter.  

1. Immaterialitet: Tjänster är ofta förhållandevis immateriella, ab-
strakta, oberörbara eller osynliga. En ren tjänst kan inte ses, kän-
nas, smakas, luktas, etc. på samma sätt som en fysisk vara. Det kan
därför vara svårt att definiera och beskriva tjänsten, liksom att de-
monstrera och kommunicera den. Det har att göra med att tjänsten
inte ”finns” oberoende av att den produceras och konsumeras. Den
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måste brukas eller upplevas av någon för att existera. Detta kan göra
det problematiskt för kunden att i förväg undersöka, värdera och
bedöma tjänsten. Tjänsten kan inte heller patentskyddas på sam-
ma sätt som en materiell produkt. Grönroos (1992:29) anger som
en av egenskaperna hos en tjänst att den kan vara föremål för han-
del trots att den inte kan upplevas som ett konkret föremål1.

Trots tjänsters i huvudsak immateriella karaktär kan de som ti-
digare nämnts ha en större eller mindre grad av denna immateria-
litet (intangibility). Detta kan illustreras som ett kontinuum mel-
lan två poler, där typiska tjänster med ingen eller liten grad av ma-
teriella inslag (tangibles) finns i den ena polen och tjänster med hög
grad av materiella inslag finns i den andra polen (figur 8). 

2. Kedja av aktiviteter: Tjänster blir i hög grad till genom proces-
ser, en rad sammanlänkade aktiviteter som äger rum i en tidsdi-
mension. 

3. Samtidig produktion och konsumtion: Produktion, leverans och
konsumtion av en tjänst äger rum i en och samma process. 

4. Kunden är medproducent (co-producer): Produktionen av en tjänst
förutsätter någon form av medverkan av kunden i produktionspro-
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Figur 8: Tjänsters olika grad av immaterialitet. 
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1 Gummesson 1987:22, hänvisar till en okänd källa som uttrycker detta med or-
den ”Tjänster är något som kan köpas och säljas men som man inte kan tappa på
tårna”.



cessen. I annat fall uppstår inte tjänsten. Kunden har en mer eller
mindre aktiv roll i produktionsprocessen som ”medproducent” (co-
producer). Tjänsteproducenten är därför beroende av kundens sam-
arbetsförmåga. Ibland måste kunden utbildas för att förstå tjän-
steprocessen eller för att agera rätt, som en förutsättning för att
tjänsten ska kunna produceras på rätt sätt. Prästens förberedande
samtal inför dop, vigsel och begravning har bl.a. den funktionen, att
skapa förståelse för den kommande tjänsteprocessen i samband med
förrättningen i kyrkan.   

5. Uno-actu: Många tjänster kräver att tjänsteproducenten och kun-
den måste vara fysiskt mänskligt närvarande samtidigt och på sam-
ma plats. Sådana tjänster kan benämnas ”Uno-actu-tjänster”
(Scharpf 1985, Ingelstam 1995:125). Detta gäller bl.a. för många av
de tjänster som för närvarande utförs inom den offentliga sektorn
t.ex. undervisning, sjukvård, omsorg, rättsskipning men även för
t.ex. frisörens och busschaufförens tjänster. De flesta av kyrkans
tjänster är sådana uno-actu-tjänster. 

6. Förgänglighet: Tjänster kan inte sparas/lagras på samma sätt som
en vara. En tjänst förbrukas i regel omedelbart. Kunden kan van-
ligtvis inte sälja tjänsten vidare i andra hand på samma sätt som man
kan sälja en vara vidare. Produktion och konsumtion sker vanligt-
vis i en och samma process.2 Tjänster karaktäriseras därför av för-
gänglighet (perishability).

7. Heterogenitet: Tjänster är ofta heterogena, icke standardiserade.
Variabiliteten i tjänsteproduktion är därför vanligtvis större än i
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2 Adam Smith ansåg det svårt att infoga tjänster i sin ekonomiska teori. Han vil-
le bara ”godkänna” sådana tjänster som resulterade i någon form av vara, t.ex.
handelsmäns och hantverkares tjänster. Smith skrev: ”En tjänares arbete består
av tjänster som förstörs i samma ögonblick som de utförs, och kan inte fästas
eller förverkligas i en säljbar produkt genom vilken värdet av deras löner och
uppehälle kan ersättas. Hantverkares, fabrikanters och handelsmäns arbete, där-
emot, kan fästas och förverkligas i någon sådan (säljbar) produkt.” (Smith
1776/1965, Ingelstam 1995:118). 



varuproduktion. Kunden deltar som medproducent genom sina del-
vis unika krav och sitt beteende vilket med automatik medför va-
riation i såväl process som resultat. Personalens agerande är också
individberoende och därmed heterogent. Det är särskilt svårt att
standardisera tjänsteprocessen i sådana tjänsteverksamheter som
förutsätter en interaktion face-to-face mellan personal och kund.
Standardisering av tjänsten är lättare och ofta nödvändig när tjän-
sten innebär en interaktion mellan kunden och tekniska apparater,
t.ex. bankautomater.  

8. Nära personkoppling: Tjänster tillkommer i många fall i en di-
rekt interaktion mellan tjänsteorganisationens medarbetare och
dess kunder. Kvalitet i tjänstproduktion är därför jämfört med kva-
litet i produktion av materiella produkter mera direkt beroende av
enskilda medarbetares sociala kompetens och personlighet. 

Med utgångspunkt i bl.a. dessa karaktäristika har olika tjänstety-
pologier skapats. Tjänster som på vissa avgörande sätt liknar va-
randra har sammanförts och särskilts från andra typer av tjänster
(Fitzsimmons & Fitzsimmons 1998:24–25, 47–49). Typologierna har
bl.a. utgått från följande särskiljande faktorer mellan olika typer av
tjänster: 
• Graden av medverkan från tjänsteorganisationens medarbetare

vid tjänstens tillkomst.
• Graden av interaktion mellan kund och medarbetare.
• Huruvida det konkreta föremålet för tjänstearbetet är en 

människa eller något fysiskt föremål (t.ex. en skjorta i sam-
band med kemtvätt).

• Om insatsen från tjänsteorganisationens medarbetare är 
fysiskt påtaglig (t.ex. en transport) eller inte (t.ex. utbildning).

• Huruvida det föreligger eller saknas en formell medlemsrela-
tion mellan kund och tjänsteorganisation.

• Om tjänsten innebär en kontinuerlig leverans eller avgränsade
transaktioner.

• Hur stor möjligheten är till individuell kundanpassning av 
tjänsten.         
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Tjänster som hänger nära samman med varandra kan beskrivas i en
inbördes hierarki. Den centrala tjänst som är grunden för erbju-
dandet till kunden kallas för kärntjänsten (t.ex. en flygresa). De
tjänster som finns vid sidan av kärntjänsten och krävs för att kärn-
tjänsten ska kunna produceras och konsumeras kallas bitjänster
(t.ex. bagagehantering). Tjänster som läggs till kärntjänsten/kun-
derbjudandet för att göra det mer attraktivt kallas för stödtjänster
(t.ex. taxfree-försäljning) (Grönroos 1983, 1992). I en del teoretiska
modeller skiljer man inte mellan bitjänster och stödtjänster efter-
som det kan vara svårt att göra en åtskillnad mellan dessa. I kyr-
kans verksamhet kan man betrakta gudstjänsten som en av kärn-
tjänsterna, barnpassning under gudstjänsten kan betraktas som en
bitjänst vilken möjliggör för småbarnsföräldrar att delta, kyrkkaf-
fet efteråt är en stödtjänst som utvidgar den sociala aspekten av
gudstjänstbesöket.  

Den centrala interaktionen i ”sanningens ögonblick” 
Det särdrag som tydligast utmärker tjänsteproduktion och som ut-
gör en tydlig avgränsning mot varuproduktion är att produktionen
av tjänster förutsätter en direkt interaktion mellan kunden och tjän-
steproducenten. Det är i mötet mellan två parter som den typiska
tjänsten såväl produceras som konsumeras, och detta sker i en och
samma process. Interaktionen sker vanligtvis mellan kunden och
tjänsteproducentens personal, men ibland interagerar kunden med
materiella resurser som tjänsteproducenten tillhandahåller. Detta
tillfälle när interaktionen äger rum, d.v.s. produktions- och kon-
sumtionstillfället, kallas för tjänstemötet, ”the service encounter”.
I tjänstelitteraturen används en rad olika metaforer för att beskri-
va denna process. Den mest använda metaforen är ”sanningens ögon-
blick” (Normann 1992). ”Sanningens ögonblick är alla situatio-
ner/moment i processer där organisationen eller organisationens er-
bjudanden på något vis exponeras för kunden och som kan påver-
ka kundens förhållande till organisationen och/eller kan påverka den
framtida konsumtionen och/eller bedömningen av tjänsten.” (Nor-
ling & Olsen 1994:57). Metaforen ”sanningens ögonblick” är lånat
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från Hemingway som beskriver matadorens avgörande möte med
tjuren på arenan på detta sätt.

Benämningen ”sanningens ögonblick” avser att betona betydelsen
av den direkta interaktionen mellan kund och producent för tjän-
stens tillblivelse och för dess kvalitet. Ibland används också ut-
trycket ”möjligheternas ögonblick” när man vill betona att tjänste-
mötet är ett tillfälle av möjligheter som för utfallet är beroende av
hur den direkta interaktionen sker (Grönroos 1992). Tjänstemötet
har också liknats vid ett drama med olika aktörer som interagerar
med varandra och med den fysiska miljön (Grove & Fisk 1983,
Lindqvist & Persson 1997). Under senare år har man alltmer upp-
märksammat betydelsen av relationen mellan tjänstemötets aktörer,
och hur denna relation utvecklas över tid. På olika sätt har tjänste-
forskningen utvecklats mot en koncentration och fördjupning kring
det för tjänster specifika, den interaktiva tjänsteprocessen (t.ex.
Echeverri 1999). Som senare visas bekräftar avhandlingens inter-
vjuundersökning att även i kyrkliga verksamheter har interaktionen
en central betydelse i samband med tjänstemötet. 

Tjänsteforskningens koncentration kring interaktionen har även
lett till ett särskilt intresse för själva scenen för ”tjänstedramat”,
d.v.s. den miljö i vilken tjänsteprocessen äger rum. Vid sidan av de
mänskliga och särskilda tekniska hjälpmedlen, utgör även miljön en
viktig produktionsfaktor. Den förmedlar en känsla, skapar atmosfär
etc. Miljöns och platsens betydelse innebär att en del av tjänste-
produktionen går ut på att utforma attraktiva miljöer för konsum-
tion av tjänsterna (Bitner 1992). I många tjänster är miljön en myck-
et betydelsefull del av tjänsten, t.ex. i hotell- och restaurangverk-
samhet och även i kyrkans verksamhet, där kyrkorummets miljö
starkt bidrar till kvalitetsupplevelsen. Vissa tjänster består till och
med huvudsakligen av att tillhandahålla miljöer, bl.a. fritidsmiljö-
er för egenaktivitet såsom t.ex. Skara Sommarland. En stor del av
80-talets expansion inom fritidssektorn har bestått i etablering av
sådana s.k. semiorganiserade fält3 för tjänsteproduktion och -kon-
sumtion (Ahrne m.fl. 1996:220). Även de virtuella miljöer som ska-
pas med hjälp av IT-teknik via t.ex. Internet kan betrakats som så-
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dana semiorganiserade fält. Utfallet av tjänsteprocessen i de ”san-
ningens ögonblick” som äger rum i samband med IT-tjänster är till
stor del beroende av IT-miljöns konstruktion.  

Tjänsten som en process
Definitionsmässigt tillkommer en tjänst således i interaktionen mel-
lan kund och producent. För att beskriva denna tjänst kan man väl-
ja tre olika perspektiv, vilket illustreras av figur 9 (Edvardsson &
Olsson 1992:18). Man kan lägga tonvikten på de förutsättningar
(tekniska, personella, organisatoriska etc.) som finns för tillkomsten
av tjänsten. Man kan vidare välja att beskriva den process som sker
i relationen mellan en enskild kund och tjänsteproducenten. Be-
traktad ur kundens perspektiv kan denna process kallas en kund-
process. Den består av en kedja av aktiviteter som bygger upp ett
värde för kunden och kallas därför en ”värdeskapande process”. För
det tredje kan man välja att fokusera det resultat som kunden upp-
lever. Då diskuteras det av kunden upplevda värdet och kundens be-
dömning av tjänstens kvalitet.

Som nämnts har tjänsteforskningen alltmer kommit att koncen-
treras kring den för tjänster speciella mänskliga interaktionen. Tjän-
sten betraktas därmed som ett resultatet av en ofta mycket sam-
mansatt process med flera aktörer inblandade. Detta har drivit fram
ett processorienterat synsätt som har inriktats på en fördjupad för-
ståelse av olika typer av tjänsteprocesser. Olika modeller har ut-
vecklats för att beskriva själva processens förlopp. En sådan be-
skrivning kallas för en tjänstekarta eller processkarta, den engelska
termen är Service Blueprint eller Service Map. En tjänstekarta tyd-
liggör i ett sekventiellt flödesschema de aktuella tjänsteprocesser-
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organiserade samhället som individer och grupper tar del av utan särskild for-
mell tillhörighet, medlemskap eller liknande. Affärer, bussar, tåg och biogra-
fer är exempel på sådana semiorganiserade fält. De semiorganiserade fälten ka-
raktäriseras av att individen i princip har möjlighet att vara anonym och är fri
att själv välja. En stor del av all tjänsteproduktion äger rum inom de semior-
ganiserade fälten (Ahrne m.fl. 1996:47). 



na, de ingående aktiviteterna, de olika aktörerna och deras samband
vid tjänstens produktion och konsumtion (Norling & Olsen 1994,
Hammer & Champy 1993). Tjänstekartan kan konstrueras på oli-
ka sätt beroende på syftet. 

En tjänstekarta kan t.ex. användas för att: 
• Definiera och beskriva hela tjänstekonceptet från kundens 

perspektiv.
• Kartlägga tjänsteprocessens olika delar. 
• Kartlägga tjänsteprocessen från olika aktörsperspektiv; 

kundens, frontpersonalens, ledningens.  
• Kartlägga interaktionen mellan olika aktörer.

En sådan kartläggning kan bidra till en fördjupad förståelse av tjän-
steprocesser inom kyrkans kontext, t.ex. i samband med ett barn-
dop. I figur 10 ges ett fiktivt exempel på hur en sådan kartläggning
kan göras i en enkel form som beskriver ett par nyblivna föräldrars
väg genom tjänsteprocessen i samband med första barnets dop. I
exemplet antas kartläggningens syfte vara att beskriva samspelet
mellan dopföräldrarnas respektive den kyrkliga personalens aktivi-
tet och att förstå spänningen mellan föräldrarnas och personalens
upplevelse i samband med deras interaktion. 
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Figur 9: Begreppet tjänst ur tre perspektiv. 
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tionspersonalen
sänder inbjudan
till dop 2 veckor
efter barnets fö-
delse

Sekreterare bokar
tid för dop med
präst, musiker
och vaktmästare.

Prästen ringer
upp för dopsam-
tal i hemmet, bo-
kade tid.

Prästen gör
hembesök och
genomför dop-
samtal.

Dopgudstjän-
sten genomförs
i kyrkan en lördag
kl. 14. Två andra
barn döps vid
samma tillfälle. 

Föräldrarnas (kundens)
uppfattning/ upplevelse

”Bra att få ett telefon-
nummer och en tid när
man kan ringa om dop.”

”Kyligt bemötande av ex-
peditionspersonalen.” 

”Lite nervöst att prästen
ville komma hem till oss.
Vår situation är ju lite spe-
ciell och man måste ju
städa extra. Men han ver-
kade förstående.”

”Positivt. Bra att gå ige-
nom det praktiska ordent-
ligt och att få berätta om
vår speciella familjesitua-
tion. Prästen var mycket
trevligare än min konfir-
mationspräst, mer som
prästen vid morfars be-
gravning, förstående och
så.”

”Dopet kändes helt rätt.
Vi kände att vi blev en fa-
milj på riktigt när prästen
öste vatten på Johans hu-
vud. Dopljuset är ett ljus
för vår familjs framtid.
Men det hade varit ännu
bättre om det varit en
gudstjänst bara för Johan,
inga andra barn med. Nå-
gon kunde ju ha sett fot-
bojan. Det hade varit pin-
samt.”  

Producentens 
upplevelse/
uppfattning

”Rutinärende.”

”Rutinärende.” 

”Verkar trevliga. Bra
att de kunde ställa upp
den tid jag föreslog.
Bra att få veta om de-
ras familjesituation in-
nan hembesöket.”

”Lite svåra att komma
in på livet, men ändå
positiva. Bra att jag fick
veta om deras familje-
situation i förväg.” 

”Dopet är ett uppta-
gande i kyrkans ge-
menskap. Ett tecken
på Guds omsorg. Ge-
nom dopet blir Johan
en lärjunge till Jesus.
Dom ville egentligen
ha ett separat dop.
Men det hela gick ju
bra. Teologiskt sett är
det fel med privatdop.
Församlingen har av
princip inga såna.”  

Figur 10: Fiktivt exempel på en enkel form av tjänstekarta som be-
skriver tjänsteprocessen i samband med ett barndop ur föräldrarnas
(kundens) och  den kyrkliga personalens perspektiv. Den aktör som
tar initiativ i respektive steg i processen är markerad med fetstil. 



Kyrkans karaktär av offentlig tjänsteverksamhet
En omfattande del av tjänstesektorn består av offentlig verksamhet
i olika former. Det finns stora likheter mellan offentlig och privat
verksamhet, men det finns också både principiella och funktionel-
la skillnader. I privat verksamhet är konkurrenssituationen och de
marknadsmässiga formerna självklara förutsättningar. Offentlig
verksamhet bedrivs vanligtvis utifrån en mer eller mindre tydlig mo-
nopolsituation, även om intern konkurrens inom förvaltningar och
en större  marknadsorientering numera i många fall byggs in i ar-
betsformerna för att driva fram en större effektivitet. Privata tjän-
ster är vanligtvis kopplade till en individuell kostnad för kunden
som är kopplad till nyttjandet. Många offentliga tjänster däremot
tillhandahålls utan att den enskilde kunden får någon extra kost-
nad i samband med nyttjandet av tjänsten. 

Svenska kyrkans verksamhet har till stor del karaktären av of-
fentlig tjänsteverksamhet, vilket har sin bakgrund i kyrkans histo-
ria. Under en lång tidsperiod var kyrkan en av de viktigaste delar-
na av den offentliga förvaltningen. Svenska kyrkan var ända fram till
år 2000 reglerad av en omfattande lagstiftning och på lokalplanet
kyrkokommunalt organiserad i parallellitet med den borgerliga kom-
munen. Denna allmänna karaktär förstärks av Svenska kyrkans te-
ologiska folkkyrkoprofil, som innebär att kyrkan ideologiskt sett an-
ses vara till för och öppen för alla människor i Sverige. Folkkyrko-
teologin betonar kyrkans offentliga karaktär och markerar ett av-
ståndstagande från olika former av gränsdragning mellan medlem-
mar och icke medlemmar (Wrede 1992). 

I privat tjänsteverksamhet betraktas kundorientering vanligtvis
som en självklar överlevnadsfråga. Den offentliga verksamheten där-
emot har en lång historisk tradition av medborgarkontroll och över-
höghet som har markerat distans till ”kunderna”. Under 1980-talet
inleddes emellertid en förändringsprocess inom den offentliga för-
valtningen från ”kontrollkultur” till ”servicekultur”. Den nya för-
valtningslag som fastställdes av riksdagen år 1986 (SFS 1986:223)
markerade ett förändrat förhållningssätt från svenska statliga och
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kommunala myndigheter i relation till medborgarna (SOU 1979:31,
Folkesson 1987, Gurman 1995). Myndigheternas servicefunktion
markerades starkt, den gamla ”myndighetskulturen” skulle ersättas
av en ”servicekultur” (Söderlind & Petersson 1988:285f). Den nya
förvaltningslagen präglades av en helt ny typ av kundorientering
inom det offentliga myndighetssverige, d.v.s. även inom Svenska kyr-
kan. Begrepp som tillgänglighet, bemötande, kommunikation och
begriplighet betonades starkt. Det handlade om ett nytt förhåll-
ningssätt och en ny självbild för myndigheternas medarbetare, t.ex.
socialsekreterare, poliser och tjänstemän på skatteförvaltningen
(Wennlund & Rydén 1989). Under 1980-talets slut bedrevs en viss
personalfortbildning även inom kyrkan i de praktiska konsekven-
serna av den nya förvaltningslagen.4 Implementeringen av den nya
lagen kom dock framförallt att ske inom de delar av den kyrkliga
verksamheten som hade de starkaste inslagen av myndighetskarak-
tär, främst pastorsexpeditionerna i deras roll som folkbokförings-
myndighet. 

Begreppet tjänst i Svenska kyrkans kontext 
– diakoni och liturgi
Ordet tjänst används vanligtvis bland Svenska kyrkans medarbeta-
re och förtroendevalda i betydelsen de anställdas befattningar. I kyr-
kans kontext är det inte alls självklart och naturligt att betrakta och
benämna den kyrkliga verksamheten som en produktion av tjänster
åt människor. Däremot används det grekiska ordet för tjänst, dia-
koni (grek. diakonia), som ett av grundbegreppen för att karaktäri-
sera verksamheten (Wadensjö 1986, Lindström 1989, Hansson M.
J. 1999). Ordet diakoni kommer från kyrkans teologiska termino-
logi. Det används i Nya testamentet i betydelsen tjänst (eng. ser-
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kyrkans personal i anslutning till att den nya lagen kom. Fortbildningen arran-
gerades dels av Svenska kyrkans nämnd för församlings- och pastoratsförvalt-
ning för de kyrkligt förtroendevalda och pastorsexpeditionernas personal, dels
av Riksskatteverket som en del av fortbildningen för kyrkobokföringsinspektö-
rerna.  



vice). Inom Svenska kyrkan används ordet diakoni vanligen för att
beteckna kyrkans sociala verksamhet. De som är anställda för att
utföra denna verksamhet kallas diakoner. Men ordet diakoni används
också med avseende på kyrkans grundläggande karaktär, till tjänst
för människor (Hansson M. J. 1999). Det kan det t.ex. uttryckas så
här: ”en av församlingens främsta uppgifter är diakoni”, ”kyrkan och
dess medarbetare skall ha ett diakonalt förhållningssätt”, ”liturgi och
diakoni hör ihop”. Det ursprungligen grekiska ordet diakoni funge-
rar i kyrkans kontext som ett slags honnörsord hämtat direkt från
Nya testamentets grundspråk, medan däremot ordet tjänst eller ser-
vice vanligen avvisas som en lämplig benämning på församlingens
verksamhet. Å ena sidan betraktas tjänandet som ett ideal, men å
andra sidan tenderar det att avgränsas till att gälla endast vissa as-
pekter av kyrkans verksamhet. Här finns det en spänning mellan kyr-
kans teologiska referensram och den kyrkliga praktiken. 

I kyrkans teologiska referensram betonas på många olika sätt att
religionen inte är till för sin egen skull utan för människornas skull,
att människors behov är överordnade de religiösa formerna. Kärnan
i den teologiska utgångspunkten för kyrkans verksamhet är i stor
utsträckning Nya testamentets berättelser om Jesu liv och verk-
samhet. Wingren (1974) menar att begreppet tjänst utifrån Nya tes-
tamentet kan sägas karaktärisera allt som Jesus gör, ”...detta moment
i alla Jesu gärningar: de är tjänst.” (Wingren 1974:87). Jesu liv fram-
ställs ofta som en oomtvistad modell och ett rättesnöre för såväl
det personligt kristna livet, som för kyrkans organisation och verk-
samhet. En referens till hur Jesus verkade ifrågasätts normalt sett
inte. Vid bibelstudier och även predikningar är det vanligt att man
lyfter fram skillnaden mellan Jesu eget mottagarorienterade och
självutgivande sätt att möta människor och ett mer sändaroriente-
rat, egocentrerat förhållningssätt. Det framhålls att Jesus ”ser” den
enskilda människan och möter varje människa utifrån hans/hennes
individuella situation och behov. Vidare framhålls att kyrkan och
de kristna bör fungera på ett motsvarande sätt. Bonhoeffer
(1970:175) uttrycker det med orden ”Kyrkan är endast kyrka när
den är till för andra”.
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Men här finns det en stark kluvenhet i den kyrkliga organisatio-
nens inställning till sin egen uppgift i förhållande till de människor
som nyttjar dess tjänster. Kyrkan som organisation orienterar sig
vanligtvis inte mot sina mottagare och deras behov på ett motsva-
rande sätt som man i förkunnelsen rekommenderar individen att ori-
entera sig mot medmänniskan och hennes behov. Detta framkom-
mer t.ex. när Svenska kyrkan officiellt definierar innebörden i sin
verksamhet. I kyrkoordningen formuleras församlingens uppgift så
här: ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, be-
driva undervisning samt utöva diakoni och mission.”…”Särskilda be-
stämmelser finns om skyldigheten att tillhandahålla dop, konfir-
mation, vigsel och begravningsgudstjänst.”  (Kyrkoordning för Sven-
ska kyrkan 1999, 2 kap. 1§). Kyrkans ”koncept” och begreppsappa-
rat är i stor utsträckning ”producentorienterade” och starkt relate-
rade till den teologiska referensramen och kyrkans egen tradition.
Utgångspunkten är Guds budskap, evangeliet, så som det är fram-
ställt i bibeln och så som det tolkas av den egna kyrkoorganisatio-
nen. Uppgiften/verksamheten består i att på olika sätt föra detta
budskap vidare, i ord och handling. Detta sker vanligtvis utifrån te-
ologin och den egna organisationen och mer sällan utifrån motta-
garens perspektiv och behov. Perspektivet är vanligen producent-
eller sändarorienterat och formuleras med uttryck som markerar
detta, t.ex; kyrkans uppgift är; ”att föra ut evangeliet”, ”att göra kär-
lekens gärningar”, ”att skapa tro”. Koncentrationen är i praktiken
lagd på avsändandet snarare än mottagandet. I kyrkans uppgiftsbe-
skrivningar, målskrivningar och teologiska texter talas vanligtvis
mer om själva budskapet än om processen att förmedla det så att
det tas emot med en hög kvalitetsupplevelse. Intresset är mer in-
riktat på sändarens verksamhet än mottagarens upplevelse, behov
och nytta. Verksamhetsbeskrivningar och målskrivningar utifrån
upplevt mervärde hos mottagaren förekommer knappast5 (jfr. Gey-
er 1989:83f). I kyrkans förändrings- och utvecklingsarbete är mot-
tagarperspektivet till stor del obeaktat och outforskat (jfr. SOU
1992:9, SOU 1994:42, Svenska kyrkans utredningar 1998:3).    

Producentorienteringen försvaras ibland med att kyrkans bud-
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skap innehåller något helt annat än vad människor egentligen vill
ha, därför kan kyrkan inte anpassa sig till människors behov. Man
betonar att kyrkans uppgift är att utmana individen till existenti-
ell avgörelse och samhället till förändring. Det gäller att, trots mot-
stånd, få människor att omfatta och bejaka det budskap och de tra-
ditioner som kyrkan förvaltar. Ibland framhålls att svårigheten att
kommunicera kyrkans budskap i de traditionella formerna har att
göra med evangeliets utmaning. Kommunikationssvårigheterna och
anstötligheten kan t.o.m. anföras som ett kvalitetskriterium i kyr-
kans verksamhet. Med hänvisning till sådana synsätt försvaras så-
väl kyrkans allmänna producentorientering som de traditionella for-
merna för verksamheten. Tjänsteperspektivets mottagarorientering
kan utifrån detta perspektiv uppfattas som ett hot mot kyrkans
identitet. 

Den spänning mellan producent- och mottagarorientering som
här lyfts fram har alltid funnits med i kyrkans historia och i den
teologiska idéutvecklingen, uttryckt på olika sätt och med olika be-
toning i olika tider. Spänningen mellan 1500-talets reformatorer och
den Romersk katolska kyrkan är ett exempel från kyrkohistorien.
Teologiskt kan det uttryckas som en spänning mellan en deduktiv
teologi som utgår från kyrkans sanningar respektive en induktiv te-
ologi som bygger på människors egna transcendenta erfarenheter
(Berger 1979, Bråkenhielm 1994). Den deduktiva teologin betonar
Guds absoluta transcendens och att kommunikationen mellan Gud
och människa är enkelriktad, ”senkrecht von oben”. Den induktiva
teologin är hermeneutiskt tolkande och betonar dynamiken mellan
människans kontext och Guds transcendens. Tillämpningen av tjän-
stesynsättets mottagarorientering och kontextualisering knyter an
till det induktiva teologiska synsättet och aktualiserar därmed cen-
trala teologiska frågor (van der Ven 1996:473). 
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Gudstjänst
Ordet tjänst förekommer också i det inom kyrkan centrala begrep-
pet gudstjänst6. Eftersom begreppet är centralt såväl teologiskt, som
i den praktiska verksamheten, behöver det diskuteras i det här sam-
manhanget. Begreppet gudstjänst avser vanligtvis ett organiserat
möte mellan människor och Gud i vilket ingår läsning av bibeltex-
ter, förkunnelse, bön, sång och musik. Vanligen följer en sådan guds-
tjänst inom Svenska kyrkan en ganska fast ordning (ritual, liturgi).
Vem är det då som utför tjänsten i gudstjänsten? Här förekommer
två helt motsatta teologiska tolkningar, som dock ofta kombineras.
Enligt den ena tolkningen definieras gudstjänst som människans
tjänst åt Gud. Människan frambär lovsång, böner och sig själv till
Gud. Denna typ av tolkning ansluter till den gammaltestamentli-
ga offertanken. I gudstjänsten tydliggörs att människan är Guds tjä-
nare som offrar av sitt eget åt Gud. 

Den andra tolkningen innebär att begreppet gudstjänst definie-
ras som Guds tjänst åt människorna. I gudstjänsten ger Gud sig själv
åt människan, Guds eget offer står i centrum. Gud offrar sig själv
genom sin son Jesus som en tjänst åt människosläktet. Denna se-
nare tolkning av den kristna gudstjänstens huvudinriktning anslu-
ter till den hållning som är särskilt markerad i protestantisk tradi-
tion. Jesu offerdöd på korset ersätter helt och fullt alla behov av
mänskliga offer, ”Israels Gud blev genom Kristi kors annorlunda än
han förut var.” (Wingren 1974:98). Den gammaltestamentliga of-
fertjänsten har därmed ersatts av tjänsten åt medmänniskan. Män-
niskans tjänst åt Gud ska komma till uttryck i vardagslivet, i kär-
lek till medmänniskorna genom ord och handlingar. Vardagslivets
tjänst utförs åt Gud men är riktad mot medmänniskan. 

Dessa båda teologiska tolkningar av begreppet gudstjänst står i
ett spänningsförhållande till varandra. De polariseras ibland, men
de är inte oförenliga. Gudstjänsten kan betraktas som en tjänst där
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både människa och Gud är mottagare. I gudstjänsten frambär män-
niskan ”andliga offer inför Gud genom Jesus Kristus”7 (jfr. Eckerdal
1988:150). Ur ett tjänsteperspektiv kan gudstjänsten betraktas som
en tjänsteprocess i vilken Gud och människa interagerar och där
båda parter är såväl producenter som mottagare av tjänsten.   

Mot denna bakgrund framgår att begreppet tjänst på flera sätt
är centralt i kyrkans teologiska självförståelse. Men som nämnts
finns det inom den kristna traditionen en spänning/gap mellan en
diakonal, tjänande orientering och en hierarkisk producentorien-
terad syn på kyrkans relation till människor. Den kan uttryckas som
en spänning mellan å ena sidan den teologiskt centrala tanken att
vara tjänande utifrån enskilda människors behov och å andra sidan
uppgiften att förvalta ett evigt gällande oföränderligt budskap med
utgångspunkt i kyrkans egen teologi och tradition. I denna spän-
ning mellan mottagarorientering och producentorientering har den
kontextuella teologin givit väsentliga bidrag som banar väg för ett
teologiskt motiverat tjänsteperspektiv.  

Kontextuell teologi banar väg för tjänstesynsättets 
kundorientering 
Kyrkans verksamhet har på olika sätt utvecklats mot en allt större
grad av mottagarorientering. En sådan utveckling har skett bl.a.
inom gudstjänstlivet, homiletiken8, de kyrkliga handlingarna och
konfirmandarbetet (t.ex. Hammar 1975, Lindqvist & Sverkström
1987, Wallinder 1990, Guldbrandzén & Lundberg 1991). Den teo-
logiskt motiverade mottagarorienteringen har på ett särskilt sätt be-
tonats inom det kyrkligt pedagogiska arbetet. Här finns klara sam-
band med den teologiska idéutvecklingen inom så kallad kontextuell
teologi. Befrielseteologen och pedagogen Paolo Freires utveckling av
teologi och pedagogik med utgångspunkt i människors faktiska verk-
lighet och behov hade under 1970-talet en stor betydelse för den
kontextuella teologins pragmatiska utveckling och även för ut-
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vecklingen inom den allmänna pedagogiken9 (Freire 1975, Wallin-
der 1990:141). 

Svenska kyrkans utbildningsnämnd tog 1978 fram ett princip-
material för kyrkans utbildningstänkande som innebar en ny peda-
gogisk ansats i vilken man övergav den auktoritära undervisnings-
modellen (Kyrkans utbildning, förutsättningar och principer 1978,
Wadensjö 1979:90) I Sverige har konfirmandarbetet på ett särskilt
sätt varit vägledande i utvecklingen av en mottagarorienterad teo-
logisk praxis, bland annat med utgångspunkt i detta principmate-
rial. Redan 1978 års riktlinjer för konfirmandarbetet innebar en pe-
dagogisk kursändring genom att ungdomars egna livsfrågor och ex-
istentiella behov alltmer sattes i centrum10. Som ett led i kursänd-
ringen har begreppet tjänst kommit att användas för att beteckna
konfirmandundervisningens karaktär. Geyer (1989) diskuterar mål-
sättningen för konfirmandarbetet och betonar därvid begreppet
tjänst. Han menar att konfirmandundervisningens mål är en del 
av kyrkans övergripande mål ”att tjäna mänskligheten” (Geyer
1989:84). Denna syn på konfirmandarbetet som en tjänst åt kon-
firmanderna betonas ännu tydligare i de senast utgivna riktlinjer-
na för Svenska kyrkans konfirmandarbete (1994) där följande står
att läsa under rubriken ”Programförklaring” (s 6)11: 

”Konfirmandarbetet är en TJÄNST åt tonåringarna i ett BRYT-
NINGSSKEDE i deras liv. Kyrkan har en uppgift i att VANDRA
TILLSAMMANS med dem och visa på den LIVSTYDNING PÅ DO-
PETS GRUND som kristen tro erbjuder.” 
I den efterföljande texten förtydligas detta ytterligare: 

”Tjänst står för den grundhållning vi möter konfirmanderna med.
Vi är till för deras skull. Det vi erbjuder dem i form av undervis-
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9 Brasilianaren Paolo Freire arbetade praktiskt med att medvetandegöra fattiga
människor i sitt hemland om deras situation och att rusta dem mentalt och in-
tellektuellt för att verka för sin egen befrielse. Freire tvingades att av politis-
ka skäl avbryta sin verksamhet, men fann en fristad inom Kyrkornas Världsråd
där han under 1970-talet teoretiskt kunde utveckla sin befrielsepedagogik. 

10 Man har som ett led i det förändrade pedagogiska synsättet övergivit termen
konfirmandundervisning, och talar numera istället om konfirmandarbete. 

11 Versaler och kursiveringar återges på samma sätt som de finns i originaltexten. 



ning, gemenskap, aktiviteter och gudstjänst skall vara utformat så
att det för dem känns meningsfullt.” ”Konfirmanderna skall få hjälp
att tyda sitt liv utifrån dopet, som ger del i Jesus Kristus, hans liv
och verk, hans kamp och seger, hans död och uppståndelse.” (Rikt-
linjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete 1994:6)

Det kristna budskapet uppfattas här inte som ett standardiserat
paket vilket kyrkan har att leverera utan hänsyn till mottagarens in-
dividuella preferenser. Tvärtom understryks karaktären av tjänst i
kyrkans uppgift. Budskapet betraktas som en resurs till hjälp för
konfirmandens egen livstydning. 

Den nya kyrkliga pedagogikens mottagarorientering betonades
också tydligt under det s.k. bekännelsearbetets slutskede. Svenska
kyrkans bekännelsearbete initierades 1983 efter beslut av kyrko-
mötet. Det skulle vara ett tio år långt projekt med målsättningen
att publicera en modern katekes för Svenska kyrkan som skulle tyd-
liggöra den kristna trons innebörd idag. Men efterhand ändrades
inriktningen då man insåg att själva begreppet katekes inte passar
in i det moderna samhällets pluralistiska miljö. Bekännelsearbetets
slutprodukt, ”Befrielsen – Stora boken om kristen tro” (1993), kom
därför att istället bli ett redskap för personligt sökande efter en
egen livstolkning. ”Befrielsen” bygger på det nya pedagogiska för-
hållningssättet och är ett exempel på modern svensk kontextuell te-
ologi (Policydokumentet för Svenska kyrkans arbete med Befrielsen
– Stora boken om kristen tro, Svenska kyrkans centralstyrelse 1994).
Kyrkans tradition och teologiska tillgångar med dess olika tolk-
ningsmöjligheter betraktas här som en källa av resurser för den en-
skilda människans egen bearbetning och tolkning av sina existen-
tiella frågor utifrån de personligt individuella behoven (Hartman &
Cederlöf 1993). I redaktionens förord till Befrielsen står följande
(Befrielsen 1993:6): 

”Olika uttrycksformer används i boken: prosa, lyrik, resonerande text,
faktatext, intervjuer, bild, färg, form. Var och en tar till sig text och
bild på olika sätt. Det som är stumt och otillgängligt för en talar kan-
ske direkt till en annan människa. Vår förhoppning är att mångfalden
ska ge möjligheter till befrielse och fördjupning - bort från enkelspå-
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righet och ytlig förtröstan på auktoriteter.”

Förskjutningen från ”producentorientering” till ”kundorientering”
har på olika sätt offentligt bekräftats av Svenska kyrkans två senas-
te ärkebiskopar. Ärkebiskop Gunnar Weman skrev i sitt förord till
Befrielsen (s.7): 

”Lilla boken om kristen tro var en inledning till samtal” … ”Med så myck-
et större förväntan låter vi då Befrielsen – stora boken om kristen tro
bli ett redskap för livstolkning och samtal om evangeliet mitt ibland oss.”

Wemans efterträdare K G Hammar gav följande uttalade i en TT-
intervju i samband med att han av regeringen hade utnämnts till är-
kebiskop: 

”– Det viktigaste för Svenska kyrkan framöver är att bli av med bilden
av en stor myndighetsapparat som finns till mest för sig själv, säger Ham-
mar till TT. ”– Att framträda som en andlig kraftkälla, en resurs för
människor när de ska tolka sina liv är Svenska kyrkans, och därmed var-
je kyrklig ledares, främsta uppgift.” (Nya Wermlandstidningen 961023
s. 10). 

Utvecklingen mot en allt större grad av mottagarorientering står inte
oemotsagd bland kyrkans teologer. Många ser behovsanpassningen
och den ökande graden av teologisk pluralism som ett hot mot kyr-
kans identitet och som en utveckling bort från den allmänna krist-
na traditionen (Grunnan 1999). Andra teologer försvarar kontex-
tualiseringen av budskapet som det enda sättet att bevara evange-
liets ursprungliga innehåll. Eftersom den sociala kontexten ständigt
förändras och är olika för olika individer måste budskapet ständigt
förändras och tolkas i olika situationer för att kommunicera sam-
ma existentiella innehåll (Gerhardsson & Persson 1985:192) .  

Diskussionen kring begreppet tjänst i Svenska kyrkans kontext
har visat att tjänstebegreppet teologiskt sett kan betraktas som kon-
stitutivt för kyrkans identitet. Mot denna bakgrund samt utifrån
ett kontextuellt teologiskt och tjänsteteoretiskt perspektiv, kan en
övergripande tentativ verksamhetsidé formuleras för Svenska kyr-
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kan: ”Kyrkans verksamhetsidé är att utifrån sin teologi på olika sätt
bidra till människors livstolkning och upplevelse av mening och
sammanhang” (jfr. Carroll 1991). Med utgångspunkt i detta över-
gripande koncept har kyrkan såväl under sin historia som i nutid
utvecklat en rad olika tjänster som syftar till att möta individens
behov av livstolkning, mening och sammanhang. 

Svenska kyrkans mångfacetterade tjänsteverksamhet
Vilka tjänster tillhandahåller Svenska kyrkan? Vad kan definieras
som kyrkliga tjänster? Den allmänna teoretiska definitionen är att
en tjänst tillhandahåller ett mervärde. Det innebär att bestäm-
ningen av vad som kan definieras som tjänster i kyrkans kontext bör
ta sin primära utgångspunkt i det som människor faktiskt uppfat-
tar som tillförande ett mervärde. Men utgångspunkten bör också
tas i kyrkans egen beskrivning av sin verksamhet och det av kyrkan
förväntade mervärdet för människor. Mottagarens och den kyrkli-
ga organisationens perspektiv kompletterar varandra. Ur dessa båda
perspektiv kan de faktiskt tillhandahållna tjänsterna beskrivas. I av-
handlingens empiriska del diskuteras kundperspektivet på kyrkans
tjänster mer utförligt i anslutning till en intervjuundersökning av
hur människor uppfattar de kyrkliga tjänster som de har tagit del
av. Någon motsvarande empirisk undersökning av producentper-
spektivet på kyrkans tjänster görs dock inte i avhandlingen. 

Den mest omfattande delen av Svenska kyrkans verksamhet be-
drivs på lokalplanet i pastorat och församlingar. Men kyrkan har
också verksamhet på stifts- och riksnivå. Här presenteras översikt-
ligt den bredd som kyrkans tjänsteverksamhet har, samt sju tenta-
tiva typologier för kyrkans tjänster. Framställningen behandlar fram-
förallt den verksamhet som bedrivs på kyrkans lokalplan, i försam-
lingarna.

Vissa av kyrkans tjänster är knutna till speciella livssituationer,
t.ex. är dopet en tjänst som vanligtvis är anknuten till ett barns fö-
delse. Andra tjänster är mer kontinuerliga till sin karaktär, t.ex.
gudstjänster och barnverksamhet. De situationsanknutna tjänster-
na består ofta, åtminstone delvis, av särskilda riter vilka utgör en
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genomtänkt del av tjänstens konstruktion. Det gäller särskilt livs-
riterna i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning.
Kyrkan kan officiellt uttrycka detta så här: ”Dop och rit hör samman.
Ordet rit står för en handling som med ett ritual (ceremoni, fastställd
ordning) vill hjälpa människan att uttrycka viktiga milstolpar i li-
vet, såsom födelsen, vuxenblivandet, giftermålet och döden” (Wil-
helmsson 1996:9)12. Det tydligaste sammanhang där Svenska kyrkan
tillhandahåller ”livstolkande tjänster” i ritens form för i stort sett
hela folket är i samband med sorg och död. Svenska kyrkan funge-
rar i detta sammanhang vanligtvis i närkontakt med individer eller
små grupper av individer och tillhandahåller symboler och en re-
ferensram när det gäller tolkningen av döden och individernas käns-
lor kring döden (Bråkenhielm 1992, Aggedal 1998). 

En stor del av Svenska kyrkans verksamhet har traditionellt be-
stått av undervisning. Idag är konfirmandundervisningen den mest
omfattande undervisningsverksamhet som kyrkan bedriver sedan
den konfessionella kristendomsundervisningen i den allmänna sko-
lan avskaffades. Konfirmationsundervisningen är kyrkans bredaste
kontaktyta med svenska folket beträffande teoretisk bearbetning av
tros- och livsfrågor och kunskapsförmedling om den kristna idé-
traditionen (Wallinder 1990). Varannan svensk tonåring tar del av
konfirmandundervisning som en kontinuerlig tjänst under en viss
period, i koncentrerad form under några veckor på sommaren eller
fördelat på ett antal tillfällen under ett skolår13.  

Kyrkan har en omfattande vardagsverksamhet, som till största de-
len bedrivs i åldersanpassade former av gruppverksamhet. Mest om-
fattande är den gruppverksamhet som bedrivs för barn och ungdom,
äldre, samt kör- och musikverksamheten. Den senare fyller två funk-
tioner genom att dels utgöra en form av gruppverksamhet, dels ut-
göra en resurs för utåtriktade tjänster t.ex. gudstjänster och kon-
serter.    
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Den diakonala verksamheten är en ökande del av kyrkans verk-
samhet. Nya sociala behov har ställt förväntningar på nya verk-
samhetsformer som successivt har utvecklats vid sidan av den mer
traditionella besöksverksamheten. Sådana nya former är t.ex. det
samarbete som växer fram mellan kyrkan och andra samhällsinsti-
tutioner, bland annat socialtjänsten och räddningstjänsten.   

Utöver de nämnda verksamhetsformerna tillhandahåller kyrkan
en mängd olika former av gudstjänster och andra öppna offentliga
arrangemang och aktiviteter t.ex. konserter, föredrag och studie-
grupper. I gudstjänsterna är livstolkningstemat tydligt, i andra ak-
tiviteter kan det mer handla om att erbjuda t.ex. gemenskap eller
underhållning. 

En viktig aspekt av kyrkans tjänster som på senare tid särskilt har
uppmärksammats inom den religionsbeteendevetenskapliga forsk-
ningen är betydelsen av de ”heliga rum” som kyrkan tillhandahåller
i form av kyrkobyggnader (Wikström 1993). En nyligen gjord stu-
die har visat att svensken i gemen betraktar kyrkobyggnaden som
ett betydelsefullt inslag i samhällsbilden. 71% av svenska folket an-
ser att det är viktigt att det finns en kyrka på orten där man bor.
50% kan tänka sig att frivilligt bidra med extra ekonomiska bidrag
eller att bidra genom eget frivilligt arbete om kyrkobyggnadens ex-
istens skulle hotas av ekonomiska skäl (Bäckström & Bromander
1995, Bäckström 1997). Kyrkobyggnaden har för många en starkt
positiv värdeladdning och kan därmed sägas utgöra en grundläg-
gande del av samhällets ”kvalitetssfär” (Davies 1994). Svenska kyr-
kan tillhandahåller genom kyrkobyggnaderna förutsättningar för po-
sitiva kulturupplevelser av samhörighet och identitet. Tillhanda-
hållande av kyrkobyggnader kan därmed betraktas som en värde-
skapande tjänst (jfr. Bitner 1992).   

Antalet besök vid organiserade gudstjänster har stadigt minskat
sedan 1800-talets slut. Det finns däremot tecken på att antalet en-
skilda besök i kyrkor ökar, när kyrkan är öppen utan att det är nå-
gon organiserad aktivitet där. Dock saknas det för närvarande sta-
tistiska uppgifter som styrker detta. Den öppna kyrkobyggnaden
med dess atmosfär och miljö tillhandahåller möjligheter för per-
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sonliga upplevelser i samband med enskilda besök; egen bön, me-
ditation, andakt m.m. I många kyrkor finns det även möjlighet att
på egen hand tända ett ljus genom att de är utrustade med en ljus-
bärare för detta ändamål14. Dessa möjligheter som Svenska kyrkan
tillhandahåller kan definieras som tjänsteerbjudanden. Tjänsten
uppstår när den enskilda människan besöker kyrkobyggnaden. Kyr-
kan erbjuder en mängd möjliga upplevelser genom att hålla kyrko-
byggnaden öppen. De mervärden, d.v.s. tjänster, som de enskilda
besökarna upplever att de tar del av kan vara av vitt skilda slag. För
någon är det främst stillhet och tystnad, för en annan möjligheten
till en personlig rit genom att tända ett ljus, någon annan uppfat-
tar ett existentiellt budskap genom interiörens arkitektur och ut-
smyckningar.  

Begreppet tjänst innefattar i kyrkans kontext förutom tjänster
i relation till individer även tjänster i relation till grupper av män-
niskor, organisationer och myndigheter. I vissa situationer tillhan-
dahåller Svenska kyrkan också tjänster åt ”hela samhället”, t.ex. i
samband med större kriser och katastrofer. Den sistnämnda typen
av tjänster på kollektiv samhällsnivå kan t.ex. bestå av att kyrkan
tillhandahåller en existentiell referensram genom symboler, riter,
sånger, kyrkorum etc. Denna referensram av symboler med kopp-
lingar till den gemensamma kulturen kan i vissa situationer funge-
ra samlande och integrerande (Pettersson P. 1995a). Man kan ut-
trycka det så att en av kyrkans tjänster på en kollektiv samhällsni-
vå är att tillhandahålla en gemensam existentiell plausibilitets-
struktur med förankring i den gemensamma traditionen. 

Sju tentativa tjänstetypologier 
Av den tidigare diskussionen framgår att begreppet tjänst tilläm-
pat i Svenska kyrkans kontext är mycket vittomfattande och hete-
rogent. Det kan innefatta bl.a. följande: gudstjänster, riter, under-
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visning, ”heliga” rum, möjlighet att tända ljus, symbolfunktioner,
krisstöd, verbal livstolkning, radioandakter, telefonrådgivning, per-
sonliga samtal, expertråd i t.ex. etiska frågor. Som uppräkningen vi-
sar är Svenska kyrkans verksamhet mycket mångfacetterad och rik-
tar sig mot många olika typer av målgrupper. Man kan typologiskt
beskriva Svenska kyrkans tjänster på flera olika sätt. Här ges sju oli-
ka tentativa förslag till typologisk indelning. Syftet med typologi-
seringen är att belysa betydelsefulla skillnader och likheter mellan
olika typer av kyrkliga tjänster15.  

a. En typologi efter vilken samhällsnivå tjänsteerbjudandet vänder
sig till 
1. Tjänster som erbjuds enskilda individer, familjer eller grupper. 
2. Tjänster som erbjuds organisationer, t.ex. polisen, skolor, sjuk-

hus, företag.
3. Tjänster som erbjuds på en övergripande samhällsnivå, t.ex. i

katastrofsituationer och som framförallt förmedlas via media.

b. En typologi efter typ av tjänsteerbjudande 
1. Ritualer symbolhandlingar, t.ex. dop, ljuständning. 
2. Ord och musik för existentiell livstolkning, t.ex. i gudstjänster.
3. ”Heliga” platser som erbjuder en miljö för personliga upplevelser 
4. Intellektuell bearbetning av tros- och livsfrågor, t.ex. konfirmand-

undervisning.
5. Gruppaktiviteter, t.ex. barntimmar, körsång. 
6. Socialt och kurativt stöd för enskilda människor, t.ex. enskilda

samtal.  
7. Expertmedverkan, t.ex. i vissa etiska frågor i media, på skolor, i

sjukvården. 
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roos, 1992:34–36. De förslag till typologier för kyrkliga tjänster som presen-
teras här är utvecklade dels utifrån den specifikt kyrkliga kontexten, dels ut-
ifrån de mer övergripande klassificeringar som Grönroos presenterar.  



c. En typologi efter grad av kundmedverkan
1. Låg grad av aktiv kundmedverkan, t.ex. traditionella gudstjän-

ster, begravningar.
2. Viss grad av aktiv kundmedverkan, t.ex. dop, familjegudstjänster.
3. Hög grad av aktiv kundmedverkan, t.ex. körverksamhet.  

d. En typologi efter grad av personinteraktion i tjänstemötet
1. Ingen personinteraktion, t.ex. enskilt besök på kyrkogård eller i

kyrkobyggnad.
2. Låg grad av personinteraktion, t.ex. kyrkokonsert.
3. Hög grad av personinteraktion, t.ex. begravningssamtal. 

e. En typologi efter grad av kontinuitet i nyttjandet
1. Diskreta tjänster16, t.ex. begravning, krissamtal. 
2. Kontinuerliga tjänster, t.ex. pensionärsgrupp, studiegrupp.

f. En typologi efter historisk existens 
1. ”Traditionella” tjänster med lång historia, t.ex. gudstjänst, dop,

vigsel. 
2. Nykonstruerade tjänster med kort historia, t.ex. telefonsjälavård,

babyrytmik, företagspräster, kyrkliga Internettjänster.  

g. En typologi efter det mervärde som tjänsten primärt avser att 
skapa 

1. Gudstro.
2. Känsla av sammanhang och mening, kulturell och etnisk identi-

tet.
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ka till sin karaktär innebär aktiviteter av samma typ som återkommer med viss
regelbundenhet. Denna definition av en diskret tjänst skiljer sig delvis från Lil-
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tjänst av att kunden gör ett separat val av tjänsteleverantör inför varje gång
tjänsten nyttjas, medan en kontinuerlig tjänst innebär att kunden upprättar ett
kontrakt med en viss tjänsteleverantör.    



3. Trygghet. 
4. Upplevelse av omsorg.
5. Kunskap.
6. Social gemenskap.

De sju typologierna ger en uppfattning om bredden inom kyrkans
verksamhet. Det är angeläget att inom den tjänsteteoretiska refe-
rensramen för Svenska kyrkan tydliggöra skillnader och likheter
mellan olika kyrkliga tjänster, bl.a. för att undvika felaktiga gene-
raliseringar. Redan ovanstående tentativa typlogier visar att de tjän-
ster som kyrkan tillhandahåller är av så olika inbördes karaktär, att
man måste vara mycket försiktig med allmänna generaliseringar när
man diskuterar t.ex. tjänsteprocesser, tjänstekvalitet och tjän-
steutveckling. De tentativa typologierna behöver dock vidareut-
vecklas och fördjupas i anslutning till empiriska undersökningar ur
såväl producent- som kundperspektivet.

Begreppet producent 

Producenten av en tjänst är den som tillhandahåller de flesta nöd-
vändiga förutsättningar för att en tjänst skall kunna uppstå. Des-
sa förutsättningar utgörs av en uppsättning resurser som presen-
teras i form av ett eller flera erbjudanden som en kund kan välja att
ta del av. Om kunden tar del av erbjudandet, tjänstens förutsätt-
ningar, uppstår tjänsten. Tillräckliga förutsättningar för att en
tjänst ska produceras finns först när minst en kund medverkar i pro-
duktionen. Kunden medverkar då tillsammans med producenten i
en tjänsteprocess. Denna kundmedverkan vid tjänsteproduktion
skiljer sig från produktionsprocessen i samband med varuproduk-
tion. En vara produceras i regel utan kundens medverkan. Produk-
tionen av en tjänst förutsätter däremot oftast att kunden i större
eller mindre utsträckning är medproducent. Tjänsten uppstår först
när producentens resurser interagerar med kunden. Denna samti-
dighet och samarbetet mellan producent och kund benämns ibland
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”co-production”. Termen ”co-service” förekommer också när man
särskilt vill betona att tillkomsten av tjänster skiljer sig från annan
produktion (Edvardsson m.fl. 1994:13). Genom kundens roll som
medproducent används ibland ordet leverantör i stället för ordet
producent, som benämning för tjänsteorganisationens roll i tjän-
steprocessen. I syfte att ytterligare framhålla tjänsteproduktionens
särart har man försökt att hitta en annan term än produktion för
att beteckna den speciella logik som gäller för tjänsters tillkomst.
En sådan term är ”servuktion”, som dock lanserades utan större
framgång (Eiglier & Langeard 1987). 

Svenska kyrkan som tjänsteproducent
Ur ett tjänsteperspektiv kan Svenska kyrkan betraktas som en or-
ganisation som tillhandahåller förutsättningar för en uppsättning
tjänster. Dessa förutsättningar utgörs av resurser av olika slag: an-
ställda och frivilliga medarbetare, lokaler, ekonomi m.m. Tjänster-
na erbjuder olika former av mervärde för dem som kyrkans verk-
samhet är till för. Liksom vid annan tjänsteproduktion tillkommer
tjänsterna i en interaktion med mottagarna. Kyrkans kunder/bru-
kare är medproducenter i kyrkans verksamhet. 

De nödvändiga förutsättningar som ligger till grund för tillkom-
sten av en tjänst kan betraktas ur tre olika perspektiv som ömsesi-
digt kompletterar varandra (Edvardsson 1993):
• Tjänstens förutsättningar som ett tjänstekoncept (=erbjudandet) 
• Tjänstens förutsättningar som en tjänsteprocess
• Tjänstens förutsättningar som ett tjänstesystem 

Dessa tre perspektiv, koncept, process och system, utgör tillsammans
tjänsteorganisationens, dvs. kyrkans, samlade perspektiv på förut-
sättningarna för tjänstens tillkomst. Tillämpat i kyrkans kontext är
tjänstekonceptet en verksamhetsidé som har utformats som ett er-
bjudande till människor. Tjänstekonceptet anger vad som bör gö-
ras, för vem, hur, och med vilka resurser (Grönroos 1992:260). I
konceptet ingår såväl kärntjänster som eventuella bitjänster/stöd-
tjänster. Tjänsteerbjudandet ska knyta an till någon form av behov
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hos individen eller grupper av individer. Kärntjänsternas koncept
knyter an till primära behov, stöd/bi- tjänsternas koncept knyter an
till behov som beträffande den aktuella tjänsten betraktas som se-
kundära. 

Tjänsteprocessen är tjänsten betraktad som en kedja av aktivite-
ter där kyrkan interagerar med mottagaren och med eventuella sam-
arbetspartners, t.ex. en begravningsentreprenör. Samarbetet mellan
olika aktörer inom kyrkans egen organisation kan beskrivas som in-
terna tjänsteprocesser, vilka utgör delar av den samlade tjänste-
process som förverkligar tjänstekonceptet. Tjänsteprocessen för-
utsätter att mottagaren/kunden medverkar som aktör och intera-
gerar med kyrkans tjänstesystem. Detta tredje perspektiv på tjän-
stens förutsättningar, tjänsten som system, är tjänsten betraktad
som en rad sammanlänkade resurser. Dessa resurser består främst
av kyrkans medarbetare, t.ex. präster, diakoner, församlingspeda-
goger och vaktmästare och kyrkans fysiska och tekniska resurser,
t.ex. kyrkobyggnad, orgel och ljudanläggning. Mottagarna av tjän-
sten ingår också som en nödvändig del av tjänstesystemet och kan
även betraktas som resurser för tjänstens produktion. De är bety-
delsefulla för tjänstens tillkomst, även deras tekniska och fysiska
resurser, t.ex. egen bil, telefon.    

Förenklat kan de tre perspektiven på förutsättningarna för en
tjänst beskrivas med nedanstående modell (figur 11). Det är vik-
tigt att betona att ur mottagarens perspektiv bildar tjänstekoncep-
tet/erbjudandet, tjänsteprocessen och tjänstesystemet en enda in-
tegrerad helhet.

När ett tjänsteföretag/organisation utvecklar och förädlar tjän-
ster handlar detta till största delen om att utveckla olika delar av
förutsättningarna (koncept, process, system) för de tjänster man
tillhandahåller. Tjänsteutveckling innebär att utveckla så bra för-
utsättningar som möjligt för att en tjänst ska kunna produceras och
konsumeras med så hög kvalitet som möjligt vid det tillfälle när kun-
den medverkar i processen. Jämfört med tillverkande företags sats-
ningar på produktutveckling satsar dock de flesta tjänsteföretag och
-organisationer mycket små resurser på rent utvecklingsarbete av
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tjänsters förutsättningar. Det har tidigare varit förhållandevis ovan-
ligt att tjänsteföretag har särskilda tjänsteutvecklingsavdelningar el-
ler särskilda tjänsteutvecklare anställda (Wilhelmsson & Edvards-
son 1994). Men idag märks t.ex. inom IT-sektorn ett förändrat syn-
sätt där tjänsteutveckling betraktas som en nyckel till framgång. 

Som tidigare nämnts definierar Svenska kyrkans företrädare van-
ligtvis inte kyrkan som en tjänsteproducent eller tillhandahållare
av tjänster. Verksamheten förväntas tillföra mottagaren ett mer-
värde, men ofta mer motiverat utifrån producentintresset än uti-
från mottagarens behov. Utgångspunkten är uppdraget att föra ut
ett givet budskap utifrån kyrkans lära, tradition och regelsystem.
Detta uppdrag uppfattas av de flesta församlingsmedarbetare stå i
motsats till producent – konsument rollerna. Trots detta motstånd
har den ökande graden av professionalisering av den kyrkliga verk-
samheten med ett stort antal anställda inneburit en utveckling mot
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Figur 11: Tjänsteorganisationen Svenska kyrkans tre perspektiv på för-
utsättningarna för en tjänst. Ur mottagarens/kundens synpunkt bildar
de tre perspektiven en enda integrerad helhet.



en allt tydligare producentroll och ett slags kontraktsmässigt för-
hållande till de kyrkotillhöriga. Kyrkans medarbetare bjuder ut tjän-
ster på en konkurrensutsatt marknad och försöker på olika sätt över-
tyga ”kunderna” om att de ska ”köpa”. Detta slår även igenom i kyr-
kans självbild, bl.a. i anslutning till församlingarnas utvärderingar
och undersökningar av den egna verksamheten (Straarup 1997:51).
På olika sätt tillämpas i praktiken ett producent – konsument per-
spektiv i församlingsarbetet och i utvecklingsarbetet av detta (se
t.ex. Guldbrandzén & Lundberg 1991, Brunne m.fl. 1997).

Personal, ledning, organisationskultur
Eftersom en stor del av all tjänsteproduktion innebär direkt inter-
aktion mellan tjänsteorganisationens personal och kunden blir per-
sonal- och ledningsfrågor speciellt viktiga. Ett utmärkande drag för
nästan all tjänsteproduktion är att den är starkt beroende av per-
sonalens personliga kompetens och resurser på ett mycket mer på-
tagligt sätt än vad som är fallet beträffande industriell varupro-
duktion. Det ställs speciella krav på såväl ledningens som medar-
betarnas roller i tjänsteorganisationer. Därvid skiljer man mellan
den grupp av personalen som har en direktkontakt med kunderna,
frontpersonalen (ibland kallad kontaktpersonalen), och den grupp
av personalen som finns bakom den s.k. synlighetslinjen, back-offi-
cepersonalen. Synlighetslinjen är ett begrepp som avgränsar det fy-
siska område av tjänsteorganisationen och den personal som kun-
den synligt kommer i kontakt med i samband med att tjänsten kom-
mer till. Övriga delar av tjänsteorganisationen är bakom synlig-
hetslinjen. Frontpersonalen har genom närkontakten med kunden en
speciell betydelse för den kundupplevda kvaliteten. Deras person-
liga agerande kan vara såväl kundnöjdhetsskapande som missnöjes-
skapande (Edvardsson 1997:92). 

Forskningen har lyft fram en rad egenskaper som är särskilt be-
tydelsefulla för frontpersonalen: teknisk skicklighet i utförandet av
sina arbetsuppgifter, förmåga till mellanmänsklig interaktion, flex-
ibilitet och anpassningsförmåga till olika kunders individuella be-
hov, empatisk förmåga och en genuin personlig serviceinställning
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(Gustavsson m.fl. 1997:43f, Echeverri 1999). Medarbetare i en tjän-
steorganisation måste också upplevas trovärdiga i sin uppgift att be-
tjäna kunden för att tjänsten ska uppnå hög kvalitet. Den mänskli-
ga resursen i en tjänsteorganisation beskrivs vanligen som organi-
sationens viktigaste kapital. En del forskare menar t.o.m. att med-
arbetarnas behov i många fall är viktigare att tillfredsställa än kun-
dernas, eftersom personalens välbefinnande är en första
förutsättning för att kundernas behov ska kunna mötas på ett till-
fredsställande sätt (Rosenbluth & Peters 1992). 

Frontpersonalens centrala roll ställer ledarskapet i en tjänsteor-
ganisation inför särskilda krav. En effektiv tjänsteorganisation får
inte vara alltför hierarkiskt uppbyggd. Frontpersonalen måste ha
mandat att själva ta ansvar och fatta egna beslut i samband med
kundinteraktionen vid de enskilda tjänstemötena. Det är frontper-
sonalen som både levererar tjänsten och upplever kundens kon-
sumtion av den. Tjänsteorganisationens inre kultur är av stor bety-
delse för hur serviceinriktade dess medarbetare är. En viktig led-
ningsuppgift är därför att skapa en öppen serviceinriktad organi-
sationskultur17 som stimulerar kreativitet, flexibilitet och lyhörd-
het i interaktionen med kunderna (Pascale 1990). En stark sådan
servicekultur gör det möjligt för medarbetare att agera både en-
hetligt och på eget ansvar (Schneider 1986). Den allmänna organi-
sationskulturen får dock inte vara alltför stark. Då kan den förhin-
dra flexibilitet genom att kulturen i sig blir konserverande och ut-
göra ett motstånd till nödvändig anpassning i relation till förän-
dringar i omvärlden.

Inom Svenska kyrkan finns flera inbyggda svårigheter att funge-
ra som en effektiv tjänsteproducerande organisation. Kyrkan har
många starka traditioner som riskerar att utgöra en alltför stark och
därmed konserverande organisationskultur. Dessutom finns en in-
arbetad hierarkisk tradition med begränsat utrymme för situa-
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tionsanpassad flexibilitet. Prästen har inom Svenska kyrkan tradi-
tionellt haft en regelstyrd ämbetsmannaroll. Kyrkans allmänna ka-
raktär av offentlig förvaltning utgör också en del av den hierarkis-
ka traditionen. En hel del förändringar har dock på senare tid suc-
cessivt ökat graden av frihet under eget ansvar inom olika delar av
kyrkans organisation och för enskilda medarbetare. Men den hie-
rarkiska traditionen och en förvaltningspräglad organisationskultur
utgör fortfarande hinder för flexibilitet och kontextuell anpassning
av kyrkans arbetsformer.   

I flertalet av Svenska kyrkans tjänster är personalen den främsta
resursen i tjänstesystemet. När man diskuterar kyrkan som tjän-
steproducent är det därför av intresse att belysa olika aspekter som
rör personalens arbetsförhållanden och välbefinnande. På senare år
har en rad brister uppmärksammats beträffande de kyrkliga med-
arbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Yrkesinspektionen, fackliga or-
ganisationer och kyrkans arbetsgivarorgan har vid återkommande
tillfällen konstaterat att Svenska kyrkans arbetsplatser i förhållan-
devis stor utsträckning drabbas av konflikter och olika former av
psykosociala arbetsmiljöproblem (Hansson 1990, Alwall 1992,
Hansson A-S 1999.). En starkt bidragande orsak till problemen är
enligt många bedömare en otydlighet och en därmed samman-
hängande oenighet beträffande mål och strategi för kyrkans verk-
samhet. Kyrkans ”verksamhetsidé” är svår att precisera i form av kon-
kreta mål, vilket leder till otydlighet. Den otydliga och svårtolka-
de verksamhetsidén projiceras ner i arbetslagen och försvårar både
utvecklandet av tydliga målsättningar för verksamheten och möj-
ligheten att göra utvärderingar av den (Geyer 1989:78). Likaså ska-
par detta svårigheter för såväl samarbete mellan medarbetare som
för en effektivt fungerande arbetsledning (Hansson 1996:63). 

I tjänsteyrken med hög grad av kundinteraktion är den anställde
delaktig i och upplever hela eller större delen av produktionspro-
cessen. Den alienationsupplevelse som Marx lyfte fram som en
starkt negativ sida av industriproduktionens arbetsdelning har där-
för i många tjänsteyrken sin motsats genom en upplevelse av helhet
(Marx 1970:64). Forskning kring olika gruppers upplevelse av sitt
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arbete visar också att de som arbetar inom tjänsteproduktion i stör-
re utsträckning upplever att arbetet i sig har en mening. Det gäller
särskilt inom områden där man har en långsiktig nära kontakt med
människor. Inom industriproduktion är det vanligare med en mer
instrumentell värdering av arbetets mening (Ahrne m.fl. 1996:245
f., Gustavsson 1997).  Ett speciellt förhållande bland kyrkliga med-
arbetare är att många drivs av ideologiska/teologiska motiv i sitt ar-
bete. Arbetet har en mening i sig eftersom man arbetar för det man
i djupaste mening ”tror på”. Detta förhållande gör också att skill-
nader i teologisk uppfattning mellan medarbetare kan inverka starkt
negativt på arbetsmiljön och bidra till samarbetssvårigheter. De
otydliga gemensamma målskrivningarna beror i många fall på svå-
righeter att enas rent teologiskt (Hansson A-S. 1999). Tjänsteper-
spektivets betoning av ”den som kyrkan är till för” skulle kunna vara
en annan, ”extern”, utgångspunkt för målskrivning och strategi. Det
starka emotionella och personliga engagemanget i det egna arbetet
relateras då till den faktiska upplevelsen hos den som är mottaga-
re av resultatet. Tjänsteperspektivet på kyrkans verksamhet kan på
så sätt bidra till att arbetsmiljön förbättras genom gemensamma och
tydligare målskrivningar relaterade till kyrkans ”kunder”.             

Begreppet kund 

Begreppet kund kan definieras på olika sätt. Grundläggande för
kundbegreppet är att det förutsätter och därmed uttrycker en re-
lation mellan minst två parter. En kund är någon som tillförs eller
kan tillföras någon form av mervärde av minst en annan människa
eller organisation. När det gäller en tjänsteorganisation/företag till-
förs kunden ett mervärde i form av t.ex. hjälp med en krånglande
bil, bot mot tandvärk, förmedling av information, ny kunskap eller
stöd i en personlig kris. På senare år har kundbegreppet fått ett vid-
gat innehåll och kan avse alla typer av mottagare av resultatet av
alla typer av verksamheter. Verksamheten kan innebära produktion
av varor eller tjänster, såväl inom kommersiell, offentlig som ideell
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verksamhet. Kunden kan vara en enskild person, en grupp männis-
kor eller en organisation (Grönroos 1992, Edvardsson 1996a). I
marknadsföringsdiskursen definieras begreppet kund utifrån behov
och önskemål. Kund är den som har behov som kan tillgodoses ge-
nom olika typer av erbjudanden (Kotler 1993). Inom det moderna
kvalitetstänkandet såväl inom privat som offentlig verksamhet de-
finieras kund på ett liknande sätt. En vanligt förekommande defi-
nition är att: (kund är) ”den eller de som en organisation finns till
för” (SIQ 1997:8). I olika företag, förvaltningar och organisationer
använder man olika kontextspecifika benämningar för begreppet
kund; patient, klient, hyresgäst, abonnent, medlem, konsument, kö-
pare, beställare, användare, brukare, elev, avnämare, intressent etc.
I många fall fungerar de kontextspecifika termerna bättre än ordet
kund inom respektive kontext. Det gäller särskilt inom offentliga
och ideella verksamheter. I dessa sammanhang upplever många att
ordet kund är alltför starkt associerat med rent kommersiella af-
färsrelationer. Men den övergripande termen kund fungerar över-
bryggande mellan olika kontexter i teoretiska och vetenskapliga
sammanhang.

Det är svårt att hitta något riktigt bra ord för att beteckna bru-
karen av Svenska kyrkans verksamhet. Ordet kund uppfattas av
många inom kyrkans personal som ett olämpligt kommersiellt be-
grepp. I officiella kyrkliga dokument används vanligtvis ordet ”kyr-
kotillhörig” eftersom man vill undvika ordet medlem, då det anses
leda tankarna till föreningstillhörighet. Man anser att Svenska kyr-
kans karaktär av att vara en öppen folkkyrka för alla människor in-
nebär något annat än en föreningsidentitet. Men uttrycket ”kyrko-
tillhörig” är otympligt och uttrycker visserligen en relation, men
återspeglar inte att organisationen är till för den kyrkotillhörige. An-
dra tänkbara ord i kyrkans kontext som uttrycker innebörden i be-
greppet kund skulle kunna vara t.ex. brukare, nyttjare, konsument,
mottagare. Det är svårt att hitta ett svenskt ord som både uttryck-
er tillhörighet och en kundrelation. Kallestad & Schey (1994) dis-
kuterar användningen av kundbegreppet i den amerikanskt luther-
ska kontexten och menar att ordet ”constituent” kombinerar dessa
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båda aspekter. Begreppet ”customer” definieras av Kallestad & Schey
som ”anyone who is in any way affected by its (the Church) minis-
try”. Ordet constituent betyder ”an essential part”, och constitu-
ency ”the people involved in or served by an organisation”. ”Con-
stituent” uttrycker därmed såväl en tillhörighet som en kundrela-
tion.  

Kund och konsument har näraliggande betydelser, men ordet
kund uttrycker mer av en relation mellan brukaren och den som till-
handahåller tjänsten, vilket ordet konsument inte på samma sätt ger
uttryck åt. I den tjänsteteoretiska diskursen används så gott som
genomgående ordet kund (eng. customer) för att beteckna ”den som
verksamheten är till för”. Av dessa skäl används ordet kund i av-
handlingens teoretiska referensram för att beteckna brukarna av
Svenska kyrkans tjänster. Detta genomförs dock inte helt konsekvent.
Som variation används även ord som mottagare, brukare, nyttjare,
kyrkotillhöriga, människor etc. 

Kunden har två huvudroller i en tjänsteprocess. För det första
den uppenbara rollen som mottagare och konsument av tjänsten.
Men det är också viktigt att särskilt uppmärksamma den andra hu-
vudrollen som medproducent i den värdeskapande process i vilken
tjänsten produceras. Genom att kundens medverkan (i större eller
mindre utsträckning) förutsätts vid tjänsteproduktionen så funge-
rar kunden för det första som sammanhållande av produktion och
leverans. Kunden bidrar för det andra ofta med egen kunskap vid
tjänsteproduktionen och har även för det tredje en viktig roll som
marknadsförare av tjänsten (Edvardsson 1996a). Kundens centrala
betydelse för tjänsteproduktionen har lett till att man har skapat
begreppet kundlogik, vilket syftar till att lyfta fram kundens per-
spektiv på tjänsteprocessen. Kundlogiken är de avgörande princi-
perna för kundens agerande och upplevelse av tjänsten längs den väg
som tjänsteprocessen utgör (Norling & Olsen 1994:202).

Man brukar skilja mellan en tjänsteorganisations interna och ex-
terna kunder. De flesta medarbetare i tjänsteorganisationer är ock-
så interna kunder, d.v.s. medarbetaren tar i sitt eget arbete del av
andra medarbetares tjänster. I många fall är tjänsten i relation till
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den externa kunden insatt i en kedja där den hänger samman med
flera interna tjänster i vilka ett antal av organisationens medarbe-
tare är inblandade.

Kyrkans kund kan vara en individ, organisation eller hela
samhället
Den största delen av Svenska kyrkans verksamhet innebär att till-
handahålla tjänster för enskilda individer eller mindre grupper av
individer, t.ex. familjer. Men kyrkan tillhandahåller också tjänster
för grupper och organisationer, t.ex. vid skolavslutningar, medver-
kan i etikundervisning på vårdskolor eller medverkan i debriefing
inom räddningstjänstens verksamhet. I dessa fall kan skolan, vård-
skolan, respektive den kommunala räddningstjänstorganisationen
betraktas som kunder, samtidigt som de enskilda eleverna och rädd-
ningstjänstpersonalen är kunder i en annan mening. I speciella si-
tuationer kan hela samhället betraktas som kyrkans kund. T.ex. i
samband med större kriser och katastrofer när kyrkan tillhanda-
håller tjänster i form av symbolfunktioner som fungerar samman-
hållande för hela samhället. I sådana sammanhang, när kyrkans över-
gripande kulturella funktion blir tydlig, kan den kollektiva sam-
hällsnivån betraktas som kund. Ibland tydliggörs detta genom att
t.ex. regeringen eller Sveriges Television/Radio samarbetar med
Svenska kyrkan om utformningen eller den mediala distributionen
av minnesstunder, ritualer eller symbolhandlingar på nationell nivå
(Pettersson P. 1995a). Den mångsidiga verksamheten på olika sam-
hällsnivåer medför att beskrivningen av Svenska kyrkans kunder blir
mycket komplex och heterogen. 

Kyrkans kunder är individer, organisationer och i vissa situatio-
ner hela samhället. Dessa tre typer av kunder är inbördes av helt
olika karaktär. Men gemensamt för dem är att de tjänster de be-
ställer ytterst tillför värde till enskilda individer. Individen själv är
i vissa fall den ende kunden, i andra tjänster finns det ett eller fle-
ra mellanled av andra kunder. Men vanligtvis är det enskilda indi-
vider som är slutkunder, d.v.s. mottagare av kärntjänstens mervär-
de. Ur den enskilda individens perspektiv tar man del av kyrkans
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tjänster i en rad olika sammanhang, även där man själv inte är be-
ställare av tjänsten. När t.ex. en skolledning eller media beställer
kyrkans medverkan är slutkunderna till största delen samma män-
niskor som också vid vissa tillfällen nyttjar kyrkan på eget initiativ
t. ex. för att döpa ett barn eller som genom att delta i en kyrkokör.
När det gäller organisationer och samhällsfunktioner som uppträ-
der som kunder handlar det om en kedja eller ett nätverk av kund-
relationer. Man kan t.ex. betrakta skolledningen som en kund, och
eleverna som kundens kund. Skolledningen uppträder som uttolka-
re av elevernas behov, som kundens representant. Denna typ av kom-
plexa kundrelationer är vanliga inom offentlig förvaltning när den
som uppträder som beställare i själva verket företräder enskilda el-
ler grupper av slutkunder (jfr. Norling m.fl. 1996). I viss mening in-
nehåller kundrelationen i samband med de flesta av kyrkans tjän-
ster någon form av liknande indirekta relationer. Kundbegreppet be-
höver därför problematiseras, dels i varje kontext, dels beträffan-
de varje enskild typ av tjänst. 

I figur 12 illustreras hur en tänkt individ, läkaren Svea Svensson,
37 år, är slutmottagare av en rad kyrkliga tjänsteerbjudanden med
beställare på olika samhällsnivåer.

Exemplet avser att tydliggöra bredden i det kyrkliga utbudet och
samtidigt den bredd av kyrkliga tjänster som en enskild individ kan
komma i kontakt med. (1) Svea har då och då kontakt med den di-
akon som besöker Sveas gamla och ensamma mor. Modern är pri-
mär nyttjare av tjänsten, men Svea upplever också ett mervärde av
hembesöken genom att det ger henne en trygghet att någon finns
tillhands för modern under perioder när hon själv inte har möjlig-
het till det. (2) Svea tycker att det är en fin upplevelse att ibland
besöka en kyrka på egen hand utan att det är något arrangemang
där. (3) Det egna barnets dop är en tjänst som hon själv har beställt.
(4) När hon deltar i en bekants begravning tar hon däremot del av
en tjänst som är beställd av någon annan. Alla de nu nämnda tjän-
sterna erbjuds av kyrkan till enskilda individer. I exemplet Svea
Svensson har hon tagit del av två kyrkliga tjänsteerbjudanden be-
ställda av organisationer. (5) Dels en kurs i vårdetik beställd av sjuk-
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husledningen med en präst som medverkande, (6) dels har hon sam-
arbetat med sjukhuskyrkan i enlighet med ett samarbetsavtal mel-
lan sjukhuset och sjukhuskyrkan. Svea har också tagit del av kyr-
kans tjänsteerbjudanden på samhällsnivå i anslutning till en stör-
re brandkatastrof. (7) Hon läste den officiella förbön som ärkebi-
skopen lät publicera i dagspressen, (8) hon såg nyhetsinslaget om
andakten vid katastrofplatsen och (9) hon följde den direktsända
sorggudstjänsten i TV.
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Figur 12: Individen som slutmottagare av kyrkliga tjänsteerbjudanden
på olika samhällsnivåer. 
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Segmentering av Svenska kyrkans ”slutkunder” 
Kundbegreppet förutsätter att den/de som definieras som kund/er
har någon form av behov av något. Därför är begreppet behov in-
timt kopplat till begreppet kund. När man inom tjänsteforskning-
en teoretiskt diskuterar begreppet behov beskrivs det ibland som
differensen eller gapet mellan nutillståndet och ett önskat eller för-
väntat tillstånd (Edvardsson 1996a:198). Människors behov kan vara
uttalade eller outtalade, medvetna eller omedvetna. Vissa behov är
mer grundläggande än andra. Den vanligen refererade teoretiska be-
hovsmodellen är Maslows (1954) behovspyramid som beskriver
människans grundläggande behov i en hierarki. Överlevnadsbehov
i pyramidens bas kräver tillfredsställelse först, behov av självför-
verkligande hamnar högt upp och antas göra sig gällande först när
de grundläggande behoven är tillfredsställda. En tjänsteorganisa-
tions kunder är i de flesta fall inte en enhetlig, homogen grupp med
exakt samma typ av behov, utan skiljer sig ofta åt inbördes på av-
görande punkter. Man brukar därför försöka att urskilja olika grup-
per av kunder med någorlunda liknande typer av behov inom re-
spektive grupp. Dessa olika kundgrupper benämns kundsegment
(Edvardsson 1996a:197). En sådan segmentering18 av en tjänsteor-
ganisations kunder syftar till att underlätta en så kallad kundan-
passning av tjänsterna och marknadsföringen av dessa. Eftersom
tjänster kommer till i en interaktion med kunder sker i många fall
en individuell kundanpassning i samband med att varje enskild
tjänst produceras och konsumeras. Segmentering i kundgrupper kan
betraktas som ett förberedande kundanpassande steg i samband
med att själva tjänstekonceptet och tjänsteerbjudandet utformas. 

Avhandlingens problemformulering och syfte är inriktat på Sven-
ska kyrkans slutkunder på individnivå. I första hand människor som
tillhör Svenska kyrkan, men som sällan tar del av kyrkans tjänster.
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Som tidigare har beskrivits tillhör 84% av den totala befolkningen
Svenska kyrkan och nyttjar åtminstone någon gång under sitt liv kyr-
kans tjänster. Ur ett livstidsperspektiv kan därmed i stort sett alla
svenskar betraktas som kunder i relation till Svenska kyrkan som
tjänsteproducent. När denna omfattande kundgrupp betraktas ur
producentperspektivet eller analyseras vetenskapligt framstår det
som alldeles nödvändigt att segmentera den i flera undergrupper.
En så stor grupp som i stort sett hela svenska folket kan segmente-
ras på ett flertal olika sätt beroende på vilket syfte man har. Vid ve-
tenskapliga undersökningar kan segmentering vara en betydelsefull
del av forskningsarbetet för att göra strategiska urval eller för att
fördjupa tolkning och förståelse. Ur producentperspektivet är seg-
mentering nödvändig för att behovsanpassa verksamheten (jfr. Webb
1998). I det praktiska församlingsarbetet är det vanligt att man be-
tonar betydelsen av människors ålder och delar in de kyrkotillhöri-
ga i olika ålders- eller generationsgrupper. Den regelbundna grupp-
verksamheten planeras och genomförs vanligtvis utifrån tanken att
olika åldersgrupper har olika behov och intressen. En annan typ av
vanligt förekommande segmentering är att urskilja grupper av män-
niskor som befinner sig i samma typ av livssituation, t.ex. nyblivna
föräldrar, nyinflyttade, arbetslösa eller sörjande. I större försam-
lingar är det vanligt att man delar in församlingens befolkning ef-
ter geografiska distrikt, vilket kan betraktas som en typ av segmen-
tering av den grupp människor man betjänar.    

Utifrån avhandlingens fokusering på begreppen relation och
tjänst presenteras här två typer av segmenteringar, med avseende
på människors relation till kyrkan och deras nyttjande av kyrkans
tjänster. Dessa segmenteringar är att betrakta som tentativa exem-
pel. Avsikten är att visa på betydelsen av att segmentera kyrkans
kundgrupp i samband med vetenskapliga undersökningar. Först görs
en indelning efter kyrkotillhörighet. Därefter diskuteras en indel-
ning av gruppen kyrkotillhöriga i diskreta, dvs. tillfälliga, respekti-
ve kontinuerliga nyttjare av kyrkans tjänster. En tredje typ av seg-
mentering efter människors förväntan på kyrkans gudstjänster pre-
senteras i bilaga 1. Denna segmentering baseras på två olika un-
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dersökningar om människors attityder till en av kyrkans kärnverk-
samheter, gudstjänsterna. 

Segmentering efter kyrkotillhörighet
Andelen kyrkotillhöriga av totalbefolkningen varierar starkt mellan
olika orter i Sverige. I förorterna till de tre storstadsområdena
Stockholm. Malmö och Göteborg är kyrkotillhörigheten i vissa fall
c:a 50%, medan många landsbygdsområden har nästan 100% kyr-
kotillhörighet. De flesta av dem som inte tillhör Svenska kyrkan har
invandrarbakgrund och är till stor del inte svenska medborgare. Det
innebär att kyrkotillhörigheten är större bland svenska medborga-
re än bland befolkningen som helhet19 (Straarup 1998). 

Bland dem som inte tillhör Svenska kyrkan är det endast en min-
dre andel som är medlemmar i något frikyrkosamfund. Det sam-
manhänger med att 72% av frikyrkornas medlemmar samtidigt ock-
så tillhör Svenska kyrkan (Palm 1997). En del av invandrarna har en
kristen bakgrund medan andra har en annan religiös bakgrund från
sitt hemland. Detta sammantaget innebär att det endast är mindre
grupp av dem som inte tillhör Svenska kyrkan som står utanför all
form av organiserad religion. Mot denna bakgrund kan en teoretisk
segmentering av hela befolkningen efter kyrkotillhörighet se ut så
här:

1. Kyrkotillhöriga
a. Ej tillhörig annan religiös organisation/samfund.
b. Även tillhörig annan religiös organisation/samfund.

2. Icke kyrkotillhöriga med svensk bakgrund 
a. Tillhörig kristen organisation/samfund.
b. Tillhörig annan religiös organisation/samfund.
c. Ej tillhörig någon religiös organisation/samfund. 
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3. Icke kyrkotillhöriga med invandrarbakgrund  
a. Tillhörig/med bakgrund i kristen organiserad religion.
b. Tillhörig/med bakgrund i annan organiserad religion.
c. Ej anknytning till någon organiserad religion.

Segmentering inom gruppen kyrkotillhöriga 
– tillfälliga och kontinuerliga kunder
Inom den stora gruppen kyrkotillhöriga är majoriteten tillfälliga
brukare av kyrkans tjänster. C:a 10% av totalbefolkningen deltar i
minst en kristen gudstjänst per månad (Gustafsson 1995). Om man
antar att i stort sett alla dessa finns inom gruppen kyrkotillhöriga
så innebär det att c:a 10% av de kyrkotillhöriga deltar i minst en
kristen gudstjänst per månad20. Bland de övriga kyrkotillhöriga finns
många som regelbundet tar del av olika andra former av kyrkliga
tjänster men inte är regelbundna gudstjänstbesökare. Det kan hand-
la om körsång, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandverk-
samhet, pensionärsverksamhet, enskilda samtal etc. Det finns dock
ingen samlad statistik på individnivå som tydliggör hur stor andel
av de kyrkotillhöriga som överhuvudtaget i någon form kontinuer-
ligt brukar Svenska kyrkans tjänster. Man kan ändå utifrån befint-
lig kyrkostatistik dra slutsatsen att vid en viss given tidpunkt till-
hör majoriteten kyrkotillhöriga den grupp som är tillfälliga kunder.
Men kyrkostatistiken visar också att en förhållandevis stor andel av
de kyrkotillhöriga är kontinuerliga brukare av kyrkans tjänster un-
der åtminstone någon period av sitt liv.  

Gruppen kyrkotillhöriga kan delas in i: 
1. Tillfälliga kunder

a. som ej tillhör annan religiös organisation
b. som tillhör annan religiös organisation
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2. Kontinuerliga kunder 
a. som ej tillhör annan religiös organisation
b. som tillhör annan religiös organisation

Begreppet relation 

De flesta tjänster produceras inom ramen för en mer eller mindre
långsiktig relation mellan den person/organisation som tillhanda-
håller tjänsten och den person/organisation som tar del av den.
Tjänsten produceras i en interaktion där relationen kund – tjäns-
teproducent är en väsentlig förutsättning för tjänstens tillkomst och
för kundens upplevelse av den enskilda tjänsten. Sättet att hantera
relationer är ofta en avgörande del av den tjänst som erbjuds (Stee-
ne 1995:7). Relationen existerar vanligtvis såväl före som efter nytt-
jandet av en viss tjänst och påverkar därför upplevelsen av såväl den
aktuella tjänsten som upplevelsen av senare tjänstemöten med
samma producent. Dittmer & Griffin (1992) hävdar att kunder be-
dömer en tjänsteproducent varje gång han eller hon har kontakt med
”any element in that business”. En enskild tjänst eller ett tjänste-
möte behöver därför beskrivas och analyseras i ett relationsper-
spektiv. Det är därvid av intresse att belysa t.ex. relationens histo-
ria, dess tidsmässiga längd, upplevda positiva och negativa kritis-
ka händelser, frekvensen av direkta interaktioner, relationens upp-
levda betydelse och framtidsutsikter (Edvardsson & Strandvik
1999). Relationers betydelse i tjänsteverksamhet gör det särskilt in-
tressant att belysa processerna i samband med att relationer eta-
bleras, ”entrance”, och i samband med att de avbryts, ”exit” (t.ex.
Roos & Strandvik 1996, Roos 1999). I den tjänsteteoretiska litte-
raturen används vanligen begreppet relation och inte begreppet tjän-
sterelation, även om det finns undantag (t.ex. Bitner 1995). Detta
beror främst på att det betraktas som en självklarhet att den rela-
tion man talar om sammanhänger med den tjänsteproduktion som
behandlas. När begreppet tjänsterelation används i avhandlingen är
avsikten att betona detta samband. Mot bakgrund av den teoretis-
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ka diskussionen kring begreppet tjänst, tjänsters speciella karaktä-
ristika samt den därmed sammanhängande tjänstelogiken är det av
betydelse att betona relationers samband med tillkomsten av tjän-
ster. Begreppet tjänsterelation avser i avhandlingen den relation mel-
lan två parter (individer, grupper eller organisationer) som uppstår
i samband med tjänsteproduktion eller som åtminstone delvis har
ett utbyte av tjänster som syfte.  

Enligt den kritiska realismens ontologi konstitueras det sociala
livet genom relationer. Alla sociala objekt och begrepp definieras ut-
ifrån relationer mellan objekt. Relationerna mellan enskilda indivi-
der och en tjänsteproducent medverkar i större eller mindre grad
till såväl individernas som tjänsteorganisationens sociala natur. Stu-
diet av tjänsterelationerna mellan människor och Svenska kyrkan bi-
drar därmed till kunskap om såväl individernas sociala natur som
kunskap om kyrkans sociala natur. 

Relationers betydelse i Svenska kyrkans kontext
I den kyrkliga verksamheten är det uppenbart att begreppet rela-
tion är centralt. De flesta svenskar har under sitt liv någon form av
substantiell relation till Svenska kyrkan. Nio av tio har en vanligt-
vis livslång relation i form av medlemskap i kyrkan. De flesta har
även någon form av en mer personlig relation vid vissa tillfällen i
livet, i samband med att man tar del av kyrkans tjänster. Dessa en-
staka tjänstemöten, som ofta utgörs av riter, skapar en struktur av
tjänsterelationer mellan nästan alla svenskar och Svenska kyrkan
(Martin 1978, jfr. Siehl m.fl. 1991). Som tidigare beskrivits har
många människor en mer eller mindre starkt upplevd relation till
kyrkobyggnaden. Detta visar sig särskilt tydligt när en kyrkobygg-
nad drabbas av brand eller hotas av nedläggning (Bäckström & Bro-
mander 1995). I sådana situationer mobiliseras ofta hela samhället
för att bevara eller återuppbygga kyrkan. Relationen till kyrkogår-
den har också en särskild betydelse för många människor, vilket in-
nebär att kyrkor som är omgivna av en kyrkogård får en särskilt stark
värdeladdning. Många betraktar sin relation till Svenska kyrkan som
en viktig del av sin svenska kulturella identitet (Bäckström 1995,
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Reimers 1995). Dessa relationer som finns genom kyrkans symbol-
funktioner och kyrkans integration i den svenska kulturen är i det
vardagliga livet mer eller mindre dolda. De kan sägas vara implici-
ta relationer mellan människor och kyrkan. Aktiveringen av dessa
implicita relationer är en av förklaringarna till kyrkans plötsligt
mycket centrala roll  i samband med större katastrofsituationer, t.ex.
Estoniakatastrofen (Pettersson P. 1995a). Dessa i kulturen integre-
rade implicita sociala relationer mellan individer och kyrka kan ock-
så vara en mekanism som bidrar till att kyrkans tjänster efterfrå-
gas inom allt fler samhällsområden.      

Många av Svenska kyrkans tjänster är personnära tjänster med en
hög grad av interaktion mellan kyrkans personal och brukarna. De
personliga relationerna dem emellan är liksom i annan tjänsteverk-
samhet avgörande för människors kvalitetsupplevelse, vilket be-
kräftas av avhandlingens intervjuundersökning. Detta visas även i
andra studier om hur människor uppfattar kyrkans tjänster. I sam-
band med kyrkliga förrättningar har det personliga bemötandet av-
görande betydelse för upplevelsen (Reimers 1995, Vilenius 1997).
Det har också visats att den personliga relationen till predikanten
före predikotillfället har betydelse för lyssnarens upplevelse av pre-
dikan (Söderström 1996). 

Begreppet relation får särskilda dimensioner inom kyrkans verk-
samhet genom att kyrkans grundkoncept handlar om att förmedla
en relation till det transcendenta. På flera sätt ligger begreppen re-
ligion och relation nära varandra. En individs religiösa uppfattning
eller beteende innebär nästan alltid på ett eller annat sätt någon
form av relation till något som är större än individen, ofta uttryckt
med ordet ”Gud”. Teologin benämner detta större även med ord som
”det transcendenta”, ”det gudomliga” eller ”det heliga”. Inom socio-
login har man tagit fasta på religionens sociala funktion att skapa
en relation mellan individen och kollektivet, mellan individ och sam-
hälle. Det ”transcendenta” tolkas därför ibland som representeran-
de den kollektiva samhällsgemenskapen (Durkheim 1912/1985). Te-
ologin och sociologin har därmed observerat två olika aspekter av
religionens relationsskapande funktion, dels funktionen att uttrycka
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en relation mellan individer och det transcendenta, dels funktio-
nen att uttrycka en relation mellan individer och det sociala kol-
lektivet. Det är därför angeläget att uppmärksamma innebörden av
begreppet relation i Svenska kyrkans kontext i såväl den transcen-
denta som den sociala dimensionen, samt dessa relationers samband
med kyrkans tjänster. 

Ett nätverk av relationer
Relationen mellan de kyrkotillhöriga och Svenska kyrkan består i
själva verket av ett nätverk av relationer av olika slag. Dessa rela-
tioner kan delas in i tre huvudgrupper vilket illustreras i figur 13: 
1. Individens direkt personliga relationer till Svenska kyrkan
2. Individens indirekta relationer till kyrkan genom andra familje-

medlemmar, släkt, vänner etc. 
3. Individens indirekta relationer till kyrkan genom organisationer,

media etc.  

De direkt personliga relationerna mellan människor och kyrkan kan
i sin tur delas in i fem underkategorier:  
1. Individ – Svenska kyrkan som begrepp (kyrkans image)
2. Individ – den lokala församlingen 
3. Individ – kyrkan som kulturell institution
4. Individ – kyrkobyggnad/kyrkogård
5. Individ – kyrkans personal 

Indirekta relationer genom andra familjemedlemmar, släkt, vänner
etc. har stor betydelse för individen genom att kyrkan förvaltar tra-
ditioner och livsriter som har en integrerande och sammanhållan-
de funktion i det närmaste sociala nätverket. Mormors relation till
kyrkan i kombination med den personliga relationen till mormor kan
ha stor betydelse för en tonårings val att delta i konfirmationsun-
dervisning. Föräldrarnas relation till kyrkan i samspel med de egna
relationerna till föräldrarna kan vara avgörande för om ett par ska
låta döpa sitt barn. Indirekta relationer till kyrkan kan därför ha en
avgörande betydelse för individens egen personliga relation till kyr-
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kan. Den personliga relationen till Svenska kyrkan påverkas även i
större eller mindre grad av andra relationer som individen har, t.ex.
relationen till andra religiösa alternativ eller den egna gudsrelatio-
nen. 

I avsnittet om Svenska kyrkans kunder visades att dessa kan vara
enskilda individer, organisationer eller i vissa fall hela samhället,
men att slutkunden i samtliga fall är enskilda människor. Förutom
de tjänster som individen tar del av genom egen ”beställning”, fö-
rekommer även att organisationer och i vissa situationer hela sam-
hället uppträder som representant för slutkunden. I dessa fall eta-
bleras speciella och ibland nykonstruerade kedjor eller nätverk av
relationer mellan slutkunden, ett eller flera mellanled eller samar-
betsparters, och Svenska kyrkan. Ett exempel är kyrkans medver-
kan vid skolavslutningar i grundskolan. I dessa sammanhang kan nya
relationer utvecklas mellan präst, kyrkomusiker, skolledning, lära-
re, elever och föräldrar. Ett annat exempel är den ekumeniskt or-
ganiserade kriminalsjälavården i samarbete med kriminalvårdsin-
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stitutionerna. I detta fall kan nya nätverk av relationer etableras mel-
lan olika samfund, kriminalvårdens ledning och personal, klienter-
na och deras anhöriga. I båda exemplen är tjänstens produktion och
kvalitet beroende av fungerande sociala relationer mellan flera oli-
ka parter. Dessa nätverk av relationer utgör en grundläggande del
av den aktuella tjänstens konstruktion, d.v.s. skolavslutningens re-
spektive kriminalsjälavårdens konstruktion.        

Begreppet kvalitet

Kvalitetstänkandet inom tjänsteverksamheter har sin bakgrund i det
kvalitetstänkande som har utvecklats inom olika former av tillver-
kande industriproduktion. Det växte fram inom amerikansk till-
verkningsindustri, där syftet från början var att minska kostnader
i tillverkningsprocesserna. Därefter har kvalitetstänkandet succes-
sivt utvecklats och förändrats ända fram till idag. Man kan skilja
på fyra faser i utvecklingen av kvalitetstänkandet: kvalitetsgransk-
ning/inspektion (med tusenåriga traditioner), kvalitetsstyrning
(quality control), kontinuerliga kvalitetsförbättringar (Company
Wide Quality Control – CWQC) och ”quality by design” vilket in-
nebär att man eftersträvar att bygga in kvalitet redan under ut-
vecklings- och konstruktionsstadiet (Godfrey 1986, Edvardsson
1996a:140). 

Tjänstekvalitet började diskuteras i mitten av 1970-talet, men har
fått genomslag i Sverige först på 1990-talet. Idag tillämpas ett sys-
tematiskt kvalitetstänkande inom de flesta privata och även inom
många offentliga tjänsteverksamheter (Rombach 1990, Gurman
1995). Bland idéburna organisationer och frivilligsektorn i stort,
t.ex. inom frivilligt socialt arbete ligger man dock fortfarande i
startgroparna (Jess 1998). Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ,
har sedan 1990 den svenska statens uppdrag att ”stimulera och bi-
dra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska sam-
hället” (SIQ 1999). 

Tidigare nämndes att konfirmandarbetets pedagogik har varit
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vägledande för en mottagarorientering inom Svenska kyrkans verk-
samhet. Det är också i samband med utvecklingen av konfirmand-
arbetet, i anslutning till projektet ”Konfirmand 1990”, som en mer
fördjupad diskussion kring begreppet kvalitet har initierats (Gey-
er 1989). Den diskussionen knyter dock inte an till det allmänna
kvalitetstänkandet. Ett av de första initiativen att mera  övergri-
pande initiera ett modernt kvalitetstänkande inom kyrkor och sam-
fund togs genom en rikskonferens i Göteborg år 1997, med temat
”Kvalitet i församlingens tjänster”, arrangerad av SIQ. Drygt ett år
senare bildade Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund
en arbetsgrupp med målet att implementera och pröva SIQ:s mo-
dell för kvalitetsutveckling i några av Svenska kyrkans församling-
ar. Detta initiativ utvecklades till ett projekt i vilket c:a tio pasto-
rat medverkade. Som ett led i projektet och dess uppföljning pro-
duceras ett regelbundet utkommande idéblad, kallat ”Kyrkans Q”,
kring kvalitetsarbete i Svenska kyrkan. Tidigare hade endast några
enstaka kyrkliga förvaltningar tillämpat ett systematiskt kvalitets-
tänkande i sin verksamhetsutveckling. Det moderna kvalitetstän-
kandet har ännu inte lanserats officiellt och på bredden inom Sven-
ska kyrkan. 

Mot bakgrund av att olika slags tjänster inbördes är mycket he-
terogena har införandet av generella principer och metoder för kva-
litetsutveckling inom tjänsteorganisationer i många fall mött stort
internt motstånd. Man har hänvisat till den egna verksamhetens spe-
ciella karaktär och t.ex. hävdat att det är oundvikligt att ibland göra
fel och att begå misstag, ”Vi är inte som andra; vår bransch är så
svår; det är omöjligt att garantera kunderna bästa kvalitet hela ti-
den; det går bara inte” (Grönroos 1992:57). Sådana och liknande
argument har lett till att införandet av en mer systematisk kvali-
tetsutveckling ofta har avvisats. Samma typ av kritik och skeptiska
inställning har också framförts när begreppet kvalitet har introdu-
cerats inom den kyrkliga verksamheten.     

Det finns ingen entydig och ”objektiv” definition av begreppet kva-
litet. Det är tvärtom ett mycket mångtydigt och svårdefinierat be-
grepp som används på olika sätt med olika innebörd i olika kon-
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texter. Bestämningen av kvalitetsbegreppets innehåll innebär van-
ligtvis någon form av subjektiv bedömning som åtminstone någon
person gör. När den subjektivt upplevda aspekten av kvalitetsbe-
greppet betonas kan det t.ex. uttryckas med metaforen skönhet;
”Quality is like beauty, it is in the eye of the beholder” (Edvards-
son m.fl. 1994:1). Diskussionen kring begreppet kvalitet tydliggör
ofta en dialektisk spänning mellan å ena sidan någon slags objekti-
va, mätbara egenskaper hos ett objekt eller fenomen och å andra si-
dan människors subjektiva upplevelse av objektet/fenomenet. Gar-
vin (1988:40-41) har gjort ett försök att urskilja fem huvudtyper
av kvalitetsdefinitioner: 
1. Kvalitet är inneboende (transcendenta) egenskaper som bedöms

av varje individ. Det går inte att definiera kvalitet. 
2. Kvalitet är produktbaserade mätbara egenskaper. 
3. Kvalitet är förmågan att möta behov hos kunden.
4. Kvalitet är tillverkningsbaserade, mätbara egenskaper. 
5. Kvalitet är värde i relation till pris enligt kundens bedömning 

Det moderna kvalitetstänkandet är inte ensidigt koncentrerat vare
sig på produktens egenskaper eller på kundens upplevelse. Ett för-
sök till en generell definition av begreppet kvalitet med hänsyn både
till produktens objektiva egenskaper och till de subjektiva behov
den skall tillfredsställa ges i den internationella kvalitetsstandar-
den ISO 9000 där kvalitet definieras som ”Alla sammantagna egen-
skaper hos en produkt som ger den dess förmåga att tillfredsställa
uttalade och underförstådda behov”. Med produkt avses en vara,
tjänst, halvfabrikat, programvara eller kombinationer av dessa. 

Utvecklingen har allt mer gått mot ett helhetstänkande som be-
tonar betydelsen av kvalitet i alla delar av organisationen och i alla
verksamhetsprocesser. Det blir därför allt vanligare att likställa be-
greppen kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling. Den grund-
läggande filosofin bakom denna typ av helhetssyn utrycks på ett
pragmatiskt sätt i kvalitetsstandarden Total Quality Management
(TQM), en standard som har fått starkt genomslag i nästan all form
av kvalitetsutveckling. TQM-principerna finns på olika sätt ut-
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tryckta och utvecklade i de flesta övriga typer av kvalitetsstandards.
Två av huvudprinciperna i TQM är (1) att betrakta varje fel/miss-
tag som en möjlighet till förbättring och (2) att kvalitetsutveckling
handlar om ständiga förbättringar. Att utveckla kvalitet betraktas
som en resa utan ett fast slutmål, eftersom det alltid kommer att
finnas något misstag som man kan lära av och därmed någon del av
processen som man kan förbättra (Edvardsson m.fl. 1994:3). Till-
ämpade i kyrkans kontext kan de grundläggande principerna för
kvalitetsutveckling enligt TQM formuleras i följande punkter (byg-
ger på  en diskussion kring TQM:s principer i Gustavsson m.fl.
1997:77-80):
1. Ansvaret för kvalitetsarbetet vilar på varje medarbetare inom

kyrkans organisation, inte endast på ledningen eller särskilda spe-
cialister.

2. Det är kyrkans medarbetare som har kunskapen. Ledningen (kyr-
koråd, kyrkoherde, biskop) ska tjäna medarbetarnas behov. 

3. Kvalitetsutveckling innebär att utveckla externa och interna
tjänsteprocesser. 

4. Kvalitetsproblem finns oftast redan innan verksamheten bedrivs,
i konstruktionen av kyrkans tjänstesystem och processer, inte i
de olika aktiviteterna. Kvalitet måste därför medvetet byggas in
i alla delar av kyrkans organisation. 

5. Noll fel är målet. Om fel accepteras skapas en negativ kultur
inom kyrkans organisation.

6. Misstag är möjligheter att lära. Det är angeläget att kyrkans med-
arbetare och ledning är öppna för och tar vara på klagomål. 

7. Kvalitet är en resa utan ett slut. Målet är att bygga in system för
ständiga förbättringar i varje del av kyrkans organisation.

Man har därmed i kvalitetsfilosofin byggt in principer om föränd-
ringsvilja och kontinuerlig behovsanpassning. Dessa principer
stämmer väl med det som vi tidigare har kallats för tjänstesamhäl-
lets inbyggda logik. Genom att TQM:s kvalitetsfilosofi har fått ge-
nomslag i nästan alla typer av verksamheter i samhället medverkar
dessa principer både till att driva på samhällsförändringar och till
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att, med utgångspunkt i kvalitetsbegreppet, ge en förklaringsmodell
beträffande det moderna samhällets snabba förändringstakt. Den
allt mer medvetna strävan efter totalkvalitet genom kontinuerliga
förbättringar driver fram allt snabbare förändringar.       

Förväntan och upplevelse
I en tjänsteorganisations verksamhet kan man särskilja fyra huvud-
typer av kvalitetsskapande resurser; tjänstekonceptet, tjänstesys-
temet med de fysiska resurserna, personalen och kunderna (Grön-
roos 1992:205). Såväl personalen som kunderna är en integrerad del
av tjänsteproduktionssystemet. Även kunden kan följaktligen be-
traktas som en av de betydelsefulla kvalitetsgenererande faktorer-
na. Det är i samspel mellan tjänsteorganisationen och den enskil-
de kunden som kvalitet uppstår. Detta innebär samtidigt att ju mer
kunden involveras i tjänsteprocessen, desto mindre del av de kva-
litetsgenererande faktorerna kan tjänsteorganisationen kontrollera.
Mot denna bakgrund kan man säga att kvalitet är ett begrepp som
beskriver ett dynamiskt, relativt och kontextbestämt fenomen (Ed-
vardsson 1996a:142). 

Vanligtvis framhålls kundens centrala roll som utvärderare av kva-
liteten i en tjänsteverksamhet. Definitioner av kvalitetsbegreppet
inom tjänsteverksamheter är därför ofta koncentrerade på kundens
upplevelse av tjänsten. Grönroos (1992) skiljer mellan två dimen-
sioner av den kundupplevda kvaliteten:
• Den tekniska kvaliteten = vad kunden upplever att han/hon får.
• Den funktionella kvaliteten = hur kunden upplever det han/hon

får, främst utifrån interaktionen i mötet mellan tjänsteleveran-
tör och kund, det s.k. sanningens ögonblick. 

Dessa båda kvalitetsdimensioner, den tekniska och den funktionella,
”filtreras” genom tjänsteorganisationens image och formar den kund-
upplevda totalkvaliteten (figur 14).

De flesta definitioner av tjänstekvalitet betonar att kvalitet upp-
står om tjänsten möter kundens förväntningar och behov. En van-
lig definition är att ”tjänsten skall motsvara kundernas förväntningar
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och tillgodose deras behov” (Edvardsson 1996a:148). Totalkvalite-
ten antas främst vara bestämd av gapet mellan den förväntade och
den upplevda kvaliteten (t.ex. Grönroos 1992). Kundens förvänt-
ningar utgörs både av mer individuella behov och önskemål och av
de kollektiva normer beträffande kvalitet som finns i individens so-
ciala kontext på såväl samhällsnivå som gruppnivå. Individens egna
personliga förväntningar är integrerade med de förväntningar som
finns inbyggda i den kulturella kontexten genom värderingar, stan-
dards etc. Relationen mellan de individuella förväntningarna och in-
dividens värderingar, samt mellan dessa värderingar och de all-
männa värderingarna i samhället, tydliggörs genom Ingleharts tidi-
gare refererade teori om värderingsförändringar (Inglehart 1977).
Enligt denna är varje individ ”fången bakom dubbla lås”, dels i sin
egen individuella uppväxthistoria, dels i sitt eget samhälles histo-
ria under de 20 första levnadsåren (Pettersson 1988). De grund-
läggande värderingarna skapas därmed hos varje generation upp till
20-årsåldern. Detta innebär att den enskilda människans förvänt-
ningar på, och kvalitetsbedömning av, tjänsten och tjänsteorgani-
sationen för det första är beroende av den referensram som det egna
värderingssystemet utgör, för det andra av de smygande förän-
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Figur 14: Upplevd totalkvalitet hos kyrkans kunder som ett resultat av
upplevd teknisk och funktionell kvalitet filtrerad genom kyrkans ima-
ge (tillämpad modell efter Grönroos 1992:41).

Kundupplevd totalkvalitet

Svenska kyrkans image

Teknisk kvalitet i
resultat: vad?

Funktionell kvalitet i
processen: hur?



dringar av hela samhällets värderingar som sker genom att nya ge-
nerationer kommer till. Dessutom påverkas såväl förväntningar som
kvalitetsbedömning av tidigare personliga erfarenheter av tjänsten
och tjänsteorganisationen. Kvalitetsbedömningen kommer följakt-
ligen att vara ett resultat av en integrerad bedömning av tjänsten
utifrån det egna värderingssystemet, tidigare erfarenheter och av
de intryck och värderingar som omvärlden kontinuerligt förmedlar.
Kundupplevd tjänstekvalitet kan därmed ses som ett socialt feno-
men som uppstår i en komplex interaktionsprocess; dels i ett dia-
lektiskt samspel mellan individen och de kollektiva normerna, dels
i det sociala möte som äger rum när tjänsten produceras och kon-
sumeras (Gustavsson m.fl. 1997). 

Teorin bakom det s.k. förväntansparadigmet eller jämförelsepa-
radigmet har kritiserats ur flera utgångspunkter (Lindquist & Pers-
son 1997). En typ av kritik tar fasta på att det inte räcker med att
befintliga förväntningar infrias för att man ska vara nöjd med kva-
liteten. Om t.ex. kunden har en grundläggande pessimistisk syn på
tjänsteorganisationen innebär det att förväntningarna är mycket
låga. När tjänsteorganisationen möter dessa låga förväntningar in-
nebär det ändå inte att kunden automatiskt är nöjd. Kundens för-
väntan är i det här fallet en gissning av hur dåligt tjänsten kommer
att upplevas. Infriandet av denna profetia är därför inte ett krite-
rium på god kvalitet. När det gäller kyrkans tjänster har många män-
niskor från början mycket låga förväntningar på kyrkan. Som vi kom-
mer att se visar intervjuundersökningen att dessa låga förväntningar
ofta infrias. Ibland innebär detta att människor ändå inte känner
sig nöjda. Ibland överträffas de låga förväntningarna och ger en hög
upplevd kvalitet.    

På flera olika sätt är begreppet förväntan som referenspunkt
mycket vagt och mångtydigt. Förväntan kan innebära något som en
tjänst (Miller 1977):  
❑ Skulle kunna vara = en ideal nivå
❑ Bör vara = en skälig nivå
❑ Kommer att vara = en sannolik nivå
❑ Måste vara   = en lägsta tolerabel nivå
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I syfte att fånga in dessa olika aspekter på begreppet förväntan tän-
ker man sig teoretiskt att kundens förväntan innehåller en tole-
ranszon inom vilken tjänstens utfall måste hamna för att kunden
ska vara nöjd. Den övre gränsen av zonen anger den önskade tjän-
sten, den nedre gränsen anger det utfall som uppfattas vara ac-
ceptabelt (Zeithaml m.fl. 1993). Ett utfall inom toleranszonen upp-
fattas av kunden som normalt, vilken följaktligen tillåter en viss va-
riation i den upplevda kvaliteten. Kunden uppfattar en tjänst med
kvalitet under denna normala toleranszon som en ”förlust” och en
tjänst med kvalitet över den normala nivån som en ”vinst”. En för-
lust är dock en mer negativ upplevelse än en vinst är en positiv upp-
levelse (Strandvik 1994).

Det har i olika typer av undersökningar framkommit att män-
niskor har inbördes olikartade förväntningar på Svenska kyrkan och
vad kyrkan ska erbjuda. Majoriteten uttrycker ofta en förväntan att
kyrkan ska tillhandahålla sociala omsorgstjänster och kulturella
tjänster (Bäckström 1995). I undersökningar av prästers upplevel-
se av den egna arbetssituationen visar det sig att många präster upp-
lever spänningar mellan de olika förväntningar som riktas mot präs-
trollen. Å ena sidan handlar det om förväntningar från den teolo-
giska traditionen/läran och den kyrkliga organisationen, å andra si-
dan handlar det om förväntningar från olika grupper av människor.
T.ex. har många av de som tillhör ”den kyrkliga kärnan” och regel-
bundet deltar i gudstjänster helt andra förväntningar än de som säl-
lan deltar i gudstjänster (se bilaga 1). Det finns en spänning mel-
lan förväntningar på förnyelse och förändring och förväntningar på
kontinuitet och stabilitet (Bäckström 1994:146–147, jfr. Almås m.fl.
1989:186). Följaktligen finns det starkt differentierade och ibland
helt motstridiga kvalitetsuppfattningar beträffande kyrkans tjänster
bland olika grupper av människor.

En grundläggande kritik mot hela teorin bakom förväntanspara-
digmet är att människors förväntningar inte är statiska, inte ens i
ett mycket kort tidsperspektiv. Flera undersökningar har visat att
förväntan förändras redan under själva tjänstemötet (Boulding m.fl.
1993, Gardial m.fl. 1994). Det innebär att den förväntan kunden
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har på tjänsteorganisationen efter tjänstemötet är annorlunda än
förväntan före mötet. Vid mätningar av kvalitetsupplevelsen efter
ett tjänstemöte jämför kunden automatiskt med den form av för-
väntan kunden har efter mötet (Lindqvist & Persson 1997:61). Den-
na skiljer sig från kundens förväntan före tjänstemötet. Man kan
därför inte veta om det är förväntan före eller efter tjänstemötet
som formar den kvalitetsupplevelse som kunden kan berätta om ef-
ter tjänstemötet.   

Kvalitetsfaktorer 
Forskningen kring kundupplevd tjänstekvalitet har skapat ”krav-spe-
cifikationer” bestående av olika uppsättningar av faktorer som an-
tas påverka kvalitetsupplevelsen (Johnston 1994). Dessa kvalitets-
faktorer kallas även för kvalitetsdeterminanter, kvalitetskriterier,
kvalitetsdimensioner eller kvalitetskategorier. Vissa kvalitetsfakto-
rer antas ha en mer generell giltighet inom olika typer av tjänste-
verksamheter, medan andra är specifika för en viss typ av tjänst el-
ler ett visst kundsegment. Den mest kända generella kravspecifi-
kationen för tjänster med anspråk på att vara genrell, identifierar
följande fem kvalitetsfaktorer (Zeithaml m.fl. 1990): 
1. Pålitlighet (reliability), ex. punktlighet
2. Fysiska faktorer (tangibles), ex. lokaler, personalens klädsel
3. Konstruktiv reaktion (responsiveness), ex. förmåga till indivi-

duell kundanpassning 
4. Tillförsikt (assurance), ex. trovärdighet
5. Empati (empathy), inlevelseförmåga

Ett annat exempel är följande sex generella kvalitetsfaktorer (Grön-
roos 1992:51): 
1. Yrkesmässighet och sakkunskap 
2. Attityder och uppträdande 
3. Tillgänglighet och flexibilitet
4. Pålitlighet
5. Återställning (recovery, dvs förmågan att ställa tillrätta och kom-

pensera fel som uppstår)
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6. Rykte och trovärdighet

Den femte av Grönroos kvalitetsfaktorer har i flera studier av tjän-
stekvalitet bedömts som särskilt betydelsefull. Kunden kan ha för-
ståelse för att fel kan uppstå, ”alla kan göra misstag”, men avgörande
för den upplevda totalkvaliteten är hur misstagen hanteras. Därför
har särskild uppmärksamhet riktats mot att utveckla s.k. ”kvali-
tetssäkrade recoveryprocesser” (Edvardsson 1997:95). Dessa hand-
lar dels om att i relation till kunden rätta till och kompensera upp-
komna fel, dels att bygga in garantier i organisationen för att sam-
ma fel inte ska upprepas en gång till. I vissa tjänsteerbjudanden in-
går redan i marknadsföringen en ”tjänstegaranti”, vilken innebär att
kundens kompensation vid eventuella brister tydliggörs före pro-
duktion och konsumtion av tjänsten.   

Under 1990-talet har relationers betydelse för kvalitetsupplevel-
sen fått en allt större uppmärksamhet inom tjänsteforskningen
(Crosby m.fl. 1990, Storbacka m.fl. 1994, Liljander & Strandvik
1995, Holmlund 1997). I många tjänsteverksamheter formas den to-
tala kundupplevda kvaliteten i en spänning mellan enskilda tjän-
stemöten, ibland kallade episoder, och en relation som sträcker sig
över en längre tid. Begreppet kvalitet behöver därför relateras till
såväl de enskilda tjänsteprocesserna som till den övergripande,
ibland livslånga relationen. T.ex. kan en hög upplevd kvalitet i rela-
tionen spilla över på kvalitetsupplevelsen av enskilda tjänstemöten.
Kvalitetsupplevelsen av enskilda tjänstemöten kan omvänt påverka
uppfattningen av såväl relationen som upplevelsen av kommande
tjänstemöten. Man har därför uppmärksammat interaktionen mel-
lan episodkvalitet och relationskvalitet (Liljander & Strandvik 1995).
Holmlund (1997:96–100) särskiljer tre tidsdimensionella nivåer un-
der den övergripande nivå som utgörs av den långsiktiga tjänstere-
lationen (figur 15). 

Ett antal tidsmässigt korta aktiviteter bildar en episod. Ett an-
tal episoder bildar en sekvens, och ett antal sekvenser finns inom
ramen för en mer långsiktig relation. Begreppet episod i modellen
motsvarar det som tidigare har kallats tjänstemöte eller tjänste-
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process. Holmlund diskuterar interaktionen mellan kvalitetsupple-
velsen på dessa fyra nivåer: aktivitetsnivån, episodnivån, sekvens-
nivån och relationsnivån21. Relationen betraktas i Holmlunds mo-
dell som ett filter genom vilket kvalitetsupplevelsen på de tre lägre
nivåerna filtreras. Upplevelsen av relationen har därmed en över-
gripande betydelse för den totala kvalitetsupplevelsen.   

Kvalitet för kund, medarbetare och ledning
Även om kundperspektivet på många sätt är det grundläggande vid
diskussion om tjänstekvalitet så behöver detta kompletteras. Tjän-
steforskningens kundfokusering innebär inte att kunden alltid har
rätt. Det är inte bara kunden som är intressent i en tjänsteverk-
samhet, även andra aktörer med andra perspektiv har förväntning-
ar och behov beträffande kvalitet i tjänsteverksamheten. Förutom
kunder finns alltid någon form av personal och i de flesta fall en
ledning. Dessa tre aktörer; kunder, personal och ledning har delvis
olika syn på vad som ska definieras som en hög kvalitet i tjänste-
verksamheten. Kunden är brukare av tjänsten med behov som
han/hon förväntar sig att få infriade. Personalen har arbetsrelate-
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Figur 15: Fyra interaktionsnivåer inom en tjänsterelation 
(Holmlund 1997:96).
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21 Holmlund (1997) har studerat upplevd kvalitet i tjänsterelationer mellan fö-
retag, vilket innebär att det inte är möjligt att göra alltför långtgående jämfö-
relser mellan hennes studie och relationerna mellan individ och organisation.  

A      A    



rade behov av arbetstillfredsställelse, upplevelse av meningsfullhet,
bra arbetsmiljö m.m. Ledningen har vanligen någon form av effek-
tivitetsrelaterat mål t.ex. relaterat till ekonomiskt resultat eller till
organisationens övergripande mål. Enligt ett sådant integrerat ak-
törssynsätt reduceras kundens avgörande roll och total tjänstekva-
litet uppstår först när samtliga tre nyckelaktörer är tillfredsställda
samtidigt (Gustavsson m.fl. 1997). Även ur ett kundperspektiv finns
det skäl att låta övriga aktörer medverka i kvalitetsbedömningen.
De övriga två nyckelaktörerna har i många fall större kunskap om
den möjliga kvalitetsnivån i tjänsten och kan följaktligen medver-
ka till att tjänstens kvalitet utvecklas till kundens fördel på ett sätt
som kunden inte har  egna möjligheter att själv bedöma.  

Som nämndes tidigare var det i anslutning till projektet ”Kon-
firmand 1990” som en mer fördjupad diskussion kring begreppet
kvalitet initierades inom Svenska kyrkans organisation. Denna dis-
kussion hade dock ingen direkt anknytning till det allmänna kvali-
tetstänkandet. En av projektmedarbetarna (Geyer 1989) skapade en
egen definition av begreppet kvalitet i livsfrågeorienterad verksam-
het, vilken involverar flera aktörers perspektiv och i praktiken ham-
nar nära modernt kvalitetstänkande. Han menar att en meningsfull
verksamhet är en verksamhet med kvalitet. En meningsfull verk-
samhet definieras som en verksamhet vilken realiserar en målsätt-
ning. Utifrån detta synsätt för Geyer en diskussion om konfir-
mandarbetets målsättning som en kärnfråga för dess kvalitet. Verk-
samhetens målsättning relateras till tre intressenters behov: mål-
gruppens (konfirmandernas) behov, huvudmannens (Svenska kyr-
kans) behov och samhällets behov (Geyer 1989:23–25). Geyer
menar att konfirmandarbetets kvalitet handlar om i vilken mån kon-
firmandarbetet möter dessa tre intressenters behov. Geyers begrepp
”målgruppen” motsvarar Gustavssons m.fl. begrepp kunden. ”Hu-
vudmannen” kan sägas motsvara ledningen i Gustavssons modell.
Skillnaden mellan Geyers synsätt och Gustavssons m.fl. är att Gey-
er lägger till ”samhället” som ytterligare ett intressentperspektiv be-
träffande kvalitet i tjänsten, medan Gustavsson m.fl. räknar med
ett särskilt personalperspektiv. Geyer argumenterar för att det finns

174



ett övergripande samhällsintresse att konfirmandundervisningens
livsfrågeorienterade verksamhet bedrivs med en hög kvalitet som
motsvarar samhällets behov. Detta samhällsperspektiv är teoretiskt
intressant, men i praktiken är det svårt att definiera vilken person
eller organisation som skall företräda samhällsintresset i detta av-
seende. Gustavssons m.fl. kvalitetsmodell är tydligare och enklare
att praktiskt använda vid undersökning och utveckling av kvalitet.   

När begreppet kvalitet studeras i kyrkans verksamheter är det
därför lämpligt att utgå ifrån de tre intressentperspektiv som har
nämnts tidigare: kunderna, personalen och ledningen. Men utöver
dessa perspektiv behöver också övergripande teologiska, för kyrkan
konstitutiva, perspektiv vägas in (figur 16). 

Kyrkans karaktär av idéburen organisation skiljer den från de fö-
retag och offentliga förvaltningar som tjänsteforskningen huvud-
sakligen har studerat. Olika teologiska traditioner innehåller olika
bestämningar av kyrkans ideologi och mål vilket leder till olika de-
finitioner av begreppet kvalitet. Det teologiska intressentperspek-
tivet är naturligtvis inte individoberoende. Teologin tolkas alltid ge-
nom någon människa. Men en kvalitetsdiskussion rörande kyrkans
tjänster kommer ofrånkomligen att referera till kyrkans teologiska
grund och tradition som ett, åtminstone delvis, självständigt per-
spektiv vid sidan av de tre övriga intressenternas perspektiv. Kva-
litetsuppfattningarna enligt samtliga tre perspektiv, kund, personal
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Figur 16: Fyra intressentperspektiv på begreppet kvalitet i Svenska 
kyrkans tjänster.
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Kyrkans teologi/ideologi/mål
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och ledning, behöver därför stämmas av mot kvalitetsaspekter ut-
ifrån kyrkans teologi. När kvalitetsbedömningen är hög ur alla fyra
perspektiven maximeras den samlade kvalitetsupplevelsen av tjän-
sten. 

Vid en tjänsteteoretisk analys av kvalitetsbegreppet i kyrkans
verksamhet är det naturligt att ta utgångspunkten i de kyrkotillhö-
rigas perspektiv. Kunskapen om mottagarnas kvalitetsupplevelse är
av särskilt intresse även för övriga intressenter, om de ska kunna
möta människors faktiska behov. Det är av grundläggande betydel-
se att utveckla bra metoder för att undersöka kvalitet ur motta-
garperspektivet. Som tidigare diskuterats är begreppet relation cen-
tralt i den kyrkliga kontexten. Den formella relationen till kyrkan
är vanligtvis livslång. Den upplevda tjänstekvaliteten påverkas av
den upplevda relationskvaliteten och vice versa (figur 17) . Analy-
sen av kvalitet ur kundperspektivet behöver därför särskilt fokuse-
ra samspelet mellan tjänstemöten/episoder och relationen till kyr-
kan sett ur individens livsperspektiv.   

Ytterligare ett sätt att vidga perspektivet vid bedömningen av kva-
litet är att uppmärksamma de interna tjänsternas betydelse. I de
flesta tjänsteorganisationer finns medarbetare som levererar inter-
na tjänster till andra medarbetare inom den egna organisationen.
För att uppnå hög kvalitet för de externa kunderna är det viktigt
att de interna kunderna upplever hög kvalitet. I en kvalitetsmedve-
ten organisation är varje medarbetare serviceinriktad och kund-
orienterad oavsett om man betjänar externa eller interna kunder
(Grönroos 1992:209).

Sammanfattning

Svenska kyrkan kan ur ett tjänsteperspektiv betraktas som en tjän-
steproducerande organisation. Nästan alla svenskar har en oftast
livslång formell relation till kyrkan och nyttjar kyrkans tjänster åt-
minstone någon gång under livet. Endast en mindre grupp är kon-
tinuerliga brukare under hela livet. Men många tar regelbundet del
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av kyrkans tjänster under en viss del av livet, t.ex. genom deltagande
i kyrkans barnverksamhet, konfirmandundervisning eller en kör.  

Kyrkan är av tradition mer producentorienterad än kundorien-
terad även om det finns inbyggda spänningar mellan kyrkans teo-
logi och dess praxis. De tjänsteteoretiska begreppen lyfter fram
mottagaren av kyrkans verksamhet och sätter hans/hennes behov och
förväntningar i centrum. För att bedöma den totala kvaliteten i kyr-
kans tjänster behöver man förutom kundperspektivet även väga in
personalens och ledningens bedömning, samt göra överväganden ut-
ifrån kyrkans teologi.

Mot bakgrund av den tidigare beskrivna utvecklingen av det re-
ligiösa livet mot ett alltmer individualiserat och marknadsoriente-
rat förhållningssätt ställs ökade krav på kundorientering från kyr-
kans sida. Människors personliga upplevelse av att såväl relationen
till kyrkan som kyrkans tjänster tillför mervärde blir troligen allt
mer avgörande för att de ska stanna kvar som medlemmar och fort-
sättningsvis efterfråga kyrkans tjänster. Utvecklingen av ett syste-
matiskt kundorienterat kvalitetstänkande är därför en viktig fram-
tidsfråga för Svenska kyrkan.  
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Figur 17: Modell över samspelet mellan episodkvalitet och relations-
kvalitet i tjänsterelationen mellan de kyrkotillhöriga och Svenska kyr-
kan (jfr. figur 7).  
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I nästa del av avhandlingen analyseras och tolkas en empirisk in-
tervjuundersökning av människors upplevelse av såväl de kyrkliga
tjänster som de har tagit del av, som deras uppfattning och upple-
velse av relationen till Svenska kyrkan, samt eventuella samband mel-
lan dessa upplevelser. Människors upplevelse av relation och tjän-
ster sätts in i deras eget livsperspektiv. Särskilt negativa respekti-
ve positiva upplevelser analyseras enligt kritisk-händelse-metoden.
Dessa analyser förväntas ge bidrag till en fördjupad förståelse av
den kundupplevda kvaliteten i såväl relationen till kyrkan som i kyr-
kans tjänster.
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Del III

DEN INDIVIDORIENTERADE 
MIKRONIVÅN

Avhandlingens syfte, de tjänsteteoretiska och religionssociologiska
perspektiven samt den kritiska realismen som vetenskapsteoretisk
plattform presenterades i del ett. I del två diskuterades de förän-
drade villkoren för religionen i det moderna tjänstesamhället, och
ett utkast till en tjänsteteoretisk referensram för Svenska kyrkan
utvecklades. Den tredje avhandlingsdelen redovisar val av metod
och design, samt analys och resultat av en intervjuundersökning om
hur kyrkotillhöriga uppfattar och bedömer sin relation till kyrkan
och de kyrkliga tjänster som de har tagit del av. 
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5. Undersökningsmetod och -design

Kapitlet inleds med en principiell diskussion kring metodval vid
tjänsteforskning. Den kvalitativa inriktningen och de valda kvali-
tativa metoderna, samt metodtrianguleringen, motiveras och dis-
kuteras mer utförligt. Vidare beskrivs och motiveras det strategis-
ka urvalet av informanter, intervjuernas uppläggning och intervju-
guidens frågor. I slutet av kapitlet presenteras den analysmodell som
har använts vid bearbetning, analys och tolkning av intervjumate-
rialet. Avslutningsvis diskuteras undersökningens validitet och re-
liabilitet.  

Metoddiskussion

Avhandlingens vetenskapsteoretiska ansats är den kritiska realis-
men. Dess metodologiska implikation är att metoddiskussionen och
metodvalet alltid i första hand ska relateras till det studerade objek-
tet och studiens syfte. Den kritiska realismen förespråkar metod-
pluralism inom all typ av forskning. Det är forskningsproblemet som
ska styra valet av forskningsmetod/tekniker. Olika typer av såväl
kvantitativa som kvalitativa metoder kan komplettera varandra ge-
nom s.k. metodtriangulering1. Valet av metoder ska ske medvetet,
med en tydlig motivering (Danermark m.fl. 1997, se även Starrin
m.fl. 1991, Evjegård 1993). Alla metodval medför en konstruktion
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1 Det finns även metoder som innebär en kombination av kvalitativa och kvanti-
tativa tekniker, t.ex. den så kallade Case survey methodology (Larsson 1990).
Denna metod innebär att gemensamma mönster i ett större antal kvalitativa
fallstudier analyseras kvantitativt.  



av verkligheten som i någon mening är en subjektiv avgränsning. I
det avseendet är det ingen skillnad mellan kvantitativa och kvalita-
tiva metoder. Ibland används statistiska metoder som om de legiti-
merade sig själva som objektiva. Men varje val av vetenskaplig frå-
ga som formuleras i en undersökning och varje form av urval kon-
struerar en viss verklighetstolkning utifrån ett av flera möjliga per-
spektiv (Bourdieu m.fl. 1991). Metodvalet är därför en integrerad
del i valet av perspektiv. Ingen metod kan betraktas som neutral el-
ler rent objektiv. Därför behöver varje metod/teknikval utsättas för
en grundläggande och kritisk metodologisk prövning. Valet av me-
tod för avhandlingens undersökning har till stor del styrts av det tjäns-
teteoretiska perspektivet och det induktivt explorativa syftet. Där-
för diskuteras i nästa avsnitt några principiella utgångspunkter vid
val av metod för forskning kring tjänster utifrån kundperspektivet.  

Principiella utgångspunkter vid tjänsteforskning 
Den huvudsakliga skillnaden mellan en vara och en tjänst är enligt
de flesta definitioner att en tjänst har en större grad av immateri-
alitet än en vara, d.v.s. tjänsten är mer abstrakt (Grönroos 1992:29).
En vara och dess tillkomst kan vanligtvis bedömas efter mer indi-
vidoberoende kriterier än en tjänst. Studiet av en speciell tjänst kan
däremot inte göras oberoende av hur tjänsten upplevs av den kund
som tar del av tjänsten. Därför måste man vid val av metoder för
att undersöka tjänster välja och utforma sådana metoder som för-
mår fånga kundens upplevelse av tjänsten. 

En tjänst tillkommer som ett resultat av en dynamisk process som
äger rum i en interaktion mellan två eller flera aktörer. De metoder
som man väljer vid forskning om tjänster bör därför vara sådana som
tar hänsyn till eller utgår ifrån ett processynsätt. Eftersom de pro-
cesser som resulterar i en tjänst ofta är mångfacetterade och svår-
gripbara är det i många fall lämpligt att välja kvalitativa forsk-
ningsmetoder (Norling & Olsen 1994). 

En tjänst kan vanligtvis betraktas som resultatet av en process
som sker i en interaktion mellan två eller flera människor. Detta in-
nebär att den individuella ”mänskliga faktorn” är av avgörande be-
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tydelse och medför att varje enskild tjänsteprocess, eller ”tjänstele-
verans” är unik (Olsen 1993:39). Såväl kunder som personal agerar
individuellt. Samma person kan agera på olika sätt vid två skilda till-
fällen. Forskningsmetoderna för att undersöka hur tjänster kommer
till, hur de fungerar och hur de upplevs, bör därför vara inriktade
på att uppmärksamma de heterogena processerna i tjänsteproduk-
tion och tjänstekonsumtion. Metoder som förutsätter att inblan-
dade aktörer fungerar mekaniskt bör undvikas. 

Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder kan användas vid forsk-
ning kring tjänster. Genom att tillämpa metodtriangulering kan man
fånga olika aspekter av tjänsters dynamik. Utifrån de principiella
utgångspunkterna ovan är det vid forskning kring tjänster dock ofta
angeläget att tona ner det positivistiska forskningsidealet och lyfta
fram det humanistiska idealet (Bourdieu m.fl. 1991, jfr. Popper
1965, 1972, 1976) 2. Generaliserbarheten får därvid stå tillbaka för
en djupare förståelse av helhet och sammanhang. Detta innebär att
kvali-tativa beteendevetenskapliga metoder med hermeneutisk/fe-
nomenologisk inriktning är vanligt förekommande inom tjänste-
forskningen (Norling & Olsen 1994:86, Wilhelmsson & Edvardsson
1994:6, jfr. Ödman 1979, Uljens 1989). 

Utifrån dessa principiella utgångspunkter kan ett brett spektrum
av olika metoder, tekniker och verktyg användas för att studera kyrk-
liga tjänster. I en bilaga presenteras en inventering av ett antal så-
dana metoder (Bilaga 2). Några av dessa har särskilt övervägts som
tänkbara alternativa metoder för avhandlingens undersökning; en-
käter, telefonintervjuer, fokusgruppintervjuer och skriftligt berät-
tande. De metoder som har använts i den empiriska undersökning-
en presenteras utförligt i nästa avsnitt, men först motiveras valet
av en kvalitativ inriktning.
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ciper till samhällsvetenskapens område. Han liknar rationalistisk metodologisk
fastlåshet vid bilden av den person som letar efter sin borttappade husnyckel
endast under gatlyktan, med motiveringen att det är svårare att leta på andra
ställen (Bourdieu m.fl. 1991).



Motiv för en kvalitativ inriktning 
I valet mellan en kvantitativ och kvalitativ inriktning har avhand-
lingens syfte att undersöka individers uppfattningar så förutsätt-
ningslöst som möjligt fått styra. Därmed har undersökningen fått
en kvalitativ inriktning utan kvantitativa ambitioner. 

Kvantitativa metoder syftar vanligen till någon form av genera-
liserbarhet. De kvantitativt inriktade undersökningsmetoderna är
deduktiva och förutsätter en större bundenhet vid förutbestämda
teorier än kvalitativa metoder. Detta avgränsar med automatik de
möjliga utfallen av undersökningarna. Den begreppsapparat och de
teorier man utgår ifrån kan fungera alltför styrande och självupp-
fyllande (Simiand 1922/1991, Holme & Solvang 1991:154). Kvanti-
tativa metoder lämpar sig för jämförande eller teoriprövande stu-
dier, men är mindre lämpliga för teorigenererande och nyupptäck-
ande undersökningar (Repstad 1993). Valet av en kvantitativ in-
riktning innebär att man i ett tidigt skede måste göra avgränsning-
ar, vilket innebär en styrka vid jämförelser av resultat från olika
undersökningar, men kan medföra att man missar avgörande fakto-
rer och fenomen som faller utanför de gjorda avgränsningarna. 

Det kvalitativa angreppssättet har som främsta syfte att förstå
innebörden av en viss företeelse eller upplevelse. Inom kvalitativ
forskning strävar man efter att förstå samspelet mellan delar och
helhet hos forskningsobjektet eller fenomenet. Forskningen är ex-
plorativ, induktiv och lägger tyngdpunkten på processer och inne-
börd mer än på mål eller slutresultat. Den egna observationen och
intuitionen är viktiga instrument i den kvalitativa forskningen (Mer-
riam 1994:30f). En kvalitativ inriktning är mer förutsättningslös,
upptäckande och teorigenererande än en kvantitativ inriktning
(Starrin m.fl. 1991, Repstad 1993). Men även vid användning av kva-
litativa metoder begränsar forskarens förförståelse de möjliga ut-
fallen, dock inte med samma inbyggda begränsningar till nyupp-
täckter som är fallet beträffande kvantitativa metoder.   

Utifrån avhandlingens syfte genomförs den empiriska undersök-
ningen för att ”undersöka hur kyrkotillhöriga uppfattar och bedö-
mer sin relation till kyrkan och de kyrkliga tjänster som de har ta-
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git del av”. De hittillsvarande religionssociologiska undersökning-
arna rörande dessa frågor har till största delen genomförts med
kvantitativa metoder. Valet av kvalitativa metoder motiveras med
nedanstående argument. 

1. Avhandlingens empiriska undersökning har ett grundläggande
explorativt syfte. Det är därför viktigt att studera hur männis-
kor med egna ord uppfattar och värderar sin egen relation till
Svenska kyrkan och de tjänster de har tagit del av. En kvantita-
tiv inriktning skulle riskera att mer eller mindre medvetet ha en
alltför stark bindning till redan etablerade frågeställningar och
resultat. Därmed skulle undersökningen riskera att styras allt-
för mycket vilket skulle begränsa de möjliga resultaten. Kvalita-
tiva metoder är mer öppna inför att upptäcka nya aspekter be-
träffande dessa sociala relationer (Durkheim 1895/1982, Bour-
dieu m.fl. 1991, Starrin m.fl. 1991). 

2. Sociala relationer består vanligen av komplicerade nätverk som
är svåra att fånga med kvantitativa metoder (Katz 1957). Det kan
därför vara viktigare att noggrant och ingående undersöka väl ut-
valda fall än att göra tvärsnittsstudier. Genom att noggrant un-
dersöka fallet kan man dra slutsatser som sedan kan prövas på
andra delar av verkligheten genom andra kvalitativa eller kvan-
titativa studier (Durkheim 1912/1995).

3. Frågor som rör människors förhållande till religion betraktas som
mycket privata frågor som många människor har svårt att ut-
trycka eller undviker att berätta om. Det är därför angeläget att
använda metoder som är öppna, ger informanten tid att tänka,
och stimulerar ett fritt ostrukturerat berättande.

4. Människor är ofta mycket noga med det exakta ordvalet när de
formulerar uppfattningar som rör religion och sin egen person-
liga tro. Ordvalet beror bl.a. på vilka erfarenheter den enskilda
individen har och vilken specifik kontext han/hon befinner sig i.
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Kvantitativa undersökningar baseras på antagandet att infor-
manter med olika typer av bakgrund ändå uppfattar en viss frå-
ga på samma sätt och att en viss svarsformulering betyder sam-
ma sak för olika individer.3 Människor för vilka religionen bety-
der mycket anser ofta att det är svårt att svara på frågor med fas-
ta svarsalternativ. Det kan för dem vara mycket viktigt att ange
hur deras egen uppfattning är avgränsad mot vissa andra tros-
uppfattningar. De kan t.o.m. vägra svara på frågor av det skälet
att deras trosuppfattning är starkt kopplad till vissa exakta
språkliga formuleringar. Därför upplevs religionens verklighet och
den personliga livsåskådningen i många fall mer komplex för in-
formanten än för den undersökande forskaren (Homan & Dan-
delion 1997). 

5. Med kvalitativa metoder kan forskaren i dialog med informan-
ten fördjupa frågor och svar och klara ut missförstånd. Infor-
manten kan ges möjlighet att förtydliga sin uppfattning och för-
klara hur ord och uttryck ska tolkas ur informantens eget per-
spektiv (Repstad 1993).

Valda undersökningsmetoder

Mot bakgrund av metoddiskussionen har undersökningen genom-
förts som en kvalitativ tolkande fallstudie av ett strategiskt befolk-
ningsurval. Fallstudiens syfte är att undersöka hur kyrkotillhöriga
individer uppfattar och bedömer sin relation till Svenska kyrkan och
de kyrkliga tjänster som de har tagit del av. 
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3 Homan & Dandelion (1997) visar att språkbruket ofta är intimt förknippat med
den religiösa övertygelsen.  T.ex. har uttrycket ”gudomlig healing” för vissa
pingstvänner har gudomlig healing en rakt motsatt innebörd än uttrycket ”jäm-
fört med troshealing”. Ett annat exempel är att för kväkare är motståndet mot
vissa religiösa kategorier och begrepp en del av deras religiösa identitet, vilket
kan leda till svarsvägran eller till en medvetet helt annan tolkning av frågan än
den forskaren avsåg (Homan & Dandelion 1997). 



En kvalitativt inriktad fallstudie utgör en intensiv, holistisk be-
skrivning och analys av en enda företeelse eller enhet, t.ex. ett an-
tal individer, en tjänsteorganisation eller ett tjänstemöte. Fallstu-
diemetoden syftar främst till att ge en ”tolkning i kontext”. Den är
särskilt användbar när man vill fokusera de mönster som ett antal
viktiga faktorer bildar. Den kvalitativa fallstudiemetoden används
vanligen för att konstruera en teori, men den kan också utnyttjas
för att pröva en teori. Fallstudier kan klassificeras efter hur slu-
trapporten ser ut, om den i huvudsak är deskriptiv, tolkande eller
värderande (Merriam 1994).

Avhandlingens ”fall” är ett antal individers upplevelse av sin re-
lation till Svenska kyrkan och av kyrkans tjänster, betraktat ur de-
ras livsperspektiv. Fallstudiens syfte är dels att explorativt fokuse-
ra sociala mekanismer, med öppenhet för ny teoribildning, dels att
pröva tjänsteteoretiska begrepp. Detta dubbla syfte uppnås genom
metodtriangulering i undersökningsdesignen samt genom att ana-
lysen av det empiriska materialet genomförs ur tre olika analys-
perspektiv. De undersökningsmetoder som har valts för den kvali-
tativa fallstudien är kvalitativa semistrukturerade besöksintervju-
er, livsperspektivanalys samt kritisk-händelse-metoden.

Kvalitativa semistrukturerade besöksintervjuer
Som huvudmetod har valts den kvalitativt inriktade semistruktu-
rerade besöksintervjun. Besöksintervjun bedömdes som det bästa
sättet att så förutsättningslöst som möjligt undersöka människors
uppfattning om sin relation till kyrkan och bedömningen av kyrkans
tjänster. Om man vill komma åt människors tankar och känslor när
det gäller frågor som upplevs höra till det privata området, är det
svårt att göra detta på avstånd genom skriftliga enkäter eller tele-
fonintervjuer. Det talade ordet vid ett personmöte är lättare att mo-
difiera (Dahmström 1991). Vid en besöksintervju kan också kropps-
språket ha en kompletterande funktion som gör det lättare att ut-
trycka det abstrakta, känslor etc. 

Intervjuer kan genomföras på många olika sätt. De kan ha en kva-
litativ eller en mer kvantitativ inriktning, och vara mer eller min-
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dre strukturerade. Ju mer ostrukturerad och öppen en intervju är,
desto starkare blir den kvalitativt upptäckande och nyskapande in-
riktningen (Starrin & Renck 1996, Miller & Glassner 1997). Samti-
digt minskar dock möjligheten till jämförelse mellan olika infor-
manter. När intervjun väljs som metod eftersträvas vanligtvis en så
öppen, icke styrande intervjuform som möjligt. Intervjumetoden har
ofta, åtminstone delvis, ett explorativt syfte (Evjegård 1993). Av-
handlingens intervjudesign är semistrukturerad. Första delen av in-
tervjuguiden är mer öppen ostrukturerad, medan den senare de-
len är mer strukturerad. Fasta svarsalternativ har undvikits helt för
att styra informanten så litet som möjligt. I den inledande, mer
ostrukturerade delen av intervjun har livsperspektivanalys och kri-
tisk-händelse-metoden använts. Den avslutande delen har ett antal
strukturerade frågor, men utan bestämda svarsalternativ. Målsätt-
ningen har varit att låta intervjun förlöpa som ett samtal kring er-
farenheter och upplevelser av dels kyrkans tjänster, dels relationen
till kyrkan. 

Intervjun som forskningsmetod är liksom andra forskningsmeto-
der inte oproblematisk. Intervjumetoden kan teoretiskt sägas bestå
av två huvuddelar, genomförandet av intervjun och analysen av in-
tervjumaterialet. Men dessa båda delar är i praktiken omöjliga att
hålla isär. Såväl den som intervjuar som den som blir intervjuad för
med sig förutfattade meningar om syftet med intervjun, innebör-
den i frågor, enskilda ord, uttryck och begrepp. Man kan inte hel-
ler veta om informantens sätt att uttrycka sig verkligen matchar det
innehåll han/hon avser att förmedla. Orden är inte verkligheten. In-
tervjusituationen i sig är också uttryck för ett maktförhållande där
den som intervjuar har ett givet övertag, vilket på olika sätt styr och
påverkar interaktionen under intervjun och innehållet i det som
sägs. Språkets relativa karaktär innebär att intervjuanalyser inte kan
genomföras med ett rent mekaniskt tillvägagångssätt. De ord som
forskaren själv anger i sina frågor eller som används i informantens
svar kanske inte alls svarar mot samma innehåll i två olika intervjuer.
Det är därför svårt att tillämpa metoder som t.ex. att räkna fre-
kvensen av vissa uttryck och ord när man jämför intervjuer med va-
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randra och när man drar slutsatser av ett större antal intervjuer4

(Scheurich 1997). Analysen av varje enskild intervju har därför skett
inom ramen för respektive intervju i ett växelspel mellan del och
helhet. Därvid har undvikits att lägga alltför stor betoning på tolk-
ning av enskilda uttryck som inte stöds av helhetstolkningen av re-
spektive intervju. 

Livsperspektivanalys 
Majoriteten av svenska folket nyttjar kyrkans tjänster vid enstaka
viktiga tillfällen som är utspridda under en hel livsperiod, ofta med
flera års mellanrum. Det är därför angeläget att belysa relationen
till kyrkan och nyttjandet av enskilda kyrkliga tjänster ur infor-
mantens livsperspektiv. De tjänster som majoriteten nyttjar är till
största delen så kallade diskreta tjänster, dvs. enstaka tjänstemö-
ten som inte implicerar upprepning. Endast en mindre del av de kyr-
kotillhöriga är regelbundna nyttjare av en viss tjänst. De två typer
av diskreta tjänster som nästan alla svenskar tar del av, dop och be-
gravning, är knutna till bestämda och särskilt betydelsefulla tid-
punkter under individens livstid. Vissa av kyrkans tjänster funge-
rar som diskreta tjänster för vissa människor och som kontinuerli-
ga tjänster för andra, t.ex. gudstjänsterna. Andra tjänster är till sin
karaktär kontinuerliga, t.ex. körsång med återkommande övningar
och framträdanden. 

Av flera skäl är det av intresse att sätta in diskreta och kontinu-
erliga tjänstemöten i individens eget livsperspektiv, och relatera
tjänstemötena såväl inbördes till varandra, som till den mer över-
gripande relationen mellan individen och kyrkan. Genom att på så
sätt beskriva enskilda tjänstemötens position i livsperspektivets
kedja av tjänstemöten, kan man få en fördjupad förståelse för in-
dividens kvalitetsupplevelse av tjänsterelationen till kyrkan. En så-
dan analys av individens tjänstenyttjande och relation till kyrkan be-
nämns här livsperspektivanalys. 
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4 Detta synsätt innebär en tveksamhet till användning av automatisk databear-
betning av kvalitativt intervjumaterial. 



Nedanstående teoretiska exempel (figur 18) visar hur en livs-
perspektivanalys kan se ut för en kyrkotillhörig individ om man ut-
går från kyrkans verksamhet och människors deltagande så som des-
sa förhållanden ser ut i dag. Kyrkans verksamhet förändras över ti-
den, vilket innebär att figuren endast illustrerar livsperpektivana-
lysen som metod. Den kedja av tjänstemöten som inträffar för en
enskild individ står i samspel med den aktuella samhälleliga och
kyrkliga kontexten i varje del av livet. Antalet tjänstemöten under
livstiden varierar naturligtvis starkt mellan olika individer. Exem-
plet tar upp en rad olika tjänstetyper för att visa på den bredd av
tjänster som bör belysas vid en sådan livsperspektivanalys. Den per-
sonligt aktive kyrkomedlemmen har betydligt fler tjänstemöten med
kyrkan under livstiden. För den som tar aktivt avstånd till kyrkan
kanske det bara handlar om en och annan konsert, andras vigslar
och dop samt föräldrars begravningar. Det är först vid ett närmare
studium, t.ex. genom längre intervjuer av enskilda personer, som
man kan göra en mer fördjupad kartläggning av tidigare tjänste-
möten med kyrkan under livstiden.

Kritisk-händelse-metoden 
Inom tjänsteforskningen definieras vanligtvis en kritisk händelse
som en händelse vilken avviker ifrån vad en aktör har förväntat sig.
Avvikelsen kan vara antingen positiv eller negativ (Stauss 1993). Kri-
tisk-händelse-metoden5 (Critical incidence technique, CIT)6 inne-
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5 Olsen (1992) påpekar att det svenska ordet kritisk har en delvis annan inne-
börd än det engelska ordet ”critical”. Alternativa översättningar skulle kunna
vara t.ex. viktig, signifikant eller avgörande händelse.   

6 Kritisk händelse metoden (Critical incident technique, CIT) utvecklades un-
der andra världskriget i samband med utbildning av piloter inom det ameri-
kanska flygvapnet. ”The critical incident technique is essentially a procedure
for gathering certain important facts concerning behavior in defined situations”
(Flanagan 1954:335). Med kritisk händelse avsågs dels negativa händelser som
ett  misslyckande, en olycka eller ett tillbud, eller positiva händelser som ett
särskilt effektivt agerande för att lösa en viss stridsuppgift (Hansson 1995). Me-
toden har senare utvecklats och använts inom olika beteende- och samhällsve-
tenskapliga forskningsområden (se t.ex. Edvardsson 1992, Olsen 1992, Stål-
hammar 1996). 



bär att man systematiskt samlar in och analyserar sådana händel-
ser (Flanagan 1954, Hansson 1995). Metoden kan användas för oli-
ka syften i såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar. Ma-
terialinsamlingen kan ske med flera typer av tekniker, t.ex. inter-
vjuer, enkäter eller genom att använda spontana reklamationer el-
ler klagomål (Friman 2000). En särskild empirisk styrka hos kritisk-
händelse-metoden är att den utgår från upplevelser av verkligt
inträffade händelser och inte bara informantens allmänna uppfatt-
ningar, åsikter eller värderingar. Den kritiska händelsen skall avvi-
ka signifikant ifrån vad aktören upplever som normalt, antingen på
ett positivt sätt eller på ett negativt sätt. Vanligtvis är dessa hän-
delser förknippade med starka positiva eller negativa känsloupple-
velser, som har etsat sig fast i minnet hos den som har varit med
om den kritiska händelsen. Sådana händelser anses därför påverka
såväl känslor, beteende, som upplevelser under lång tid framöver
(Levitt 1981, Normann 1992, Berry m.fl. 1985, Edvardsson 1988).
Mot denna bakgrund anses metoden lämplig vid studier av kunders
upplevelser av tjänster och hur dessa påverkar såväl den aktuella
som den långsiktiga relationen till en tjänsteorganisation. 

Fokuseringen av vissa speciella händelser kan dock även ses som
metodens största svaghet. Man har frågat sig om man verkligen kan
dra några mer omfattande generella slutsatser av data som baseras
på udda, ifrån det ”normala” tillståndet avvikande händelser (Stauss
& Weinlich 1995). Vissa forskare betonar därför att man för att få
en mer fullständig bild av tjänsteprocesserna behöver komplettera
kritisk-händelse-metoden med metoder som fokuserar mer var-
dagliga upplevelser, relationer och processer (Edvardsson 1997:51).

Ett vanligt användningsområde för kritisk-händelse-metoden är
när man vill identifiera, undersöka eller utvärdera kundupplevd kva-
litet i en tjänsteverksamhet, särskilt kvaliteten i enskilda tjänste-
transaktioner. Kvalitetsuppfattningar när det gäller tjänster påver-
kas i synnerhet av situationer när avståndet mellan det man har för-
väntat sig att få och det man erbjuds eller faktiskt får är för stort.
Metoden tillämpas vanligtvis så att man ber tjänstekunder att er-
inra sig tillfällen av särskild besvikelse och/eller särskild tillfreds-
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Studiebesök med skolan i kyrkan vid jul.

Skolavslutning i kyrkan (samt ytterligare 
några skolavslutningar i kyrkan under andra
skolår).

Psalmboken som lärobok, några psalmer 
inlärs utantill. Julavslutning i kyrkan.

Studiebesök med skolan i kyrkan vid påsk.

En elev på skolan omkommer i en trafik-
olycka, prästen håller minnesstund på skolan.
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vecka i kyrkan, ett weekendläger, samt 
deltagande i 10 gudstjänster, konfirmations-
högtid.
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mässor eller julottor vid andra tillfällen under
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Dop av första barnet, hembesök av prästen. 

Dop av andra barnet, hembesök av prästen. 

Deltagande i förälder-barngrupp med första
barnet 2 tim/vecka, deltagande i familjeguds-
tjänster.

Vigsel, hembesök av prästen.

Deltagande i förälder-barngrupp med andra
barnet 2 tim/vecka, deltagande i familjeguds-
tjänster.

1:a adventsgudstjänst (samt ytterligare några
1:a adventsgudstjänster vid andra tillfällen
under livet).

C:a 25% av alla barn deltar i denna
typ av verksamhet i Svenska 
kyrkan.

En verksamhet som ökar i omfattning.

En verksamhet som ökar i omfattning.
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En verksamhet som ökar i omfattning.

De flesta skolor har idag en särskild
krisgrupp där en präst ingår. 

47% av alla 15-åringar konfirmeras.
De flesta vuxna svenskar är 
konfirmerade, t.ex. är 70% av alla 
35-åringar konfirmerade.

En gudstjänstform i vilken antalet 
deltagare har ökat på senare år.

75% av alla barn döps i Svenska 
kyrkan.

62% av alla vigslar sker i Svenska 
kyrkans ordning.

Individens
ålder: Nyttjad tjänst: Kommentar:
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Figur 18: Teoretiskt exempel på en livsperspektivanalys av en individs
nyttjande av Svenska kyrkans tjänster under 80 år om man utgår från
kyrkans verksamhet och människors deltagande så som det ser ut idag
(siffror ur 1998 års kyrkostatistik, Bromander 1999). 
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vakta församlingsbor på 80-årsdagen.



ställelse i samband med att de har tagit del av en viss typ av tjänst.
De ombeds att så noggrant som möjligt beskriva de tillfällen de an-
ger, sina personliga reaktioner och känslor, samt att så tydligt som
möjligt motivera varför de reagerade negativt respektive positivt.
Ofta innehåller kundens bedömning en värdering av de mänskliga
relationer som är förknippade med tjänsten. Särskilt relationerna till
frontpersonalen har i många undersökningar visat sig vara av stor
betydelse (t.ex. Bitner  m.fl. 1990, Edvardsson & Luukkonen 1996).
Analysen av insamlade kritiska händelser kan göras på olika sätt be-
roende på undersökningens syfte7.

Inom tjänsteforskningen har man i flertalet undersökningar kon-
centrerat sig på kunders negativa upplevelser och därför endast sam-
lat in och analyserat negativa kritiska händelser (t.ex. Olsen 1992,
Friman 1998). Ibland utgår man då ifrån de klagomål som spontant
inkommit till organisationen (t.ex. Edvardsson & Luukkonen 1996).
Som tidigare nämnts i avsnittet om kvalitet betraktar man inom det
moderna kvalitetstänkandet varje misstag eller fel i verksamhets-
processen som en möjlighet att utveckla högre kvalitet. Kunders kla-
gomål betraktas därför som en tillgång för tjänsteorganisationen,
en möjlighet till förbättring. Varje klagomål som kommer fram till
organisationen innebär en möjlighet att lära något om kundens ne-
gativa upplevelser av tjänsten och därmed också något om vilken
upplevelse av tjänsten som förväntades. Framförda klagomål inne-
bär därför möjligheter att identifiera brister i organisationen och
kan tydliggöra hur ett kundinriktat förbättringsarbete av tjänste-
processen bör ske8. 

Traditionella studier av kritiska händelser har varit fokuserade
på enskilda händelser, inte på kombinationer av händelser eller på
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7 T.ex. har Olsen (1992:147) utvecklat en analysmodell för att beskriva den kri-
tiska händelsen som en process som inleds med en utlösande faktor (trigger)
och slutar i ett resultat i form av en kortsiktig och en långsiktig effekt på re-
lationen till tjänsteproducenten.  

8 Ibland används uttrycket ”Complaint Management”, när man i ett företag/or-
ganisation betonar de framförda klagomålens centrala betydelse för verksam-
hetens kvalitetsutveckling.



samband mellan olika kritiska händelser över tid (Edvardsson &
Strandvik 1999). Tjänsteforskningens allmänt ökade intresse för de
mer långsiktiga relationerna mellan kunder och tjänsteorganisatio-
ner har dock även medfört ett ökat intresse för sådana mer sam-
mansatta samband, t.ex. interaktionen mellan kritiska händelser och
långsiktiga relationer (Roos & Strandvik 1996, Holmlund 1997,
Stewart 1997). Utifrån ett mer relationellt synsätt kan en kritisk
händelse definieras som en interaktion eller faktor som förändrar
kundens värdering av sin egen relation till tjänsteorganisationen (Ed-
vardsson & Strandvik 1999).  

I avhandlingens undersökning används kritisk-händelse-metoden
på ett öppet explorativt sätt, som en integrerad del i en kvalitativ
intervjuundersökning. Kritisk-händelse-metoden kombineras med
den tidigare beskrivna livsperspektivanalysen som en direkt upp-
följande del till denna. Detta innebär att kritisk-händelse-metodens
inriktning på den långsiktiga påverkan av relationen särskilt ut-
nyttjas. Informanten uppmanas att erinra sig någon händelse eller
upplevelse, någon gång under sitt liv, som har varit särskilt negativ
respektive särskilt positiv i kontakt med Svenska kyrkan, antingen
i ett direkt möte, när man tagit del av en tjänst, eller i någon an-
nan form av kontakt, t.ex. genom media. Vad som ska räknas som
en sådan ”kritisk händelse” definieras följaktligen av respektive in-
formant. Syftet är här att komma åt informantens subjektiva upp-
fattning om vad som har varit negativt respektive positivt. Meto-
dens svaghet, att den endast fokuserar udda situationer, balanseras
genom s.k. metodtriangulering inom ramen för en och samma in-
tervjusituation. Övriga delar av intervjun, livsperspektivanalysen
och mer strukturerade intervjufrågor i intervjuns senare del, för-
väntas fånga in det ”normala” tillståndet, d.v.s. den mer allmänna
upplevelsen av kyrkans tjänster och av relationen till kyrkan. 

Urval av pastorat

För att åstadkomma en så stor kvalitativ bredd som möjligt beträf-
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fande informanternas sociala, kulturella och religiösa bakgrund fast-
ställdes att dessa skulle väljas från fyra strategiskt utvalda pasto-
rat med så olika karaktär som möjligt. Först avgränsades urvalet till
följande fyra kategorier av sociala miljöer:  
• Medelstor stad utan något utmärkande särdrag som en enda do-

minerande sysselsättning, ovanlig religiös prägel eller liknande. 
• Förort till storstad med låg kyrkotillhörighet. 
• Bruksort.
• Landsbygd. 

Inom respektive av de fyra ortskategorierna har ett pastorat valts,
med målsättningen att åstadkomma så stor inbördes variation som
möjligt mellan pastoraten, med särskild hänsyn till följande faktorer: 
• Befolkningstal på den ort där pastoratet ligger.
• Ortens allmänna karaktär och sociala miljö. 
• Den andel av befolkningen som tillhör Svenska kyrkan.
• Pastoratets kyrkliga/religiösa karaktär.
• Kyrkoherdens ålder och kön.

De fyra utvalda pastoraten ligger i olika delar av landet. Två av pas-
toraten har bara manliga präster, ett pastorat har endast kvinnliga
präster och det fjärde pastoratet har såväl kvinnliga som manliga
präster. Två av kyrkoherdarna, en man och en kvinna är i 40-årsål-
dern. De två övriga kyrkoherdarna är män i 60-årsåldern. De fyra
utvalda pastoraten presenteras genom kortfattade beskrivningar,
samt en sammanställning över vissa jämförande kyrkostatistiska
uppgifter avseende år 19979 (tabell 2). Siffrorna i tabellen för re-
spektive pastorat är avrundade för att försvåra identifikation. I ta-
bellen anges även motsvarande riksgenomsnitt, ej avrundat, för
samtliga församlingar inom Svenska kyrkan. Pastorat A, B och C är
enförsamlingspastorat, pastorat D omfattar fyra mindre försam-
lingar.  
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9 De statistiska uppgifterna är avrundningar av uppgifter hämtade ur  Matrikel
för Svenska kyrkan år 1998, avseende 1997 års statistik.  



Pastorat A
Pastoratet ligger i en stad med c:a 90 000 invånare och en rad mind-
re och medelstora företag, men ingen typ av verksamhet som är den
helt dominerande. Inom pastorat A bor c:a 20 000 personer, varav
90% tillhör Svenska kyrkan. Den kyrkliga traditionen är närmast att
betrakta som allmänkyrklig, där kyrkan har en given plats i sam-
hället och den allmänna attityden till kyrkan från människor i all-
mänhet är positiv och öppen. Det finns en äldre församlingskyrka
och några distriktskyrkor med moderna församlingslokaler. 
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Tabell 2: Jämförande kyrkostatistiska uppgifter för de fyra utvalda 
pastoraten (avser år 1997). 

Ortens Andel Andel  Andel Gudstjänstbesök i  
kategori och kyrko- döpta kyrkliga % av befolkningen
befolkningstal tillhöriga av födda10 begravningar per vecka

Pastorat A Medelstor stad c:a 90 % c:a 110 % c:a 95 % 4,5 %
C:a 90 000 inv.

Pastorat B Bruksort c:a 90 % c:a 80 % c:a 90 % 2 %
C:a 10 000 inv. 

Pastorat C Storstadsförort c:a 50 % c:a 35 % c:a 60 % 1 %
C:a 80 000 

Pastorat D Mindre tätort c:a 90 % c:a 65 % c:a 80 % 5,5%
m. omgivande 
landsbygd 
C:a 15 000 inv.

Riksgenomsnitt 84,8 % 77,6 % 89,1 % 3,5 %

10 Den svenska kyrkostatistiken avser antalet döpta i procent av antalet födda un-
der samma kalenderår. Det innebär t.ex. att procentsiffran överstiger 100% om
fler barn döptes än de som föddes. På pastoratsnivå kan därför dopfrekvensen
pendla starkt mellan olika år om t.ex. en större andel barn som är födda före-
gående år döps ett visst år. Dessa svängningar på pastoratsnivå utjämnas i den
samlade dopstatistiken för hela landet.   



Pastorat B 
Pastorat B omfattar en bruksort med c:a 10 000 invånare varav c:a
90% tillhör Svenska kyrkan. Orten har en större grupp finska in-
vandrare och en stark socialdemokratisk tradition. Bruket har tra-
ditionellt varit dominerande, men dess dominans har på senare tid
minskat. Det äldre arvet med en stark motsättning mellan kyrkan
och bruksarbetarna har successivt minskat i betydelse. Den kyrk-
liga traditionen bland pastoratets medarbetare har högkyrklig ori-
entering. Pastoratet har en äldre kyrka och ett relativt nybyggt för-
samlingshem.

Pastorat C
Pastoratet har c:a 10 000 invånare varav c:a 50 % är kyrkotillhöri-
ga. Det ligger i ett nybyggt förortsområde inom ett av landets tre
storstadsområden. Den låga kyrkotillhörigheten sammanhänger
främst med en mycket stor andel invandrare av olika nationaliteter.
Inom pastoratet finns en större arbetsplats, men i övrigt främst bo-
städer. Pastoratets medarbetare har en allmänt kyrkligt liberal fram-
toning. En nyare kyrka med församlingslokaler finns centralt belä-
gen i förorten. 

Pastorat D
Pastoratet omfattar en mindre och tre mycket små församlingar,
med sammanlagt c:a 5000 invånare varav c:a 90% är kyrkotillhöri-
ga. Det ligger i en landsbygdskommun med totalt c:a 15 000 invå-
nare. Den omgivande landsbygden är en traditionell jordbruksbygd,
men idag är en industri i tätorten den mest betydelsefulla näring-
en tillsammans med en rad andra mindre tillverkande företag. Den
sociala situationen är förhållandevis stabil med låg arbetslöshet och
inga större sociala problem. Ett par hundra invandrade flyktingar
är bosatta inom kommunen. Det finns ingen historisk motsättning
mellan kyrka och folk. Bygden är starkt präglad av väckelsetradition,
men också av en allmänt positiv inställning till Svenska kyrkan. Fri-
kyrkoförsamlingarna har förhållandevis många medlemmar inom
pastoratet. Det ekumeniska samarbetsklimatet är bra. 
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Urval av informanter 

Utifrån den kvalitativa inriktningen gjordes ett strategiskt, ej
slumpmässigt, urval av informanter bosatta i de fyra utvalda pas-
toraten. För att inte materialet skulle bli alltför omfattande, men
ändå få en kvalitativ bredd, bestämdes att som riktmärke genom-
föra c:a 30 intervjuer. Det planerade antalet intervjuer hade inget
annat motiv än rent arbetsekonomiskt. Avsikten var att komplette-
ra med ytterligare intervjuer om det fortfarande upptäcktes nya
kvalitativa aspekter vid de sista intervjuerna, för att därmed upp-
nå kvalitativ mättnad (Merriam 1994). Det strategiska urvalet av
informanter har skett utifrån avhandlingens syfte att särskilt foku-
sera på begreppen tjänst och relation. Urvalet har därför gjorts
bland människor för vilka dessa begrepp under den senaste tiden
har aktualiserats; dels människor som nyligen har tagit del av en
kyrklig tjänst, dels människor som på ett särskilt sätt kan antas ha
reflekterat över sin relation till Svenska kyrkan. 

Enligt avhandlingens syfte riktas särskilt intresse mot den majo-
ritet av den svenska befolkningen som tillhör Svenska kyrkan men
som sällan tar del av dess tjänster. De informanter som nyligen har
tagit del av en kyrklig tjänst har därför valts bland dem som nyli-
gen har tagit del av ett barndop i egenskap av förälder eller en be-
gravning i egenskap av närmast anhörig. Dessa kyrkliga tjänster nytt-
jas av nästan alla svenskar. Dopen inom Svenska kyrkan är till stör-
sta delen barndop. De som i praktiken beställer, tar del av, och be-
dömer denna tjänst är barnets föräldrar, män och kvinnor, som näst-
an uteslutande är i yngre medelåldern. Begravningarna sker till
största delen med anledning av äldre människors död. De närmast
anhöriga som beställer begravningstjänsten av kyrkan är till över-
vägande del män eller kvinnor i övre medelåldern eller äldre. Ge-
nom att välja informanter som nyligen har tagit del av kyrkans tjän-
ster i samband med dop eller begravning möjliggörs därför en sprid-
ning såväl mellan kön som mellan yngre och äldre. Såväl barndop
som begravning är livsriter med en lång tradition, och är förknip-
pade med situationer av helt olika karaktär, å ena sidan glädje, å an-
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dra sidan sorg.
De informanter som på ett särskilt sätt antas ha reflekterat över

sin relation till Svenska kyrkan har valts bland människor som ny-
ligen har gjort ett aktivt ställningstagande till sin formella kyrko-
tillhörighet genom att begära inträde i eller utträde ur Svenska kyr-
kan. Årligen utträder respektive inträder ett antal människor som
medlemmar i Svenska kyrkan. År 1997 utträdde 13 037 personer
och 5 954 inträdde. Dessa båda grupper är förhållandevis små och
därför knappast representativa för attityder till kyrkan bland ma-
joriteten av kyrkotillhöriga. Däremot kan man anta att dessa indi-
vider som genom en aktiv handling har tagit ställning till sin for-
mella kyrkotillhörighet också medvetet har reflekterat mer än den
genomsnittlige kyrkomedlemmen över sin egen relation till Svenska
kyrkan och vad kyrkan har att ge dem själva. Vilka är deras motiv
till att förändra kyrkorelationen? Vad betyder relationen? Är ut-
trädet ett resultat av någon form av besvikelse när det gäller kyr-
kans tjänster? Vad förväntar sig den som inträder? Dessa båda grup-
per, utträdda respektive inträdda kyrkomedlemmar är därför in-
tressanta när det gäller att belysa människors relation till Svenska
kyrkan. De utgör en tydligt avgränsad grupp som kan bidra till för-
ståelsen av kyrkans roll som tjänsteproducent i förhållande till en-
skilda människor. 

Inom gruppen inträdda kan man urskilja följande tre huvud-
grupper: 
a. Vuxna som aldrig har varit medlemmar eller någon gång tidiga-

re har utträtt ur kyrkan, och medvetet väljer att inträda som med-
lemmar i Svenska kyrkan. 

b. Utlandssvenskar som flyttar tillbaka till Sverige efter några år ut-
omlands och i samband med inflyttningen inträder i kyrkan. Des-
sa har oftast varit medlemmar i kyrkan innan de bosatte sig ut-
omlands, men automatiskt utträtt i samband med utlandsflytten. 

c. Barn som inträder i kyrkan i samband med dop eller konfirma-
tion. I dessa fall är det vanligtvis till stor del föräldrarna som i
praktiken har tagit beslutet om inträde eller åtminstone har med-
verkat till det. 
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Urvalet av inträdda informanter har skett inom den första av de
ovannämnda huvudgrupperna av inträdda, eftersom dessa perso-
ner kan antas mer medvetet ha reflekterat över sitt beslut om in-
träde i kyrkan.  

Följande fyra urvalsgrupper utkristalliserades följaktligen:   
• Personer som nyligen11 har nyttjat kyrkans tjänster i samband med

barndop i egenskap av att vara förälder 
• Personer som nyligen har nyttjat kyrkans tjänster i samband med

begravning i egenskap av att vara närmast anhörig
• Personer som nyligen har utträtt ur Svenska kyrkan
• Personer som nyligen har inträtt i Svenska kyrkan 

Urvalet inom respektive av de fyra urvalsgrupperna har skett ma-
nuellt av mig själv genom personligt besök på respektive pastors-
expedition. Informanterna har valts ur respektive pastorsexpedi-
tions register över genomförda dop och begravningar samt inkom-
na anmälningar om utträde respektive inträde i Svenska kyrkan. Am-
bitionen har varit att välja ut informanter som under det senaste
året tagit del av tjänsten barndop eller begravning, respektive har
förändrat sin formella kyrkorelation. När det gäller dop och be-
gravningar har det inte varit några större problem att hitta infor-
manter som har tagit del av dessa tjänster under det senaste året.
Den som enligt pastorsexpeditionens uppgifter har uppgivits som
närmast anhörig i samband med begravning har dock i många fall
en mycket hög ålder. De flesta av de närmast anhöriga är kvinnor
eftersom de har en i genomsnitt högre levnadsålder än män. Dessa
faktorer har begränsat urvalet och medfört att det har varit svårt
dels att hitta män, dels att få en åldersspridning bland kvinnor inom
urvalsgruppen begravning. När det gäller utträdda och inträdda har
det varit nödvändigt att i de två mindre pastoraten gå tillbaka i ti-
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11 Med nyligen avses i första hand under det senaste 6 månaderna. När det gäl-
ler begravningar, utträden och inträden har det dock i några fall varit nöd-
vändigt att gå tillbaka ett år i tiden och i ett par fall upp till tre år. Detta har
föranletts av ambitionen att åstadkomma köns- och åldersfördelning.  



den upp till tre år eftersom dessa grupper är så små. Det har varit
särskilt svårt att göra urvalet av nyligen inträdda. 

Vid urvalet har så god spridning som möjligt eftersträvats inom hela
informantgruppen beträffande följande faktorer: 
• Ålder
• Kön 
• Familjesituation (gift, sambo, frånskild, barn)
• Utbildning och yrke

Informanterna har valts inom åldersintervallet 20–70 år. Spridning
beträffande ålder och kön har varit enkelt att i förväg kontrollera
innan informanterna tillfrågades, men den sociala spridningen när
det gäller familjesituation och utbildning/yrke har i huvudsak kon-
trollerats i efterhand i samband med intervjuerna. Endast i undan-
tagsfall har det varit möjligt att på ett någorlunda enkelt sätt ge-
nom uppgift om titel i telefonkatalogen göra medvetna strategiska
val med hänsyn till kriteriet utbildning/yrke. I övrigt har urvalet
inom respektive urvalsgrupp skett slumpmässigt utan övrig för-
handsinformation eller kunskap om respektive person. 

Sammanställning över intervjuade informanter
För att få en representation av såväl män som kvinnor inom varje
urvalsgrupp i respektive pastorat, fastställdes som målsättning att
sammanlagt 8 personer i varje pastorat skulle intervjuas. En man
och en kvinna inom varje urvalsgrupp i vart och ett av pastoraten.
Det visade sig dock vara väldigt få nyligen utträdda och inträdda i
det minsta pastoratet D, även om man gick tillbaka i tiden upp till
tre år. Därför kompletterades med ytterligare intervjuer av utträd-
da och inträdda i pastorat A. Eftersom detta är det till befolk-
ningstalet största pastoratet var det där lättare att hitta personer
inom dessa grupper. Det empiriska materialet kom till sist att om-
fatta totalt 29 intervjuer. Informanternas fördelning efter urvals-
grupp, kön och ålder framgår av tabell 3.  
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Åldersfördelning inom samtliga fyra urvalsgrupper: 
20–29 år 4 st
30–39 år 7 st
40–49 år 5 st
50–59 år 7 st
60–69 år 6 st
Summa:   29 st

Tolv informanter är gifta och nio är sammanboende utan att vara
gifta. Åtta är ensamstående. Tre av dessa är frånskilda och tre är
änkor/änkeman. 23 av de 29 informanterna har barn. 19 av infor-
manterna yrkesarbetar, sju är pensionärer p.g.a. ålder eller sjukdom.
Två informanter studerar och en är öppet arbetslös. De invandrare
som tillhör eller har tillhört Svenska kyrkan finns representerade
bland de utvalda informanterna genom tre personer som är födda
i Finland, en invandrare från Polen och en politisk flykting från Chi-
le. Spridningen inom informantgruppen beträffande utbildning och
yrke redovisas i samband med intervjuanalysen i nästa kapitel. 

Praktiskt genomförande och utskrift av intervjuerna

För att få kontakt med de utvalda informanterna formulerades ett
brev som kortfattat beskrev syftet med undersökningen, samt upp-
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Tabell 3: Sammanställning över intervjuade informanter efter urvals-
grupp, kön och ålder.

Urvalsgrupp: Män (ålder):       Kvinnor (ålder): Summa:

Nyligen dop 33, 36, 38, 39 27, 27, 31, 31 8 st

Nyligen begravning 57, 64,  69 60, 63, 65 6 st

Nyligen utträdda 29, 54, 54, 55 41, 48, 59, 67 8 st

Nyligen inträdda 27, 32, 48 44, 46, 50, 52 7 st

Könsfördelning: 14 män 15 kvinnor 29 st



gav att personen skulle bli uppringd per telefon inom en vecka för
att tillfrågas om medverkan med en intervju (se bilaga 3). Infor-
manterna informerades inte om varför just de hade valts ut för att
delta i undersökningen, med undantag för de nyligen utträdda. Be-
träffande denna urvalsgrupp visade det sig nödvändigt att i förväg
tydliggöra att de hade utvalts bland personer som har utträtt ur
Svenska kyrkan. Det var annars svårt att motivera en intervju som
skulle handla om deras relation till kyrkan och erfarenheter av kon-
takt med kyrkan. 

Motivet till att inte i förväg informera intervjupersonerna om ur-
valskriterierna var att i så liten utsträckning som möjligt styra in-
tervjun. Den valda undersökningsdesignen innebar att samma frå-
gor skulle ställas till alla urvalsgrupperna. Ambitionen var att in-
tervjusamtalet skulle kunna föras på ett så öppet sätt som möjligt,
och att den eventuella betydelse som urvalskriterierna hade skulle
framkomma spontant. Om t.ex. en person ur gruppen ”nyligen be-
gravning” i förväg hade känt till att detta var ett motiv till urvalet,
hade detta kunnat påverka hela intervjusituationen till att styras
mer av forskarens urvalskriterium än av informantens egen per-
sonliga upplevelse av begravningens betydelse. Intervjun skulle ha
löpt risken att helt fokuseras kring begravningssituationen i stället
för kring relationen till kyrkan. 

I breven till informanterna stod att de skulle kontaktas per tele-
fon inom den närmaste veckan. Det var nödvändigt med en tele-
fonkontakt, dels för att ge dem tillfälle att ställa frågor om under-
sökningen innan de avgjorde om de ville ställa upp, dels för att be-
stämma tid och plats om de accepterade en intervju. Av den an-
ledningen kom det att bli ytterligare ett indirekt urvalskriterium,
att ha tillgång till intervjupersonens telefonnummer. Detta visade
sig vara svårare än väntat att ta reda på. För det första visade det
sig att pastorsexpeditionerna i flera fall inte har med uppgift om
telefonnummer på sina blanketter. För det andra har en del perso-
ner hemligt telefonnummer, något som visade sig särskilt vanligt i
förortspastoratet C. För det tredje sammanbor många med någon
annan person som innehar telefonabonnemanget. I ett antal fall har
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det av nämnda skäl varit omöjligt att ta reda på individers telefon-
nummer, varför det har varit nödvändigt att göra nya urval. C:a hälf-
ten av de tillfrågade har vid telefonsamtalet accepterat att ställa upp
för en intervju.    

Samtliga intervjuer genomfördes av mig själv under våren 1997
(20 intervjuer) och hösten 1998 (9 intervjuer). Tre av intervjuerna
ägde rum på informantens arbetsplats, övriga i respektive persons
bostad. Ingen annan förutom intervjuaren och informanten var när-
varande vid respektive intervjutillfälle, med undantag för några fall
när ett barn i 0–3 års åldern fanns i samma rum. Varje person till-
försäkrades anonymitet och gav sin tillåtelse att spela in samtalet
på band för att möjliggöra en utskrift i efterhand. Intervjuerna spe-
lades in med en liten diktafon med inbyggd mikrofon. Denna pla-
cerades på ett bord mellan intervjuaren och informanten på ett så
diskret sätt som möjligt för att inte störa intervjusituationen. Den
kortaste intervjun tog 35 minuter, den längsta drygt 60 minuter.
Flertalet intervjuer tog c:a 50 minuter. Intervjuerna har skrivits ut
i sin helhet med undantag för hummanden, harklingar etc. som be-
dömdes ovidkommande för den typ av tolkning som har tillämpats
i undersökningen. Känsloyttringar som gråt och skratt noterades
däremot. I samband med utskriften har intervjuerna avidentifierats
för att garantera informantens anonymitet. Ortsnamn och egen-
namn har ersatts med en symbolisk bokstav för varje nytt namn
inom respektive intervju. Benämningen A–D för respektive pasto-
rat har bibehållits i intervjuerna, vilket t.ex. innebär att huvud-
kyrkan i pastorat A kallas A kyrka. Informanten kallas genomgåen-
de för ”I”. I utskrivet skick omfattar varje intervju mellan 11 och 25
A4 sidor. 

Intervjuguide 

Utvecklingen av en för undersökningen lämplig intervjuguide har
varit en viktig del av forskningsprocessen. Utifrån problemformu-
leringen och syftet att pröva tjänsteteoretiska begrepp har flera me-
toder integrerats i en och samma intervjusituation. En fokusering
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kring det tjänsteteoretiska innehållet i de fem begreppen produ-
cent, kund, tjänst, relation och kvalitet har eftersträvats, men med
bibehållande av en så öppen intervjusituation som möjligt, utan sty-
rande svarsalternativ. De teoretiska begreppens innehåll har i in-
tervjufrågorna uttryckts med andra ord och uttryck som förekom-
mer i vanligt talspråk. Orden producent och kund har undvikits
helt. Intervjuguiden utvecklades så att samma frågor skulle kunna
användas för alla fyra grupperna av informanter. Frågorna kretsar
kring informantens upplevelse av kyrkans tjänster och sin relation
till kyrkan. De hittillsvarande erfarenheterna av kontakt med kyr-
kan i olika sammanhang sätts in i individens eget livsperspektiv. Ne-
gativa och positiva kritiska händelser i mötet med kyrkan aktuali-
seras särskilt. Intervjudesignen avser att tydliggöra vilka faktorer
som formar upplevelsen av kvalitet i tjänsterna respektive kvalitet
i relationen och huruvida dessa kvalitetsupplevelser interagerar (fi-
gur 19).  

Ett första utkast till intervjuguide testades internt bland ett par
forskarkollegor. Efter vissa justeringar prövades intervjuguiden vid
fem försöksintervjuer i pastorat A. En informant inom var och en
av de fyra urvalsgrupperna intervjuades samt en telefonintervju
prövades. Besöksintervjuerna fungerade som planerat medan tele-
fonintervjun som metod fungerade sämre och bedömdes som ett
icke tänkbart alternativ i undersökningen. Studiens syfte och in-
tervjudesignen bedömdes förutsätta den typ av samtal som bara kan
uppnås vid ett personmöte. Den intervjuguide som har använts i un-
dersökningen har bestått av följande fem delar:  

A. Aktualisering av den senaste kontakten med Svenska kyrkan.
B. Checklista med syfte att aktualisera tidigare kontakter med kyr-

kan under hela livet.
C. Livsperspektivanalys av kontakter med Svenska kyrkan.
D. Fokusering av negativa och positiva kritiska händelser.  
E. Strukturerade frågor om uppfattning och bedömning av relatio-

nen till Svenska kyrkan och av kyrkans verksamhet, samt några
frågor av särskilt religionssociologiskt intresse.
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Dessa fem intervjudelar har konstruerats utifrån den tidigare be-
skrivna metoddiskussionen. Ordningsföljden mellan de fem delar-
na innebär att intervjun är mer öppen och ostrukturerad i början,
men avslutas med ett antal mer strukturerade frågor. Utifrån mål-
sättningen att skapa ett avspänt samtal har intervjufrågorna inte all-
tid formulerats exakt enligt intervjuguidens formuleringar och inte
alltid i samma ordningsföljd. Den övergripande ordningsföljden mel-
lan intervjuguidens fem huvuddelar har dock följts i samtliga in-
tervjuer utom beträffande gruppen utträdda. I intervjuerna med de
utträdda har det känts naturligt och nödvändigt att inleda hela in-
tervjun med frågan om anledningen till varför de har utträtt ur
Svenska kyrkan. Efter denna fråga har en återgång till ordningsfölj-
den mellan intervjuguidens fem delar eftersträvats. Ibland har det
dock varit naturligt att först ta ytterligare någon fråga som upp-
följning till berättelsen om utträdesbeslutet. Eftersom upplägg-
ningen av intervjuerna är en så pass viktig och styrande del av hela
undersökningen presenteras och motiveras intervjuguidens fem de-
lar, A–E, mer utförligt.  
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Figur 19: Intervjudesignen utifrån metodtrianguleringen och fokuse-
ringen av tjänsteteoretiska begrepp.
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Del A. Aktualisering av den senaste kontakten med 
Svenska kyrkan
Fråga: När var Du senast på något sätt i kontakt med Svenska kyr-
kan? Kan Du berätta om det  tillfället? 
Syftet med frågan var att aktualisera den i tiden senaste kontakten
med Svenska kyrkan. Informanten ombads att berätta så mycket som
möjligt om det tillfället, vad som hände och hur det upplevdes. Des-
sa tillfällen visade sig vara av mycket varierande slag. Beträffande
de två informantgrupper som valts ut mot bakgrund av att de nyli-
gen hade varit med om ett dop eller en begravning visade det sig
att flertalet inte hade haft någon senare kontakt med kyrkan Detta
bekräftar att de tillhör den majoritet av de kyrkotillhöriga som säl-
lan tar del av kyrkans tjänster, och vars kyrkorelation avhandlingens
syfte i första hand är inriktat på att belysa.   

Del B. Checklista med syfte att aktualisera tidigare 
kontakter med kyrkan under hela livet 
I den andra delen av intervjun har informanten fått ett papper med
en förteckning över ett antal tänkbara tillfällen vid vilka man kan
ha varit i kontakt med Svenska kyrkan under sitt liv. Informanten
ombads att sätta ett kryss framför det som stämmer för honom/hen-
ne. Intervjuaren har betonat att det handlar om tillfällen som kan
ha inträffat någon gång under hela livet. Ibland har ifyllandet skett
helt under tystnad, ibland har personen begärt förtydliganden av
vissa punkter eller spontant kommenterat något. Syftet med denna
s.k. checklista var att informanten skulle gräva i minnet efter de till-
fällen under livet som han/hon på något sätt har varit i kontakt med
Svenska kyrkan. Dessa tillfällen lyfts då upp till medvetandenivån
tillsammans med åtminstone delar av de minnesbilder och associ-
ationer som sammanhänger med dessa tillfällen. Informantens egen
reflektion och ifyllande av checklistan fungerar därmed som en för-
beredelse för nästa del av intervjun, livsperspektivanalysen. Check-
listan såg ut så här:     
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Fråga: På vilket sätt har du tidigare varit i kontakt med Svenska
kyrkan och vilka av kyrkans tjänster har du tagit del av någon gång
under ditt liv? 
(Sätt ett kryss till vänster om det som stämmer)
1. Eget dop
2. Deltagit i kyrkans söndagsskola, barn- eller ungdomsverksamhet
3. Deltagit i skolavslutning i kyrkan eller i skolan med präst som med-

verkande
4. Egen konfirmation
5. Egen vigsel
6. Gudstjänst
7. Musikandakt
8. Konsert i kyrkan
9. Dop av eget barn
10. Besökt annan familjs barndop
11. Eget barn deltagit i kyrkans söndagsskola, barn- eller ungdomsverk-

samhet
12. Konfirmation av eget barn 
13. Besökt annans konfirmation 
14. Kontakt med präst/församling i samband med en anhörigs död och be-

gravning
15. Besökt annan jordfästning/begravning
16. Deltagit i kyrkans körverksamhet
17. Kyrkans verksamhet för äldre – pensionärsaktiviteter, syföreningar

m.m.
18. Hembesök av kyrklig medarbetare
19. Enskilt samtal med präst, diakonissa/diakon eller annan kyrklig med-

arbetare
20. Korum i samband med militärtjänstgöring, kontakt med militärpräst,

etc. 
21. Kontakt med kyrkans sociala verksamhet
22. Kontakt med sjukhuskyrka, kriminalpräst etc. 
23. Ringt jourhavande präst
24. Lyssnat på radioandakt eller radiogudstjänst
25. Sett på TV-gudstjänst eller helgsmålsbön
26. Besökt en kyrka när det inte var gudstjänst 
27. Besökt kyrkogården för stillhet, promenad m.m.
28. Kyrkans medarbetare har medverkat på min arbetsplats, på en kurs,

konferens etc. 
29. Andra kyrkliga kontakter/tjänster som ej nämnts ovan:  
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Del C. Livsperspektivanalys av kontakter med Svenska 
kyrkan
Med hänvisning till de punkter som hade kryssats för på checklis-
tan i föregående del av intervjun ställde intervjuaren följande frå-
ga: 
Vilket av dessa tillfällen har varit av störst värde eller betydelse för
Dig själv? 
Informanten ombads att berätta om det eller de tillfällen han/hon
nämnde. Därefter tog intervjuaren fram ett A3-papper med en
tryckt längsgående ”livslinje” mitt på papperet, som figur 20 visar. 

Papperet med livslinjen placerades på ett bord mellan intervju-
aren och informanten. Intervjuaren markerade därefter i samråd
med informanten det/de tillfällen som hade angivits som särskilt
betydelsefulla. Informantens aktuella ålder antecknades i anslutning
till respektive tillfälle. Livslinjen kompletterades med de ytterliga-
re tillfällen som under det fortsatta samtalet visade sig ha haft en
särskild betydelse för den intervjuades relation till kyrkan. Livslin-
jepapperet har således legat kvar på bordet under resten av inter-
vjun, varvid samtalet har kunnat relateras till de markerade tillfäl-
lenas inbördes kronologiska placering längs livslinjen. 

Syftet med livslinjen var att medvetandegöra såväl intervjuaren
som informanten om hur de olika tillfällena och erfarenheterna av
kontakt med kyrkan förhåller sig i relation till varandra, såväl kro-
nologiskt som upplevelsemässigt och vid vilken ålder respektive kon-
takt har ägt rum. Denna livsperspektivanalys fördjupar därmed den
genomgång som informanten gjorde på egen hand under ifyllandet
av checklistan. Samtalet kring livslinjen och markeringarna längs
denna har ytterligare aktualiserat informantens latenta minnen av
tidigare tjänstemöten, relationer och andra kontakter med kyrkan.
Checklistan och livsperspektivanalysen har på så sätt förberett näs-
ta del av intervjun; fokuseringen av kritiska händelser.      

Del D. Fokusering av negativa och positiva kritiska 
händelser
En i sänder av nedanstående två frågor om minnen av negativa och
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0 år Idag

• •
Figur 20: Grafisk bild av en ”livslinje” som utgångspunkt för en 
livsperspektivanalys i en intervjusituation.

positiva tillfällen har ställts till informanten, som har givits tillfäl-
le att ordentligt tänka efter. Syftet med frågorna var att genom sva-
ren få kunskap om vilka faktorer som är särskilt betydelsefulla när
man bedömer sin relation till kyrkan och de tjänster man har tagit
del av. Frågorna har också syftat till att pröva kritisk-händelse-me-
toden när det gäller att undersöka människors förhållande till Sven-
ska kyrkan och dess verksamhet.

Kan Du minnas något tillfälle när Du blev besviken eller missnöjd
med kyrkan? (Det kan röra sig om t.ex. en gudstjänst, begravning eller
predikan, det personliga mötet med en präst eller annan kyrklig företräda-
re, likaväl som företeelser centralt inom Svenska kyrkan). Kan du så nog-
grant som möjligt beskriva det tillfället, och dina personliga reaktioner och
känslor? Kan du beskriva så tydligt som möjligt varför du reagerade nega-
tivt?

Kan Du minnas något tillfälle när Du blivit glad eller positiv till
Svenska kyrkan? (Det kan röra sig om t.ex. en gudstjänst, begravning el-
ler predikan, det personliga mötet med en präst eller annan kyrklig före-
trädare, likaväl som företeelser centralt inom Svenska kyrkan). Kan du så
noggrant som möjligt beskriva det tillfället, och dina personliga reaktioner
och känslor? Kan du beskriva så tydligt som möjligt varför du reagerade
positivt?

Del E. Strukturerade frågor om uppfattning och bedömning
av relationen till Svenska kyrkan och dess verksamhet, samt
några frågor av särskilt religionssociologiskt intresse. 
Den femte delen av intervjuguiden innehåller 21 strukturerade frå-
gor utan fasta svarsalternativ. I de fall dessa frågor redan har be-
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svarats i det föregående samtalet har de hoppats över här. De fyra
första frågorna kommenteras här. Övriga frågor kommenteras i sam-
band med den senare analysen och tolkningen av informanternas svar.

1. Fråga endast till utträdda: Kan Du berätta om varför Du
har utträtt ur Svenska kyrkan?

a. Var det någon särskild händelse som var av avgörande betydel-
se för ditt beslut eller var det något som du har tänkt på under
lång tid? 

b. Berodde ditt utträde av ideologiska skäl? 
c. Uppväxten?
Den som har utträtt har i regel fått frågan alldeles i början av in-
tervjun. Vid den första försöksintervjun med en utträdd blev det
helt uppenbart att det var nödvändigt att inleda med ett samtal om
orsaken till utträdet. Först därefter kändes det naturligt att gå vi-
dare till de övriga delarna av intervjun. Ibland har en eller flera ne-
gativa upplevelser (kritiska händelser) av kyrkan uttryckts i svaret
på frågan om orsaken till utträdet, varvid den delen av intervju-
guiden har aktualiserats.   

2. Hur vill Du själv beskriva Din egen relation till Svenska kyrkan?
Avsikten med frågan är att höra informantens allmänna reflektio-
ner kring sin egen relation till kyrkan. 

3. Varför tror Du att de flesta svenskar är kvar som medlemmar i
Svenska kyrkan? 
Informanten har här möjlighet att antingen uttrycka sin uppfattning
om andra människors motiv till skillnad från sina egna motiv eller
att i svaret indirekt uttrycka de egna motiven genom att tala om
hur ”de flesta svenskar” tänker. 

4. Fråga endast till de som tillhör kyrkan: Vad betyder det för Dig
själv att vara medlem i kyrkan, att tillhöra kyrkan? 
Frågan har i samtalet ibland formulerats ”Betyder det något särskilt
för dig att tillhöra Svenska kyrkan?”. Ibland har denna fråga redan
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besvarats genom svaret på fråga 2 eller 3. Syftet med frågan är att
ta reda på om den formella tillhörigheten till kyrkan har någon sär-
skild betydelse eller innebörd för informanten. 

Tre analysperspektiv – tre analysnivåer

De inspelade och utskrivna intervjuerna har bearbetats, analyserats
och tolkats utifrån tre olika perspektiv på tre analysnivåer. Ana-
lysmodellen har skapats utifrån undersökningens syfte, design och
de två teoretiska perspektiven. Analysmetoden kan närmast be-
skrivas som abduktiv genom att induktion och deduktion kombi-
neras i ett dialektiskt växelspel under den fortlöpande analysen (Al-
vesson & Sköldberg 1994, Holmlund 1997). 

Det första perspektivet är ett rent induktivt analysperspektiv med
syfte att så förutsättningslöst som möjligt bilda kvalitativa katego-
rier utifrån intervjutexternas samlade innehåll. De två andra ana-
lysperspektiven har mer deduktiva ansatser genom att de utgår från
en på förhand given struktur. I det andra analysperspektivet är ut-
gångspunkten informanternas svar på de mer strukturerade frågor
som ställs i den senare delen av intervjun, del E. Det tredje analys-
perspektivet kan sägas ha en såväl deduktiv som induktiv inriktning.
Dels analyseras varje intervju deduktivt med utgångspunkt i tre av
de för undersökningen centrala tjänsteteoretiska begreppen; tjänst,
relation och kvalitet. Dels innebär det tredje analysperspektivet även
en kontextuell begreppsprövning och begreppsutveckling där in-
tervjumaterialet har företräde före begreppen, i enlighet med den
kritiska realismens metodologi. Varje intervju har således analyse-
rats utifrån tre olika perspektiv i enlighet med modellen i figur 21.   

Analysarbetet har successivt fördjupats på tre olika analysnivå-
er, där varje högre nivå innebär en allt större grad av systematise-
ring, kondensering och teoretisk abstraktion (figur 22). Bearbet-
ningen av respektive intervju har alltid inletts med det induktiva
skapandet av kategorier utifrån intervjutexten. Därefter har svaren
på de strukturerade frågorna sammanställts och analyserats, var-
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Figur 21: Modell över de tre använda formerna för bearbetning, ana-
lys och tolkning av intervjuerna. 

A. Induktivt bildande
av kategorier

C. Tjänsteteoretiska begrepp som tolkningsraster

B. Analys av svar på
särskilda frågor

Intervjuer

TRE NIVÅER

Analysnivå 1
Analys av varje
enskild  intervju

Analysnivå 2
Samlad analys av
hela intervju-
materialet 

Analysnivå 3
Integrerad och
fördjupad analys
utifrån hela in-
tervjumaterialet
och alla tre ana-
lysperspektiven

A. Induktivt bildande
av kategorier

A1: Induktivt bildande
av kategorier med maxi-
mal variabilitet. 
Tematisk gruppering,
analys och tolkning. 

A2: Reduktion av anta-
let kategorier. Analys
och tolkning. 

B. Analys av svar på
strukturerade  frå-
gor

B1: Systematisering
av varje informants
svar på fråga C:5–21.

B2: Analys och tolk-
ning av de samman-
ställda svaren på de
strukturerade frågor-
na.

C. Teoretiska 
begrepp som 
tolkningsraster

C1: Analys och tolk-
ning av respektive in-
tervju utifrån tjänstete-
oretiska begrepp.

C2: Analys och tolk-
ning av hela intervju-
materialet utifrån tjän-
steteoretiska begrepp.
Generering av kvali-
tetsfaktorer.

TRE ANALYSPERSPEKTIV

Analys och tolkning ur informanternas livsperspektiv. 
Särskilda observationer i intervjumaterialet.
Analys och tolkning av relationer mellan olika delar av intervjumaterialet
och materialet som helhet.
Vidareutveckling av den tjänsteteoretiska och religionssociologiska 
referensramen.
Behov av ytterligare forskning. 
Reflektion över praktiska tillämpningar av resultat. 

Figur 22: Schematisk analysmodell för bearbetning, analys och tolkning
av det empiriska intervjumaterialet



efter hela intervjutexten har tolkats med hjälp av tjänsteteoretiska
begrepp som därigenom även har prövats i denna kontext.

På analysnivå ett har varje intervju behandlats för sig utifrån re-
spektive analysperspektiv, medan på nivå två har ett analysper-
spektiv i sänder behandlats med material från samtliga intervjuer.
På analysnivå tre har resultaten av analyserna på nivå ett och två
utifrån de tre perspektiven integrerats till en helhet. Det teoretis-
ka syftet med att analysera intervjumaterialet utifrån tre olika per-
spektiv är att såväl fullfölja ambitionen att genomföra undersök-
ningen på ett induktivt explorativt sätt, som att pröva den tjän-
steteoretiska referensramen och begreppen. Analysmetoderna har
valts utifrån intervjumaterialets karaktär och undersökningens syf-
te. De tre analysperspektiven kompletterar varandra och gör den
samlade analysen mer heltäckande. 

Prövning av validitet och reliabilitet

Inre validitet (giltighet) avser frågan om resultaten stämmer öve-
rens med verkligheten. Denna har för det första eftersträvats ge-
nom val av metoder, undersökningsdesign och arbetssätt och genom
att arbetsgången noggrant har dokumenterats. De bandade inter-
vjuerna, utskrifterna av dessa och de systematiserande och tolkande
delar av analysarbetet som inte redovisas i avhandlingstexten, är do-
kumenterade hos författaren. För det andra har den inre validite-
ten stärkts genom bruket av tre olika analysperspektiv vid analysen
av intervjumaterialet. Därvid har analysen ur de tre perspektiven
på analysnivå ett varit särskilt betydelsefull och styrande för un-
dersökningsresultaten, eftersom denna har inneburit att ur ett
mycket omfattande textmaterial manuellt och subjektivt göra ett
begränsat urval. Detta urval ur intervjuerna på analysnivå ett är sär-
skilt betydelsefullt eftersom det bildar underlag för och styr ana-
lys och tolkningar på följande två analysnivåer. Den induktiva ka-
tegoribildningen enligt analysperspektiv A genom systematisering
av intervjucitat finns detaljerat beskriven och dokumenterad hos
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författaren. Analyserna av respektive intervju utifrån perspektiv B
och C har systematiserats i särskilt skapade analysmatriser som även
dessa finns dokumenterade. Dessa gör det möjligt att på ett över-
skådligt sätt dels se respektive informants samlade uppfattningar
och svar, dels att få en överblick över samtliga informanters upp-
fattningar och svar. Den inre validiteten kan prövas genom att an-
dra forskare jämför intervjutexterna och den dokumenterade ar-
betsgången med de i avhandlingen gjorda analyserna och tolkning-
arna. 

Undersökningens reliabilitet (tillförlitlighet) avser i vilken ut-
sträckning undersökningen och dess resultat kan upprepas. Analy-
sen och tolkningen av det befintliga intervjumaterialet är fullt möj-
ligt att upprepa av en annan forskare, för att sedan jämföras med
avhandlingens resultat. Intervjuundersökningen i sin helhet går där-
emot inte att upprepa på exakt samma sätt. Det skulle med nöd-
vändighet bli ett annat intervjuinnehåll med en annan forskare vid
en annan tidpunkt även om man intervjuade samma personer. P.g.a.
anonymitetsskyddet är det inte heller säkert att en annan forskare
får möjlighet att intervjua samma personer.  Det är dock fullt möj-
ligt att följa undersökningsdesignen och på det sättet upprepa un-
dersökningen med andra informanter. 

Sammanfattning

Den empiriska studiens syfte är att undersöka hur kyrkotillhöriga
individer uppfattar och bedömer sin relation till Svenska kyrkan och
de kyrkliga tjänster som de har tagit del av. Valet av undersök-
ningsmetod har skett med utgångspunkt i avhandlingens syfte, den
vetenskapsteoretiska ansatsen och tjänsters särdrag. Mot denna
bakgrund har undersökningen genomförts som en kvalitativ fall-
studie i vilken flera metoder kompletterar varandra genom så kal-
lad metodtriangulering. Inom ramen för kvalitativa semistrukture-
rade besöksintervjuer har även livsperspektivanalys samt kritisk-
händelse-metoden använts. En särskild intervjuguide har konstru-
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erats med en rad öppna frågor i början och mer strukturerade frå-
gor i slutet, dock utan några slutna svarsalternativ. 

De 29 intervjuade informanterna har valts ut genom ett strate-
giskt urvalsförfarande. Först har fyra pastorat med olika social och
kyrklig karaktär valts ut. Därefter har fyra olika urvalsgrupper av
informanter avgränsats; personer som nyligen har tagit del av barn-
dop i egenskap av förälder, personer som nyligen har tagit del av en
begravning som närmast anhörig, personer som nyligen har inträtt
i Svenska kyrkan och personer som nyligen har utträtt ur kyrkan.
En spridning har eftersträvats inom informantgruppen beträffande
kön, ålder och utbildning/yrke. Samtliga intervjuer har spelats in på
band och skrivits ut i sin helhet. En särskild analysmodell har ska-
pats enligt vilken intervjuerna analyseras ur tre olika perspektiv på
tre analysnivåer. I följande tre kapitel presenteras resultatet av ana-
lys- och tolkningsarbetet utifrån den skapade analysmodellen.
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6. 29 individers upplevelser av
Svenska kyrkan 

I detta och de två följande kapitlen redovisas den genomförda be-
arbetningen, analysen och tolkningen av de 29 intervjuerna i enlig-
het med analysmodellen. Analysresultaten sammanfattas kortfattat
i slutet av respektive kapitel. För att bibehålla så stor närhet till in-
tervjumaterialet som möjligt har till stor del direkta citat ur in-
tervjuerna använts vid systematiseringen inom de olika analysmo-
menten. Av den anledningen är analysmaterialet mycket omfångs-
rikt. Endast en mindre utvald del redovisas i avhandlingen, det öv-
riga materialet finns dokumenterat och tillgängligt hos författaren. 

Det här kapitlet inleds med en kort presentation av respektive
informant i syfte att kontextualisera och levandegöra de efterföl-
jande analyserna. I samband med dessa personpresentationer anges
även den kodning av respektive intervju som används senare under
analysen när delar av intervjuerna citeras. Presentationen av infor-
manterna följs av resultatet av analysen av de strukturerade inter-
vjufrågorna, samt resultatet av den induktiva analysen med bildande
av kategorier. Den läsare som så önskar kan, utan att förlora sam-
manhanget, hoppa över personpresentationerna och gå direkt vida-
re till analysresultaten.    

Presentation av informanterna

Här presenteras de 29 informanterna kortfattat med utgångspunkt
i deras egna berättelser om sin relation till kyrkan. Informanterna
presenteras med tonvikt på aspekter som rör förändringar av rela-
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tionen till kyrkan utifrån deras enskilda livsperspektiv. Såväl i des-
sa presentationer som i den senare analysen av intervjumaterialet
har intervjupersonerna genomgående kodats med ett siffra och en
bokstav. Siffran är bara en kod för att identifiera respektive indi-
vid, medan den efterföljande bokstaven anger vilken av de fyra ur-
valskategorierna respektive individ tillhör. 
(d) Betyder att personen tillhör den grupp som har valts ut i egenskap av

att vara förälder till ett barn som nyligen har döpts. 
(b) Betyder att personen har valts ut i egenskap av att vara närmast an-

hörig till en som nyligen har begravts enligt kyrkans ordning. 
(u)  Står för en person som nyligen har utträtt ur kyrkan. 
(i)   Står för en person som nyligen har inträtt som kyrkotillhörig. 

00i: Kvinna, 44 år, dramapedagog f.n. arbetslös. Sammanboende,
två barn.
Hon utträdde i 20-årsåldern p.g.a. kyrkans skogsbesprutningar. Vid den ti-
den var hon mycket miljöengagerad och hade ingen egen tro. Som negativa
upplevelser av kyrkan nämner hon förutom giftbesprutningarna av skogen
även motståndet mot kvinnliga präster samt krig och förtryck som skett i kyr-
kans namn. Beslutet om inträde har växt fram under en längre tid och aktu-
aliseras särskilt av en känsla av att hon nu har en egen tro. På senare år har
hon också känt allt tydligare att hon önskar att en gång begravas på en kyr-
kogård. Inträdesblanketten låg hemma ett år innan den lämnades in. Att det
till sist blev av beror på att dottern skulle anmälas till konfirmationsundervis-
ning. Hennes sambo sedan 14 år vet inte om att hon har inträtt i kyrkan. Han
har alltid tillhört kyrkan. Hon har positiva minnen från sin egen konfirmation,
av de båda barnens dop och av tre präster som hon har kommit i kontakt
med. Barndopen har ägt rum under den tid som hon inte varit medlem i kyr-
kan. Hon tycker att kyrkan har blivit mer öppen och inte längre är så stel, det
har hon upplevt bl.a. genom en trevlig präst som hon känner privat. Kyrkan
kan också vara ett stöd om man kommer i kris. Hon framhåller att hon är
mycket intresserad av bibelberättelser. På 70-talet diskuterade hon mycket oli-
ka frågor, även religion och deltog lite i Hare Krishna. Nu 20 år senare önskar
hon att kyrkan erbjuder öppna och lätt tillgängliga möjligheter för sådana sam-
tal och diskussioner och även möjligheter att meditera på egen hand utan att
binda upp sig. Hon lämnar möjligheten öppen för att hon skulle kunna ut-
träda igen om hon t.ex. blev buddhist. 
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0u: Kvinna, 48 år, byggnadsritare. Gift, ett barn.
Hon tog hem utträdespapper för 20 år sen, främst p.g.a. skriverier om man-
liga prästers motstånd mot kvinnliga präster. Hon berättar också om negati-
va minnen av ett söndagsskolebesök och av den egna konfirmationsläsning-
en, prästen var som en mycket sträng lärare. Vidare minns hon en begrav-
ning för några år sedan som upplevdes som väldigt tung. Maken gick ur kyr-
kan för 20 år sedan, men inte hon. Många vänner har utträtt ur kyrkan för
många år sedan. På senare är har hon reagerat negativt på ett flertal skan-
daler och andra negativa sammanhang där präster har varit inblandade. Det
avgörande utträdesbeslutet kom plötsligt efter ett samtal med en kamrat, ”nu
ska vi göra det!”. De bestämde sig båda för att utträda. Förutom sina per-
sonligt negativa erfarenheter i direktkontakt med kyrkan motiverar hon ut-
trädesbeslutet även med följande: ointresserad av kyrkan, kyrkoskatten, kyr-
kans aktier i Bofors vapenindustri, att kyrkan är rik och borde hjälpa folk som
har det svårt. Det senaste halvåret har hon deltagit i tre begravningar som
har upplevts positiva, men det har inte fått henne att förändra sitt utträdes-
beslut. Hon lämnar ändå möjligheten öppen för att något skulle kunna få hen-
ne att inträda igen någon gång i framtiden. 

1u: Man, 54 år, sjukpensionerad ingenjör. Ensamstående, frånskild,
två barn.
Han upplever att relationen till kyrkan har varit kopplad till uppväxttiden som
barn och till familjesituationen som gift med egna barn. Men nu som skild
ensamboende pensionär finns det ”ingenting som liksom håller tag i dom här
grejerna för mig”. Som barn följde han sin morfar som var klockringare, till
kyrkan. Han deltog också i kyrkans scouter. Under tiden som gift med familj
fanns olika band till kyrkan. Men nu har han sedan flera år funderat mycket
över kyrkan och kommit fram till att den är ett system för att indoktrinera
människor och att religionen är falsk. Han har tagit särskilt negativt intryck
av medias rapportering om en viss prästs oetiska handlande i kombination
med hans upplevelse av att kyrkans ledning skyddade prästen. Detta var så
negativa upplevelser att de blev för avgörande för beslutet att utträda ur kyr-
kan. Han ser inget som skulle få honom att återinträda igen. 

2d: Man, 36 år, advokat. Gift, två barn.
Han hade en nära relation och regelbunden kontakt med kyrkan under upp-
växten som barn, men som vuxen tycker han att det saknas tid för kyrkan.
Tror att han kanske får mer tid att använda kyrkans tjänster någon gång i fram-
tiden. Gudstjänsterna upplevde han väldigt negativt som barn men alltmer
positivt ju äldre han har blivit. En viss kyrkobyggnad förknippad med barn-
dom och släkt har stor betydelse. Han framhåller att konfirmationsprästen be-
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tydde mycket för honom personligen. Kyrkotillhörigheten ger trygghet och
en känsla av sammanhang. Han kan inte tänka sig att utträda ur kyrkan.  

3i: Man, 32 år, högskolestuderande. Sammanboende, inga barn.
Fadern hade ett negativt inflytande på relationen till kyrkan, han sa att ”kyr-
kan är till för dom svaga, och vi är inte svaga så det är inget för oss”. (3i) av-
bröt sin konfirmationsundervisning eftersom han upplevde det som att man
gjorde det för någon annan. Det kändes falskt, inte äkta och ärligt. Han ut-
trädde ur kyrkan några år innan han nu nyligen återinträdde. Den främsta or-
saken till utträdet var kyrkans intolerans mot homosexuella och mot kvinnli-
ga präster. Han berättar att hans negativa attityd till kyrkan förändrades sär-
skilt genom två upplevelser. För det första när han upplevde egna andliga be-
hov i kontakt med andra religioner vid en utlandsresa. För det andra när han
upplevde kyrkans stöd genom samtal med en präst i en personlig kris. Ge-
nom samtalen fick han en djupare förståelse av kristendomen, särskilt förso-
ningstanken. Dessa personliga positiva upplevelser har lett till en omvärde-
ring av relationen till kyrkan, att den kan vara en tillgång i livet. Denna om-
värdering ledde till beslutet att återinträda.

4b: Kvinna, 65 år, pensionerad småskollärare. Änka, ett barn. 
Hennes far dog mycket tragiskt då hon var 9 år gammal. Hon hade en mer
aktiv relation till kyrkan som barn och ung, bl.a. betydde konfirmationstiden
mycket. Från det hon gifte sig hade hon en mer passiv kyrkorelation. Makens
engagemang i ”Korpens” tipspromenader på söndagar förhindrade guds-
tjänstbesök under den tid de var gifta. Under denna tid deltog hon endast
sporadiskt i gudstjänster. Efter makens död aktiverades relationen till kyrkan
igen bl.a. genom mycket positiva upplevelser i samband med deltagande i en
grupp för sörjande. Hon berättar att det främst var den dittills obearbetade
sorgen efter hennes faderns död då hon var i nioårsåldern som gavs tillfälle
att bearbetas i sorggruppen. Nu, efter makens död, deltar hon varje vecka i
gudstjänster bl.a. för de sociala kontakter de ger. Hon nämner tre kyrko-
byggnader som har särskild betydelse samt två präster, konfirmationsprästen
och prästen i sorggruppen, och två diakoner som betytt mycket. Hon ber re-
gelbundet och berättar om personligt andliga upplevelser. Hon kan inte tän-
ka sig att utträda ur kyrkan. 

5b: Man, 69 år, pensionerad gjutare. Änkeman, två barn som båda
är döda.
Har haft en aktiv relation till kyrkan under hela livet. Hans upplevelse av kyr-
kans tjänster har förändrats när han ser tillbaka. Det var mycket tyngre förr,
det är mycket mer lättsamt nu. Han har haft en mer fördjupad kontakt med

221



kyrkan i samband med begravningarna av de två barnen som har dött i vux-
en ålder, samt i samband med hustruns död nyligen. Han berättar att han har
en särskild relation till två präster och tre kyrkobyggnader. Kan inte tänka sig
att utträda ur kyrkan.  

6d: Man, 38 år, yrkesofficer. Sammanboende, ett barn.
Under hans uppväxt på landsbygden var kontakten med kyrkan självklar. Han
berättar att han har en speciell relation till hembygdens kyrka. Under tiden
fram till familjebildning, hade han funderingar på att utträda ur kyrkan av eko-
nomiska skäl, men han utträdde aldrig. Han berättar om positiva upplevelser
av personlig kontakt med en militärpräst i samband med FN-tjänstgöring ut-
omlands. Inför det nyligen genomförda barndopet blev han negativt bemött
i telefon av pastorsexpeditionspersonalen när han skulle beställa tid för do-
pet. Hans sambo önskade dop i hemmet i enlighet med familjens tradition,
men pastorsexpeditionspersonalen svarade helt avvisande och otrevligt vid fle-
ra tillfällen och hänvisade till de fasta doptiderna i kyrkan. Men genom en di-
rektkontakt med en präst vändes det hela till något positivt, dopet i hemmet
gick att genomföra. Prästens bemötande var så positivt att det betydde mer
än expeditionspersonalens avvisande inställning. Nu efter första barnets dop
betonar (6d) att kyrkan är viktig som traditionsförmedlare vid vissa viktiga till-
fällen under livet. Han kan inte längre tänka sig att utträda ur kyrkan.

7u: Kvinna, 41 år, bibliotekarie. Gift, ett barn.
Som barn upplevde hon kyrkan som stel och allvarstyngd. Han har reagerat
negativt på skriverier om präster inblandade i skandaler. Mötet med kyrkan
och prästen i samband med dotterns konfirmation nyligen var mycket posi-
tivt. Hon har ingen speciell relation till någon präst, men däremot är konfir-
mationskyrkan i hembygden speciell. Beslutet att utträda ur kyrkan har mog-
nat fram under lång tid utifrån det faktum att hon inte är aktiv i kyrkan. Hon
ser det som en del av den personliga utvecklingen, ”äntligen vid 41 års ålder
så kan jag liksom tänka igenom och bestämma mig att, så här gör jag ! …Och
våga ta beslutet, att, ja okej, ingen annan gör det, men jag gör det. Det jag
tror att, det här är bra för mig. Det handlar lite om det också, att jag känner
att, nu, nu törs jag ta det beslutet. Det liksom är min egen mognad eller in-
ställning eller nån process som man äntligen har kommit till slut eller nåt sånt.
Det är mera det än just att det råkar vara kyrkan och vad den representerar”.
Hon menar att man inte ska tillhöra något om man inte är aktiv i det sam-
manhanget. Hon kan tänka sig att återinträda igen om hon på något sätt skul-
le bli aktiv i kyrkan. Hon har inget principiellt emot kyrkan. 
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8u: Kvinna, 59 år, förtidspensionerat affärsbiträde. Ensamstående,
frånskild, 2 barn.
Hon har negativa erfarenheter av kyrkan från barndomens söndagsskola och
konfirmationstiden. Konfirmationsprästen var stenhård. Hon säger att hon för-
lorade sin barnatro i samband med konfirmationen. Men hon säger också att
hon har upplevt två präster som mycket positiva i samband med begravningar.
Hon har funderat 8–10 år på att utträda ur kyrkan, bl.a. i samband med att
hon har märkt att allt fler i bekantskapskretsen har utträtt ur kyrkan. Hon fat-
tade beslutet plötsligt en dag när hon var med en väninna på stan, då be-
stämde hon sig för att hämta en utträdesblankett. Hennes utträdesmotiv är
förutom allmänt ointresse för kyrkan, en grundläggande misstro p.g.a. att det
händer så mycket negativa konstigheter i kyrkan: präster sysslar med  bibel-
smuggling, våldtäkter, sexbrev, förskingring. Det enda som skulle få henne
att återinträda igen är om det skulle vara en ekonomisk fördel eller om hon
skulle bli religiös.  

9i: Man, 48 år, kontorsarbetare. Sammanboende, inga barn. 
Han utträdde ur kyrkan när han var 27 år eftersom han tillhörde en frikyrka.
Han har inget emot Svenska kyrkan utan går ofta dit också, men tycker egent-
ligen att man bara ska vara med på ett håll. Efter att han nu som 48-åring
har flyttat ihop med sin sambo har han anpassat sig till hennes dubbla sam-
fundstillhörighet. Hon övertalade honom att återinträda i Svenska kyrkan. Han
nämner att Svenska kyrkan upplevdes som ett särskilt stöd för honom själv i
samband med föräldrarnas begravningar. Han tycker däremot att ärkebisko-
pens ifrågasättande av under är mycket negativt. Det är ingen särskild präst
eller kyrkobyggnad som har betytt något mer speciellt för honom.  

10d: Kvinna, 31 år, affärsbiträde i livsmedelsaffär. Sammanboende,
tre barn. 
Kyrkotillhörigheten är självklar, hon kan inte tänka sig att utträda. Kyrkan är
en trygghet, särskilt vid svåra tillfällen. Olika former av kyrkans tjänster har
nyttjats någon eller några gånger per år under hela livet. Hon deltog  mer re-
gelbundet i kyrkans gruppverksamhet under en period i 12-årsåldern som kör-
medlem och under konfirmationstiden. Hon minns inga negativa upplevelser
av kyrkan, men en särskilt positiv upplevelse av ett begravningstal som en präst
höll. Hon har ingen speciell relation till någon präst eller kyrkobyggnad.  

11u: Man, 54 år, sjukpensionerad hamnarbetare. Gift, inga barn. 
Han upplever inte att han någonsin har haft någon relation överhuvudtaget
till kyrkan. Kyrkotillhörigheten före utträdet ur kyrkan var bara av vana. Kon-
firmationen avbröts då den upplevdes mycket negativt. Moderns död och be-
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gravning när han var 14 år har skapat en starkt negativ och förnekande in-
ställning till döden som fenomen och blockerat hans möjlighet att tänka sig
någon form av högre makt. Hans kontakter med kyrkan, såväl Svenska kyr-
kan som frikyrkor, och präster under uppväxttiden har varit uttalat negativa
upplevelser som han fortfarande har negativa minnen av. En prästs beteen-
de vid en begravning var särskilt negativt. Han upplevde att prästen såg ner
på honom med förakt. I samband med den senaste begravningen av en an-
hörig har han dock positiva erfarenheter av mötet med prästen. Han för-
knippar kyrkan främst med död och begravningar. Han tycker därför inte att
kyrkan har någon annan betydelse än dess funktion i samband med begrav-
ningar. Utträdet ur kyrkan motiveras av ekonomiska skäl, p.g.a. sjukpensio-
nering. Han fick tipset att utträda av en ekonomisk rådgivare. Kan möjligen
tänka sig återinträde om det blir gratis att tillhöra kyrkan. Ingen präst eller
kyrkobyggnad har betytt något särskilt för honom. 

12d: Man, 33 år, reparatör på industri. Sammanboende, två barn.
Kyrkotillhörigheten är självklar, den hör ihop med att vara svensk, även om
man inte är troende. Han menar att kyrkotillhörigheten är samma typ av so-
lidaritetshandling som att tillhöra facket. Han nämner några negativa erfa-
renheter av kyrkan. Den negativa upplevelsen av det senaste barndopet jäm-
förs med de positiva upplevelserna av två tidigare barndop. Dessa positiva upp-
levelser hade byggt upp en förväntan om hur det skulle vara. Släktens för-
väntningar spelade också stor roll vid bedömningen. Han upplever även mot-
ståndet mot kvinnliga präster som negativt. Men dessa enstaka negativa
upplevelser har inte  påverkat viljan att fortfarande tillhöra kyrkan. Han kan
tänka sig att utträda ur kyrkan bara om det skulle bli så dyrt att man inte skul-
le ha råd att vara med. Ingen präst har haft en speciell betydelse för honom,
men däremot en viss kyrka på uppväxtorten.    

13i: Kvinna, 46 år, sjukpensionerad mekaniker. Ensamstående, ett
barn. Invandrad från Polen, född katolik. 
Hon invandrade till Sverige för ett tiotal år sedan från Polen där hon hade till-
hört den katolska kyrkan. I samband med dotterns konfirmationsläsning i
Svenska kyrkan nyligen inträdde både hon och dottern i kyrkan. Inträdet mo-
tiveras bl.a. av att tillhörigheten till Svenska kyrkan hör ihop med att bo i Sve-
rige. Katolska kyrkan i Polen upplevdes negativt kontrollerande, prästerna där
upplevdes som falska. Relationen till kyrkan i Sverige och prästerna här upp-
levs däremot positivt och som en tillgång. Hon har en speciell kontakt med
en präst och en diakonissa som gör regelbundna hembesök hos henne. Hon
kan inte tänka sig att utträda ur kyrkan.
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14i: Kvinna, 50 år, farmaceut. Gift, två barn. Invandrad från Finland
för c:a 20 år sedan. 
Hon beskriver relationen till kyrkan som kluven. Å ena sidan är hon negativ
till kyrkan som organisation och tycker att prästerna har kommit bort från det
kristna budskapet. Hon är besviken på många predikningar och tycker att det
saknas närhet och värme i gudstjänsterna. Å andra sidan uppskattar hon för-
samlingsgemenskapen i de aktiviteter som hon deltar i. Det är främst den
finskspråkiga församlingsverksamheten. Hon tycker att det känns bra att till-
höra kyrkan när hon nu deltar i verksamheten. Särkilt positiva erfarenheter
har hon bl.a. av en radioandakt och en ekumenisk gospelkväll. Hon kan tän-
ka sig att utträda ur kyrkan om prästerna skulle avvika för mycket från kyr-
kans lära. Ingen präst eller kyrkobyggnad har betytt något mer speciellt för
henne. 

15b: Kvinna, 60 år, läkarsekreterare. Gift, två barn. Född i Finland,
kom till Sverige som fosterbarn.  
Relationen till kyrkan är självklar och ger trygghet. Den förknippas med dop,
vigsel och begravning. Hennes kontakt med kyrkan har till största delen ägt
rum i samband med dessa tillfällen. Makens arbete och fritidsintresse samt
sönernas fritidsintresse har styrt söndagsaktiviteterna sedan hon gifte sig 20
år gammal, vilket har omöjliggjort gudstjänstdeltagande. Hon har ett särskilt
positivt minne av en gudstjänst som upplevdes mer lättsam och inte så hög-
tidlig och stel. Hon upplever kyrkans interna stridigheter som starkt negati-
va. Hon nämner ingen präst, men däremot tre kyrkobyggnader som har haft
en mer speciell betydelse för henne. Hon kan tänka sig att utträda ur kyrkan
bara om det skulle bli mycket dyrt att var medlem. 

16b: Man, 57 år, fabrikschef. Gift, inga barn. 
Han framhåller hemmiljöns betydelse under uppväxtåren för sin grundhåll-
ning till tro och kyrka. Kyrkotillhörigheten innebär en trygghet, men han me-
nar att man inte behöver delta i gudstjänster för att vara religiös. Det mest
betydelsefulla mötet med kyrkan var i samband med den egna vigseln, den
prästen betydde mycket. Han har inga barn, så frågan om dop och konfir-
mation har inte aktualiserat relationen till kyrkan senare i livet. Hans egen kon-
takt med kyrkan har främst handlat om enskilda besök i kyrkor, föräldrarnas
begravningar och därefter de sista åren besök på kyrkogården varje vecka.
Han minns ett speciellt gudstjänstbesök som upplevdes negativt p.g.a. beru-
sade besökare som störde utan att någon i kyrkans personal ingrep. Han tyck-
er att personalen var för alldeles för passiv i den situationen. Ingen kyrko-
byggnad har haft en särskild betydelse för honom. Han kan inte tänka sig att
utträda ur kyrkan. 
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17u: Man, 55 år, säkerhetschef på större företag. Gift, två barn.
17u är uppväxt i ett frikyrkligt hem och förknippar ordet religiös med en strikt
livsföring utan t.ex. alkohol och tobak. Han säger att han därför inte kan leva
som en religiös, men att han ändå har en tro. Han har inget emot kyrkan och
kyrkans verksamhet, och tycker att kyrkobyggnaderna är ett viktigt kulturin-
slag. Ingen präst, men skolavslutningskyrkan och vigselkyrkan har betytt nå-
got speciellt för honom. Han upplever ”käbblet om kvinnliga präster” som
negativt, liksom kyrkans alltför stora skatteuttag. Han har utträtt ur kyrkan
eftersom han anser att han redan har betalat en tillräckligt hög livsavgift till
kyrkan. Sammanlagt 100 000 kr har han räknat ut. Eftersom kyrkan ändå är
så rik har han ingen anledning att betala mer i kyrkoskatt. Han kan inte tän-
ka sig att återinträda i kyrkan igen. 

20b: Man, 64 år, undersköterska. Änkeman, inga barn. 
Han har bara haft positiva erfarenheter av möten med kyrkan, särskilt i sam-
band med den egna konfirmationen och möten med sjukhuskyrkan i anslut-
ning till arbetet som undersköterska. Utöver konfirmationsläsningen har han
tidigare inte alls deltagit i några kyrkliga aktiviteter. Men relationen till kyrkan
och nyttjandet av kyrkans tjänster ändrade karaktär efter hustruns död och
begravning. Den mycket positiva relationen till prästen i samband med be-
gravningen hade och har fortfarande en avgörande betydelse. Nu deltar han
regelbundet i kyrkans vardagsverksamhet och tycker att kyrkan är mer bety-
delsefull är tidigare, en trygghet och en viktig del av det sociala nätverket.
Han nämner ingen kyrkobyggnad som har någon mer speciell betydelse. Han
kan inte tänka sig att utträda ur kyrkan. 

21i: Man, 27 år, städare. Sammanboende, ett barn. Invandrad som
flykting från Chile för ett tiotal år sedan. 
Han levde i Chile tills han var i tonåren och hade då en negativ uppfattning
av kyrkan, att den var förknippad med tvång och regler. Mötet med kyrkan i
Sverige har däremot varit enbart positivt, den är mer öppen och aktiv, för-
knippad med frihet. Han framhåller att Svenska kyrkan fyller i Sverige en mot-
svarande traditionsbärande funktion som den katolska kyrkan fyller i Chile.
Innan han blev sambo besökte han ibland en kyrka på egen hand för att få
lugn och ro. Inträdet i Svenska kyrkan berodde på att barnet skulle döpas ”så
vi gick in för säkerhets skull”. Kyrkotillhörigheten, dopet och planerna för en
kyrklig vigsel så småningom beskriver han som en naturlig del av att vilja vara
delaktig i den svenska kulturen. 
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22d: Man, 39 år, maskiningenjör. Sammanboende, ett barn.
Han hade en mycket negativ upplevelse av sin egen konfirmationsundervis-
ning, som han avbröt eftersom det kändes ytligt och ”dammigt”. Detta har
färgat hans relation till kyrkan som upplevs som ganska sval. Nu nyligen, 25
år efter den egna avbrutna konfirmationsläsningen, har han besökt en be-
kants konfirmation, vilket var en mycket positiv upplevelse. Detta gjorde ho-
nom mer positiv till kyrkan allmänt sett. Han tror att relationen till kyrkan kun-
de ha utvecklats mer positivt och aktivt om hans egen konfirmationsunder-
visning hade varit en mer positiv upplevelse. Han nämner också ett positivt
minne från 16-årsåldern när han mötte en kristen person som upplevdes som
äkta. Däremot var mötet med den präst som hade hand om deras barndop
nyligen en besvikelse. Prästen gjorde det hela rutinmässigt utan personligt en-
gagemang och utan personlig kontakt. (22d) minns ingen präst eller kyrko-
byggnad som har haft en mer speciell betydelse för honom. Han kan tänka
sig att utträda om han skulle komma på kant med kyrkan på något vis. 

23i: Kvinna, 52 år, affärsbiträde i skoaffär. Ensamstående, frånskild,
ett barn, invandrad från Finland för trettio år sedan. 
Under uppväxten tillhörde hennes familj både den evangelisk-lutherska stats-
kyrkan och Pingstkyrkan i Finland. När hon flyttade till Sverige hittade hon
inte samma typ av liten familjär pingstförsamling att knyta an till som med-
lem, men hon deltog i den lokala pingstförsamlingens gudstjänster. Efter tju-
go år i Sverige utträdde hon ur Svenska kyrkan och blev medlem i pingstför-
samlingen eftersom det var där hon deltog i gudstjänster, men däremot al-
drig deltog i Svenska kyrkans gudstjänster. Hon påverkades till detta av en
moster som var aktiv i pingstförsamlingen. Men nu tycker hon att det ställs
för stora krav från pingstförsamlingen om man är medlem där, så hon utträdde
därför. Istället har hon återinträtt i Svenska kyrkan eftersom hon tycker att
det är viktigt att höra nånstans, att vara medlem i någon kyrka, det ger en
känsla av tillhörighet och frid inombords. Men när hon vid behov deltar i guds-
tjänster blir det i Pingstkyrkan. Hon är följaktligen medlem i Svenska kyrkan,
men gudstjänstdeltagare i pingstförsamlingen. Hon deltar aldrig i Svenska kyr-
kans gudstjänster, de är för stela och opersonliga. Däremot har hon positiva
erfarenheter av kyrkan i samband med begravningen av hennes f.d. make.
Hon skulle utträda igen ur Svenska kyrkan bara om hon skulle gå med som
medlem i en annan kyrka. Ingen särskild präst, men däremot barndomskyr-
kan i Finland har en speciell betydelse för henne.    
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24u: Man, 29 år, telereparatör, tjänstledig för studier. Ensamstående,
inga barn.
Han är inte döpt eller konfirmerad och har inte haft någon personlig kontakt
med kyrkan förutom som gäst vid enstaka kyrkliga handlingar. Under upp-
växten har han fått en positiv grundinställning till religion via sommarföräl-
drarna som är pingstvänner. Han ser nu mer positivt på religion än när han
var yngre. Kyrkans engagemang för människor i krissituationer är positivt. Kyr-
kans inre stridigheter upplever han negativt. Det är ingen präst eller kyrko-
byggnad som har haft en mer speciell betydelse för honom. Han har utträtt
ur kyrkan främst av ekonomiska skäl, men också till viss del p.g.a. de overk-
liga bibelberättelser som kyrkan hänvisar till. Han tror att han kan komma att
inträda igen när han får en bättre ekonomi, och utesluter inte att han kan få
mer behov av kyrkans tjänster i framtiden. 

25d: Kvinna, 31 år, sjuksköterska. Gift, ett barn.
Hon menar att kyrkotillhörigheten är självklar, en trygghet och en del av tra-
ditionen. Kyrkan handlar mer om tradition än religion. Hon har bara positiva
erfarenheter av kyrkan och nämner särskilt tre upplevelser; gemenskapen i
ungdomskören som 14-åring, den egna vigseln och barndopet nyligen. I samt-
liga fall var det personmöten som betydde mycket, körledaren respektive präs-
terna. Hon anger inte någon kyrkobyggnad som har en mer speciell betydelse
för henne. Hon berättar att när hon växte upp brukade hennes mor alltid vil-
ja stanna och titta in i kyrkor när familjen var på resa. Det har (25d) fortsatt
att göra, ”alltid nu när vi är ute och åker, vi söker upp en kyrka och går in
och tittar”. Hon kan inte tänka sig att utträda och menar att enskilda präs-
ters beteende inte kan påverka hennes vilja att tillhöra kyrkan.   

30b: Kvinna, 63 år, receptarie. Gift, ett barn. 
Hon är uppväxt i en kyrkligt aktiv familj. ”Jag har haft med kyrkan att göra
hela mitt liv helt enkelt”. Hon menar att det ger en trygghet och ett sam-
manhang att tillhöra kyrkan och kan inte tänka sig att utträda. Hon lyfter fram
vigseln för 40 år sedan som det mest betydelsefulla tillfället i kontakt med
kyrkan, men nämner också flera andra tillfällen som mycket positiva. Varje
söndag under tio års tid var hon med barnen i söndagsskolan. Numera del-
tar hon i gudstjänster 2–3 ggr per år. En upplevelse av att som 12-åring ha
blivit frisk från en svår sjukdom genom en prästs medverkan, har kommit att
betyda allt mer för henne ju äldre hon blir; ”känner man mer och mer tack-
samhet till det här då liksom för varje år, att man fick leva liksom då och kan-
ske då att prästen kom och läste och att jag, jag kanske tillfrisknade då”. Den
prästen och en yngre präst som hon har kontakt med nu har betytt mycket.
Hon nämner tre kyrkobyggnader som betyder något särskilt för henne. Un-
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der en period var hon ledamot i kyrkofullmäktige, men avgick p.g.a. en ny
kyrkoherde som bara brydde sig om dem som engagerade sig helt och hål-
let. Hon har också flera andra personligt negativa erfarenheter av kyrkan, bl.a.
den egna konfirmationstiden. Men dessa negativa erfarenheter har inte på-
verkat hennes grundrelation till kyrkan. 

31d: Kvinna, 27 år, undersköterska. Gift, två barn.
Hon anser att kyrkotillhörigheten är något mest av födelse och vana. Det är
ingen nackdel att vara med i kyrkan, så därför är man med. Hon kan tänka
sig att utträda om det händer något negativt som berör henne själv mycket.
Hon har allmänt positiva erfarenheter av kyrkan, men tycker att det är nega-
tivt med kvinnoprästmotståndare. Hon deltar inte i gudstjänster, men både i
Svenska kyrkans och en frikyrkas barnverksamhet. De båda samfundens verk-
samhet kompletterar varandra och upplevs inte konkurrerande. Ingen präst
eller kyrkobyggnad har haft en mer speciell betydelse för henne.  

32u: Kvinna 67 år, pensionerad sjuksköterska. Gift, tre barn.
Hon växte upp i en familj som var starkt engagerad inom EFS-väckelsen (Evan-
geliska Fosterlandsstiftelsen). Hon upplevde en hemhörighetskänsla inom EFS,
och samtidigt spänningar mellan EFS och Svenska kyrkan, bl.a. genom en per-
sonligt negativ upplevelse av sin konfirmationspräst som tog aktivt avstånd
från EFS. Den negativa upplevelsen av konfirmationsprästen verkar ha förän-
drat hennes grundläggande relation till Svenska kyrkan och förstärkt hennes
känsla av hemhörighet inom EFS. Hon gifte sig med en man som var baptist.
De kom överens om att välja ett samfund som låg mittemellan EFS och Bap-
tistsamfundet, varvid valet föll på Missionsförbundet. Beslutet att utträda ur
Svenska kyrkan har hon för sin egen del tagit för länge sedan, men fullföljt
först nu när maken gått med på att också utträda ”eftersom Svenska kyrkan
inte längre ska ha ansvar för  begravningsväsendet”1. De betraktar nu Sven-
ska kyrkan som en av frikyrkorna och då finns det inte någon anledning att
vara medlem i två frikyrkor. Hon tycker ändå att hon har en positiv relation
till, och många positiva erfarenheter av Svenska kyrkan. Men hon har starkt
negativa upplevelser av tråkiga präster och uppfattar ärkebiskopens stöd för
homosexuella som negativt. Hon nämner att två missionspastorer har haft en
särskild betydelse för henne, samt att EFS-kapellet på uppväxtorten och mis-
sionskyrkan där hon nu bor har en särskild betydelse för henne. Hon kan inte
tänka sig något skäl att återinträda i Svenska kyrkan.
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33d: Kvinna 27 år, laboratorieassistent. Sammanboende, ett barn.
Hon anser att tillhörigheten till kyrkan är en trygghet, t.ex. om man skulle få
det svårt. Så länge man inte tvingas att göra något speciellt för att tillhöra
kyrkan kan hon inte tänka sig att utträda. Hon känner en speciell relation till
sin konfirmationspräst, han vet vem hon är, och när det under livet är aktu-
ellt med kontakt med kyrkan vänder hon sig alltid i första hand till honom.
Hon nämner ingen kyrkobyggnad som har haft en speciell betydelse för hen-
ne. 

Strukturerade intervjufrågor

I slutet av intervjuguiden finns en rad strukturerade frågor (nr 1-
21) med utgångspunkt i avhandlingens syfte och den teoretiska re-
ferensramen. Ett av analysperspektiven (B) utgår ifrån informan-
ternas svar på flertalet av dessa frågor, nr 5–21 (figur 23). Övriga
strukturerade frågor enligt intervjuguiden, nr 1–4, bearbetas uti-
från analysperspektiv (C) i samband med den analys och tolkning
av varje intervju som görs med utgångspunkt i tjänsteteoretiska be-
grepp. 

Svaren på fråga nr 5–21 har sammanställts systematiskt för ge
möjlighet till en överblick inom respektive intervju, samt beträf-
fande bredd, variation och tendenser bland svaren från alla 29 in-
tervjuerna2. Några av dessa frågor finns med som kontrollfrågor be-
träffande några variabler som är vanligt förekommande i religions-
sociologiska undersökningar, t.ex. gudstro, gudstjänstdeltagande,
utbildning, yrke. Avsikten har varit att i efterhand kunna kontrol-
lera att informantgruppen inte utgör ett alltför snävt urval bland
befolkningen beträffande dessa variabler.  Även om urvalet inte är
avsett att vara statistiskt representativt, är det ändå av intresse att
känna till huruvida det är en stark överrepresentation beträffande
ytterligheter i dessa avseenden. 
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Analys av svar på intervjufråga nr 5–21
5: Har någon annan särskild människa, t.ex. förälder/bekant/vän
betytt något speciellt för ditt förhållande till kyrkan?
En enskild människas relation till en viss tjänsteproducent sam-
manhänger med och påverkas ofta av en eller flera närståendes re-
lation till samma tjänsteproducent (jfr. Gummesson 1995). Sådan
påverkan av andras relationer sker ofta mer eller mindre omedve-
tet. Inom religionspsykologin har framhållits att närstående perso-
ners gudsrelation, särskilt moderns gudsrelation, kan ha betydelse
för utvecklingen av individens egen gudsrelation (Sundén 1959:250
ff). Syftet med frågan är att undersöka om informanten själv för-
knippar sin egen relation till kyrkan med någon särskild annan per-
son.    

I 17 av de 29 intervjuerna uppger informanten att en eller ett par
särskilda personer har haft en speciell betydelse för informantens
egen relation till kyrkan. En säger att fadern har förmedlat en ne-
gativ  inställning genom sin attityd att kyrkan bara är till för vilsna
själar som inte klarar sig själva. Tre utträdda berättar att beslutet
om utträde ur kyrkan har påverkats av vänners utträde. En 39-årig
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Figur 23: Analys av svar på strukturerade intervjufrågor (fråga 5–21). 



man berättar om ett möte i 16-årsåldern med en troende som gav
honom en viss positiv inställning till kyrkan. En annan har under
sin uppväxt påverkats både positivt och negativt av djupt religiösa
lärare. De övriga 11 av dessa 17 informanter uppger att en sambo,
föräldrar eller nära släktingar har förmedlat en positiv relation till
kyrkan.    

6: Är det någon viss präst, diakonissa/diakon eller annan kyrklig
medarbetare som någon gång under ditt liv har betytt något 
särskilt för Dig?
En tjänsteorganisations viktigaste resurs är dess medarbetare. Frå-
gan syftar till att belysa i vilken mån personmötet och personliga
relationer med kyrkans medarbetare har betydelse. Frågan fungerar
också kompletterande till den fråga om positiva kritiska händelser
som ställs tidigare enligt intervjuguiden. 

Tio personer nämner minst en präst som har haft en särskild be-
tydelse för dem. Två av dessa nämner dessutom en diakon/issa. Tre
av de tio nämner särskilt konfirmationsprästen, i övrigt är den per-
sonliga relationen med den kyrkliga medarbetaren kopplad till en
kyrklig förrättning, en sorggrupp, ett enskilt samtal eller hembesök.   

7: Finns det någon viss kyrka, alltså kyrkobyggnad, som har be-
tytt något särskilt för Dig? 
8: Finns det någon viss kyrkogård som betyder något särskilt för Dig?
Människors relation till kyrkobyggnader och kyrkogårdar har upp-
märksammats på senare tid (bl.a. Davies 1990, 1994, Svenska kyr-
kans utredningar 1996:1, Bäckström 1997, Bromander 1998). De två
frågorna lyfter in den betydelse dessa fysiska platser har för män-
niskors relation till Svenska kyrkan. Genom svaren belyses också
brukarperspektivet på dessa platsers funktion i Svenska kyrkans
tjänstesystem.    

För 12 av de intervjuade har en, två eller tre kyrkor betytt något
särskilt. De flesta av de tolv nämner kyrkan på uppväxtorten. För
18 personer har en viss kyrkogård en särskild betydelse, i flertalet
fall uppger de som skäl att en nära anhörig ligger begravd där.
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9: Ungefär hur många gånger per år deltar Du i en gudstjänst i en
kyrka? 
10: Hur ofta ser/lyssnar Du på TV-/radiogudstjänster och radio-
andakter?  
Människors deltagande i gudstjänster betraktas i traditionella re-
ligionssociologiska undersökningar vanligen som en indikator på den
institutionella religionens betydelse i samhället. Det är därför in-
tressant att kunna jämföra i vilken mån gudstjänstdeltagandet kor-
relerar på individnivå med individens subjektiva uppfattning om sin
relation till kyrkan och bedömningen av kyrkans tjänster. Den sär-
skilda frågan om TV- och radiogudstjänster är viktig i det moder-
na mediesamhället. ”Deltagande” i mediedistribuerade gudstjänster
kan ur nyttjarens perspektiv fylla en liknande funktion som tradi-
tionella gudstjänster. 

Nio av de intervjuade uppger att de aldrig deltar i någon form av
gudstjänst, 12 personer deltar någon gång per år. Båda dessa grup-
per uppger också att de aldrig eller nästa aldrig ser/lyssnar på TV-
eller radiogudstjänster. Åtta av de intervjuade är mer regelbundna
gudstjänstdeltagare, de tar också mer eller mindre regelbundet del
av TV- eller radiogudstjänster. Fem tar del av någon form av guds-
tjänst varje vecka antingen genom besök eller via media. Tre av des-
sa deltar varje vecka i en gudstjänst genom besök. Tidigare kvanti-
tativa undersökningar har visat att c:a 5% av befolkningen besöker
minst en gudstjänst varje vecka (Gustafsson 1995). 

11: Vad tycker Du är det viktigaste av det som Svenska kyrkan till-
handahåller, för Dig själv och för andra? 
Avsikten med frågan är att undersöka vad informanten uppfattar
som det mest intressanta av kyrkans olika tjänstekoncept. Svaret kan
naturligtvis bli en upprepning av det som tidigare i intervjun har
nämnts som en positiv upplevelse eller en upprepning av något an-
nat i samtalet. Men här kan också något nytt komma fram eller nå-
gon mer övergripande aspekt som rör enskilda tjänster eller kyrko-
relationen som sådan.    

En intervjuperson säger att allt som kyrkan tillhandahåller är vik-
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tigt. Åtta av de intervjuade lyfter fram de kyrkliga handlingarna i
samband med dop, vigsel och begravning. Tre andra säger att det
viktigaste är kyrkans traditionsförmedling och den trygghet och
sammanhang den ger. En menar att det viktigaste är att kyrkan lyf-
ter fram Jesus som person och hans gärningar, och därmed dels för-
medlar en acceptans för människors olikheter, och dels tar parti för
de svaga. Andra nämner något av följande som det viktigaste: guds-
tjänsterna, mässan som förmedlar glädje, kyrkans kontakt med an-
höriga i samband med dödsfall, sången i kyrkan, barn- och familje-
arbetet, de öppna kyrkobyggnaderna, social gemenskap genom kyr-
kans verksamhet, möjligheten att diskutera frågor om Gud och tron,
möjligheten att tala med en präst om det händer något, kyrkans
finskspråkiga verksamhet. 

12: Tycker Du att kyrkan har någon särskild funktion i det 
svenska samhället? I så fall, vilken funktion och hur då?
De tidigare frågorna har främst handlat om informantens egen re-
lation till kyrkan, medan den här frågan berör kyrkans funktion på
samhällsnivå. Individens uppfattning om sin egen relation till kyr-
kan kan tänkas samspela med uppfattningen om kyrkans samhälls-
funktion. Men uppfattningarna om kyrkans betydelse för individen
själv respektive kyrkans betydelse på samhällsnivå kan också skilja
sig åt. 

Alla intervjuade utom tre säger att kyrkan har en eller flera funk-
tioner i samhället. Återkommande uttryck för dessa funktioner är
orden trygghet och tradition. 13 personer lyfter särskilt fram kyr-
kans sociala funktioner för äldre, barn och ungdom, samt i samband
med krissituationer. Sex informanter nämner ceremonier och ritu-
al i samband med födelse och död. En person menar att kyrkan har
en särskild funktion genom att möta människors sökande, en annan
att Svenska kyrkan erbjuder ett alternativ för dem som inte har nå-
got annat att tro på. Någon anser att kyrkan har en funktion genom
sitt ställningstagande i viktiga etiska frågor. 
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13: Finns det något som kyrkan skulle kunna förändra för att på
ett bättre sätt kunna  möta dina behov?
Genom att fråga efter förslag till förbättringar kan man få reda på
vad som upplevs som negativt, och vilka åtgärder som skulle kun-
na förbättra den upplevda kvaliteten i kyrkans tjänster eller i rela-
tionen till kyrkan. Svaren på frågan kan tydliggöra betydelsefulla
kvalitetsfaktorer som komplettering till de faktorer som har kom-
mit fram tidigare i intervjun, t.ex. i anslutning till frågorna om kri-
tiska händelser.  

Nio personer säger uttryckligen att inget behöver förändras inom
kyrkan. Det är bra som det är. Flera tycker att kyrkan på många sätt
redan har förändrats i positiv riktning, mycket har blivit lättare och
friare. Det är inte längre så gravallvarligt, stelt och högtidligt. En
av informanterna upplever det negativt att så mycket har förändrats
att man inte känner igen sig. 

12 personer framför förslag till förändringar. Sju av dessa beto-
nar att kyrkans former borde lättas upp så att det blir mindre stelt
och högtidligt, istället mjukare och mer personligt, mer frihet, när-
het och värme. Kyrkan borde följa med i samhällsutvecklingen på
ett bättre sätt, bl.a. genom en utveckling av kontakterna mellan re-
ligion och vetenskap. En person betonar att prästerna borde vara
mer tillgängliga för samtal. Ytterligare framförs att kyrkan borde hit-
ta på något sätt att få fler män till kyrkan. Någon anser att besöks-
verksamheten som vänder sig till gamla och ensamma borde utö-
kas. En tycker att kyrkan borde hålla en mer strikt linje och inte ac-
ceptera vare sig kvinnliga präster eller homosexuella präster. Sam-
ma person menar också att kyrkan inte bör gömma flyktingar.

14: Tycker Du att du har stort eller litet förtroende för Svenska
kyrkan och dess företrädare? 
Förtroendet för tjänsteorganisationen och dess personal anses ofta
som en av de viktigaste generella kvalitetsfaktorerna vid kunders be-
dömning av organisationens tjänster (Edvardsson 1996a:162).

22 av de intervjuade uppger att de har förtroende för kyrkan och
dess företrädare, men flera betonar att det ändå helt beror på den
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enskilde företrädare för kyrkan som man har att göra med, hur den-
ne är som person. Två personer betonar att man har förtroende för
kyrkans lokalplan, men inte för ärkebiskopen. Fyra personer uppger
att de inte alls har förtroende för kyrkans företrädare. En av dessa
ser kyrkan som ett system för indoktrinering. En som sympatiserar
med pingstkyrkan menar att förtroendet finns där men inte hos
Svenska kyrkan, eftersom hon menar att prästerna saknar en äkta
tro. En informant saknar förtroende för Svenska kyrkan p.g.a. er-
farenheter av ”skitprat” bland personalen. En annan är tveksam till
förtroendet eftersom kyrkan inte är tillräckligt folklig. 

15: Frågor endast till de som tillhör kyrkan: 
a. Har Du någon gång funderat över att utträda ur Svenska 
kyrkan?
b. Finns det något som skulle få Dig att begära utträde ur 
Svenska kyrkan? 

16: Fråga endast till utträdda: Vad skulle kunna få Dig att begära
inträde igen? 

Genom dessa frågor belyses ytterligare den betydelse relationen till
kyrkan har för informanten. Står kyrkotillhörigheten i ett beroen-
deförhållande till vissa hos informanten medvetna omständigheter,
som om de förändras också åstadkommer en förändrad inställning
till kyrkotillhörigheten? Inför relationsförändringen mellan kyrkan
och staten år 2000 genomfördes kvantitativa undersökningar med
frågor om huruvida människor planerade att utträda ur kyrkan i
samband med relationsförändringen mellan kyrka och stat. Svaren
på intervjufrågan ger ett kvalitativt bidrag till förståelsen av dessa
undersökningars resultat. 

Åtta av de intervjuade har nyligen utträtt ur kyrkan, sju har ny-
ligen inträtt. Av de övriga fjorton informanterna uppger tretton att
de aldrig har funderat över att utträda. Åtta av dessa kan inte tän-
ka sig att något kan inträffa som skulle få dem att reflektera över
att utträda. Av de fem som kan tänka sig att utträda säger två att
det skulle vara tänkbart om det blev väldigt mycket dyrare så att
man inte skulle ha råd att tillhöra kyrkan. Två andra menar att ett

236



skäl skulle kunna vara om det inträffade något starkt negativt i re-
lationen till kyrkan. En skulle fundera över utträde om man blev
tvingad att göra något speciellt för att få tillhöra kyrkan. 

Fem av de åtta utträdda uppger att de kan tänka sig att begära
inträde igen. En kan tänka sig att återinträda om hans ekonomi blir
bättre eller om han skulle känna behov av att hämta kraft genom
att delta i kyrkans verksamhet. En annan skulle kunna överväga åter-
inträde om tillhörigheten var gratis. En tredje betonar att kyrko-
tillhörigheten är som en föreningstillhörighet förknippad med per-
sonlig aktivitet i verksamheten. Detta innebär att om hon i framti-
den kommer att delta i någon kyrklig aktivitet, då går hon in som
medlem under den perioden.  

Sex av de sju inträdda kan tänka sig att utträda igen om något
särskilt skulle hända. En menar att ett skäl att utträda skulle kun-
na vara om en stor del av prästerna i sin tro och sitt liv skulle av-
vika mycket från kyrkans lära. Två säger att de skulle överväga ut-
träde igen om de i framtiden skulle ansluta sig till en annan kyrka
eller religion.  

Informanter som hittills aldrig har förändrat sin kyrkorelation ut-
trycker en slags icke förhandlingsbar hållning beträffande kyrko-
tillhörigheten. Det är en självklarhet att tillhöra kyrkan, man kan
inte tänka sig något som skulle göra att man ifrågasatte sin kyrko-
tillhörighet. De som någon gång har förändrat sin kyrkotillhörighet
har ett annat grundläggande förhållningssätt. Deras attityd är att
det beror på omständigheterna om man väljer att tillhöra kyrkan
eller inte. Flertalet av såväl de nyligen utträdda som de nyligen in-
trädda har därmed ett mer villkorligt förhållningssätt till sin kyr-
kotillhörighet än vad övriga intervjuade ”ständiga medlemmar” har. 

17: Har du själv en gudstro eller någon annan form av tro eller
livsåskådning?

18: a. Vilka tillfällen i livet har varit särskilt betydelsefulla för din
tro? 
b. Har kyrkan betytt något i det sammanhanget? 

19: Tror Du på någon form av liv efter döden?
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Frågorna om gudstro/livsåskådning och tro på liv efter döden är van-
ligt förekommande i kvantitativa religionssociologiska undersök-
ningar. De antas återspegla i vilken mån informanten räknar med
någon form av transcendent dimension och i vilken mån han/hon
ansluter sig till den institutionella religionens officiella lära. Om in-
formanten har sagt sig ha någon form av tro har även följdfrågorna
18 a och b ställts. Dessa frågor syftar till att belysa i vilken mån
den personliga tron står i en mer medveten relation till kyrkan el-
ler till upplevelser förknippade med kyrkan. När det har fallit sig
naturligt, har i anslutning till frågorna om gudstro och tro på liv
efter döden ytterligare en fråga ställts; ”Har du själv haft någon
form av andlig eller övernaturlig upplevelse?” Syftet med denna kom-
pletterande fråga var att ge möjlighet att fånga in andra mer okon-
ventionella uttryck för ett bejakande av en transcendent dimension
i tillvaron.    

Tjugo av de intervjuade uppger att de har någon form av gudstro
eller tro på en högre makt. Sju är tveksamma, två har ingen sådan
tro. Som jämförelse kan nämnas att en nyligen genomförd kvanti-
tativ undersökning visade att 74% av svenskarna har någon form av
personlig gudstro, tro på en opersonlig kraft eller att Gud är nå-
gonting inom varje människa (Gustafsson & Pettersson 2000). Det
innebär att informantgruppen i det avseendet inte avviker alltför
starkt från ett slumpmässigt urval.   

Hälften av de tjugo som har någon form av tro menar att kyrkan
har betytt något särskilt för deras tro. De nämner bland annat sön-
dagsskolan eller en viss präst som man har haft personlig kontakt
med, t.ex. under konfirmationstiden. Någon uppger att den ge-
menskap man har upplevt i en församling har varit särskilt bety-
delsefull, någon annan lyfter fram betydelsen av nattvarden och bik-
ten. Endast en person uppger uttryckligen att den egna gudstron
har en koppling till kyrkans gudstjänstliv, hon hänvisar då till ett
särskilt tillfälle i samband med en ungdomsgudstjänst för 50 år se-
dan. 

Tre personer uppger att personliga andliga upplevelser av helan-
de, bönhörelse m.m. har betytt mycket för den egna tron. En per-
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son framhåller att kontakten med personliga vänner har betytt
mycket, en annan säger att hon under en kvällsandakt i radio upp-
levde att det var Jesus som talade direkt till henne genom radio-
andaktens ord, vilket gav styrka åt hennes tro.    

Fjorton intervjupersoner tror på någon form av liv efter döden.
En av dessa tolkade frågan om liv efter döden som att den endast
avsåg tro på återfödelse. Detta tror hon på, men inte på någon an-
nan form av liv efter döden. Hennes tolkning av frågan observera-
des först då hon fick en uppföljande fråga om hon också trodde på
återfödelse och då förtydligade att hon trodde att hon redan hade
svarat på detta när hon bejakade tron på någon form av liv efter dö-
den. Sex personer uttrycker tveksamhet till tanken på ett liv efter
döden. Flera av dessa säger att de gärna vill tro på ett liv efter dö-
den men att det nog inte finns något sådant. Nio tror bestämt att
det inte finns något liv efter döden. En säger att han aldrig har upp-
fattat att prästerna har pratat om att det finns ett evigt liv. Som jäm-
förelse till informanternas uppfattningar visar en nyligen genomförd
studie att 51% av svenskarna tror att det finns något efter döden
(Gustafsson & Pettersson 2000). Det innebär att undersökningens
strategiska urval av informanter i detta avseende inte avviker ifrån
en generell attitydbild. 

20: Är du med i någon annan kyrka eller religiöst samfund?
Tillhörigheten till Svenska kyrkan utesluter inte tillhörighet även
till ett annat samfund. 1997 tillhörde 72% av de svenska frikyrkor-
nas medlemmar också Svenska kyrkan (Palm 1997:62). Beträffande
de inträdda och utträdda är det viktigt att uppmärksamma att de-
ras förändring av den formella relationen till Svenska kyrkan kan
sammanhänga med utträde eller inträde i ett annat samfund.    

Två av de intervjuade är medlemmar i en missionsförsamling. En
av dessa tillhör de som nyligen har inträtt i Svenska kyrkan och har
därmed dubbel kyrkotillhörighet. Den andra personen har utträtt
ur Svenska kyrkan bl.a. på grund av medlemskapet i missionsför-
samlingen. En av intervjupersonerna har tidigare varit medlem i en
pingstförsamling men utträtt ur denna och inträtt i Svenska kyrkan
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eftersom hon tycker att den är mindre kravfylld än Pingstkyrkan.
Medlemskapet i Svenska kyrkan ger henne en känsla av att tillhöra
något, men när hon deltar i gudstjänster gör hon det fortfarande i
Pingstkyrkan. Hon deltar aldrig i Svenska kyrkans gudstjänster ef-
tersom de inte tilltalar henne. Svenska kyrkan svarar följaktligen för
en formell kyrkorelation som i sig uppfattas ha hög kvalitet, medan
Pingstkyrkan tillhandahåller gudstjänstupplevelser av hög kvalitet.
En annan av de intervjuade, som i sin ungdom utträdde ur kyrkan
men nu nyligen har återinträtt, berättar att hon i tjugoårsåldern del-
tog i Hare Krishnas verksamhet. 

21: Vilken utbildning och yrke har du?
Den sista frågan om utbildning och yrke är en kontrollfråga för att
säkerställa social spridning bland informanterna.  

Sex av de intervjuade har folkskole/grundskoleutbildning, elva
har gymnasium, tolv har någon form av eftergymnasial utbildning3.
Bland totalbefolkningen har 31% folkskola/grundskola, 44% gym-
nasium och 24% eftergymnasial utbildning (Statistiska Centralby-
rån 1998). Inom informantgruppen är personer med eftergymnasi-
al utbildning överrepresenterade jämfört med ett befolkningsurval.
En bidragande orsak till detta är att endast två personer över 65 år
ingår bland informanterna. Eftergymnasial utbildning är betydligt
ovanligare bland personer över 65 år än bland de som är yngre.

En rad olika yrken finns representerade bland informanterna: af-
färsbiträde, städare, officer, säkerhetschef, fabrikschef, gjutare, ham-
narbetare, mekaniker, industrireparatör, telereparatör, byggnadsri-
tare, ingenjör, advokat, studerande, lärare, dramapedagog, biblio-
tekarie, kontorsarbetare, läkarsekretare, undersköterska, sjukskö-
terska, farmaceut, receptarie, laboratorieassistent. 
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Uppfattningar om Svenska kyrkan

Intervjudesignen innebär ett mer fritt berättande i början och mer
strukturerade frågor och svar mot slutet av intervjun. I det induk-
tiva analysperspektivet betraktas hela intervjutexten, alla delar av
intervjun, som en berättande text där informanten i dialog med in-
tervjuaren uttrycker sina uppfattningar. Varje intervju har noggrant
analyserats med syfte att så förutsättningslöst och icke styrande
som möjligt lyfta fram de formuleringar i intervjun som tydliggör
informantens egna uppfattningar (Starrin m.fl. 1991, Repstad 1993,
Merriam 1994). Alla slag av uppfattningar som på något sätt berör
kyrkan, religion eller livsåskådning har noterats och bildat ut-
gångspunkt för kategoribildningen. De kvalitativa kategorierna har
byggts upp av citat ur intervjutexten som tydliggör dessa uppfatt-
ningar. Avsikten har varit att låta texten själv få tala och att behål-
la så mycket som möjligt av informanternas personliga uttryck. Den
centrala innebörden i respektive citat har fått bilda utgångspunkt
för kategoriseringen. Citat med samma huvudsakliga innebörd har
sammanförts under en gemensam kategori. Kategorierna har i möj-
ligaste mån namngivits med några få ord direkt ur citatet. I enlig-
het med det explorativa syftet har även fenomen och uppfattning-
ar tagits med som inte omfattas av undersökningens syfte, men som
informanten spontant har uttryckt. Detta för att eftersträva en så
stor öppenhet som möjligt för nya oväntade aspekter i materialet.
Resultatet av den induktiva analysen är följaktligen ett antal kate-
gorier som bildats med utgångspunkt i ett eller flera citat ur det
samlade intervjumaterialet. Kategoribildningen har genomförts ma-
nuellt. Användning av speciella dataprogram för bearbetning av kva-
litativa data, t.ex. NU-DIST, har övervägts, men avvisats p.g.a. ma-
terialets karaktär. Analysarbetet bedömdes kräva en fortlöpande
manuell tolkning i samband med bearbetningen, varför användning
av ett särskilt dataprogram bedömdes som en onödig omväg. 

Det induktiva bildandet av kategorier gjordes först med strävan
efter maximal variabilitet mellan kategorierna utifrån en analys av
varje enskild intervju (figur 24). Därefter reducerades antalet ka-
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tegorier till så få övergripande kategorier som möjligt genom att nä-
raliggande kategorier sammanfördes till mer övergripande teman.
Den induktiva intervjuanalysen innehåller flera tolkande moment;
val av intervjucitat, bildande av kategorier, benämning och grup-
pering av kategorierna, den beskrivande tolkningen av kategorier-
na samt reduktionen till övergripande teman. 

Kategorier med maximal variabilitet
Den induktiva analysen med strävan efter maximal variabilitet re-
sulterade i 153 kategorier. Många av dessa kategorier har byggts upp
av endast ett eller ett fåtal intervjucitat utifrån ambitionen att bi-
behålla de nyanser och den bredd som finns i intervjumaterialet.
Några intervjucitat förekommer i flera kategorier beroende på att
de kan tolkas på mer än ett sätt. Kategorierna har sorterats in un-
der ett antal grupper beroende på vilka aspekter de berör. Några
olika sorteringar i grupper prövades, vilket slutligen resulterade i
15 kategorigrupper. Materialet har fått styra benämningen av des-
sa grupper. Om det har fallit sig naturligt utifrån de empiriska ka-
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Figur 24: Intervjuanalys genom induktivt bildande av kategorier enligt
analysmodellen.



tegoriernas innehåll har begrepp från den tjänsteteoretiska refe-
rensramen använts.

Kategorigrupper:
1. Uppfattningar om Svenska kyrkans image
2. Kyrkans funktion i samhället
3. Svenska kyrkan som en del av samhällets offentliga service
4. Motiv för att tillhöra Svenska kyrkan
5. Relationen kopplas till familj och släkt
6. Förändringar av relationen
7. Vissa ords laddning av en aktiv relation
8. Bedömning av kyrkans och enskilda tjänsters nytta/värde
9. Kyrkobyggnadens och kyrkogårdens betydelse
10. Prästers betydelse
11. Konsumtionsmönster
12. Nyttjande och bedömning av tjänster ur livsperspektivet
13. Om tro
14. Frikyrkor jämförs med Svenska kyrkan
15. Övriga kategorier

Här nedan följer en översiktlig sammanställning av de 153 katego-
rierna inom respektive grupp, med sammanfattande analyser. Nå-
gra utvalda intervjucitat ur respektive grupp används som illus-
trationer till den sammanfattande analysen av kategorierna 4. 

Grupp 1: Uppfattningar om Svenska kyrkans image
Kategorier:
1. Det är nåt speciellt med kyrkan som inte går att förklara men som

känns bra.
2. Kyrkan är inget som tillhör vardagen
3. Kyrkan upplevs långt borta från det vanliga livet 
4. Kontakten med kyrkan hänger samman med situationer av antingen

sorg eller glädje
5. Kyrkan förknippas med negativa känslor inför döden
6. Kyrkan upplevs stel och högtravande

243

4 Sammanställningen av de citat som bildar respektive kategori finns dokumen-
terad hos författaren.  



7. Ordet församling står för positiv gemenskap, medan ordet kyrka
står för negativ organisation (=byråkrati)

8. Kyrkan upplevs falsk
9. Kyrkan och dess företrädare har fjärmat sig ifrån det ursprungliga

budskapet
10. Kyrkan är ett system för indoktrinering
11. Det mest negativa rörande kyrkan är kvinnoprästmotståndet 
12. Svenska kyrkans personal förknippas med bristande generositet och

krav på ekonomisk ersättning för minsta insats
13. Det är inte så ofta man tänker på kyrkan 
14. Kyrkan betyder ingenting för mig

Flertalet informanter har ett allmänt positivt intryck av Svenska kyr-
kan. De flesta har bara kontakt med kyrkan i samband med speci-
ella tillfällen, främst dop, vigslar och begravningar. Det är därför
inte förvånande att man förknippar kyrkan med dessa speciella till-
fällen och att den upplevs som stel, högtravande och långt borta från
vardagslivet.

6d: ” Den kontakten man har med kyrkan va, antingen är det ne-
gativt, det är begravning eller är det positivt, en kamrat som gifter
sig, dop och liknande.”

Kyrkans starka koppling till begravningar innebär för en del per-
soner att de negativa känslorna inför döden blir det bestående in-
trycket av mötet med kyrkan. 

11u: ”… det värsta jag vet, det är ju begravningar ” … ”Jag accep-
terar inte döden, inte sen mamma dog, för det var henne vi tyckte
om som barn …”

Tre personer har upplevt kyrkan som falsk och ytlig i samband
med sin konfirmandundervisning. Bilden av kyrkan som stel och by-
råkratisk förekommer också, liksom att kyrkan har fjärmat sig från
sitt ursprung; Jesus var närmare folket. En person anser att kyrkan
är ett system för indoktrinering som drogs igång av några smarta
ledare för länge sedan. Flera informanter nämner motståndet inom
kyrkan mot kvinnliga präster som något mycket negativt. 
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Grupp 2: Kyrkans funktion i samhället
Kategorier: 
15. Svenska kyrkans funktion är att vara traditionsförmedlare
16. Svenska kyrkan fyller en motsvarande funktion som traditionsbärare

i Sverige som katolska kyrkan i Chile
17. Svenska kyrkan har en sammanhållande funktion i samhället
18. Kyrkan som en mötesplats och en plats för gemenskap
19. Frikyrkan och Svenska kyrkan är båda viktiga men fyller olika funk-

tioner

Man kan tolka flera informanter så att de menar att Svenska kyr-
kan tillhandahåller viktiga övergripande tjänster på samhällsnivå.
Kyrkan sägs ha en sammanhållande funktion vilken uttrycks på oli-
ka sätt. 

1u: ”det är nånting som samlar och håller ihop folk”
3i: ”samlingspunkten – där man gemensamt kan bara finnas till”

Genom att förvalta gemensamma traditioner fungerar kyrkan som
ett sammanhållande kitt i samhället. Begreppet ”tradition” används
av flera av de intervjuade när de beskriver Svenska kyrkans bety-
delse. 

2d: ”För mig ser jag Svenska kyrkan närmast som liksom nånting
som fullföljer traditioner”

25d: ”för mig är det mycket mer tradition än religion det handlar
om att gå i kyrkan” 

En intervjuad chilensk invandrare ger Svenska kyrkan en mot-
svarande betydelse som traditionsförmedlare för honom i Sverige
som den katolska kyrkan har i Chile. Ett par informanter uttryck-
er att såväl Svenska kyrkan som en viss frikyrkoförsamling är vikti-
ga för dem, men att de fyller olika funktioner. Svenska kyrkan för-
valtar traditioner, tillhandhåller kyrkor där man t.ex. kan tända ett
ljus och erbjuder också en större frihet inom ramen för medlem-
skapet. Frikyrkorna erbjuder enligt dessa personer en bättre social
gemenskap och mer levande gudstjänster.
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Grupp 3: Svenska kyrkan som en del av samhällets 
offentliga service
Kategorier: 
22. Kyrkan är bra för dom som behöver det 
23. Kyrkan är bra för dom ensamma
24. Kyrkan är en tillgång i krissituationer
25. Kyrkan och dess tjänster ska finnas där när man behöver dem 
26. Kyrkans verksamhet kan inte jämföras med ett företag, det är mer en

del av den offentliga verksamheten

I intervjuerna framkommer flera uttryck för att alla som vill ska ha
tillgång till Svenska kyrkans tjänster. Detta beskrivs på ett sätt som
för tankarna till samhällets offentliga service. 

12d: ”jag tror inte så många vill att dom ska bli som ett riktigt stort
företag som ska drivas och gå runt och att man ska lägga ner kyr-
kor” … ”det måste ju få kosta lite grann från statskassan också”

Kyrkans tjänsteorganisation ska finnas där när man behöver den.
Någon betonar särskilt att det är viktigt med en allmän tillgång dels
till kyrkobyggnader och kyrkogårdar, dels till de traditionella livs-
riterna. 

2d: ”det ska finnas en kyrka och det ska finnas en präst och det
ska finnas dop och vigsel och begravning och såna saker va, det ska
finnas en kyrkogård som man ska kunna gå till. Och jag tycker det
är viktigt att det ska finnas en svenska kyrka som man ska kunna
gå till.”

Andra lyfter fram kyrkans sociala roll i samhället. Kyrkan till-
handahåller betydelsefulla tjänster i samband med olika former av
krissituationer och kan erbjuda gemenskap för människor som är
ensamma och utslagna. 

24u: ”Om det händer nånting, ja fruktansvärt, ja anhörig dör el-
ler nåt sånt där, då tillsätts ju såna där krisgrupper och sånt som är.
Det tror jag är bra, för präster har det där lite lugnande”

16b: ”Folk blir utslagna och många har inget annat umgänge så
att säga än arbetsplatsen, och då blir det problem. Och där tror jag
kyrkan har en stor funktion att fylla.”
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I dessa yttranden uttrycks såväl en förvissning som en förväntan
att kyrkan har och ska ha en samhällelig betydelse för alla som be-
höver det i dessa situationer. Kyrkan betraktas som en del av sam-
hällets välfärdssystem, den offentliga omsorg som alla har rätt till.  

Även de som har utträtt uttrycker att kyrkan och dess tjänster
ska finnas som en tillgång för de som behöver det, även om den ut-
trädde själv inte har det behovet. 

7u: ”den ska finnas kvar som kyrkan som institution, det tycker
jag … möjligheten att gifta sig i en kyrka, med dop och konfirmation”

11u: ”den ska va där, för dom som vill ha den.”

Grupp 4: Motiv för att tillhöra Svenska kyrkan
Kategorier: 

27. Det hör till att vara med i Svenska kyrkan – det är mer eller mindre självklart

28. Kyrkotillhörighet jämförs med facklig tillhörighet

29. Tillhörigheten till kyrkan ger en trygghetskänsla

30. Medlemskapet i kyrkan som en slags försäkring

31. Medlemskapet i Svenska kyrkan förklaras bl.a. med att det inte finns några

alternativ

32. Kyrkans sociala arbete är ett motiv för att tillhöra kyrkan

33. Medlemskapet i kyrkan innebär att man stödjer kyrkan

34. Skälet att inte fler utträder är att dom inte orkar tänka eller bryta sig loss

35. Om man inte hade ”fötts” in i kyrkan hade man inte blivit medlem

36. Skälet att man inte utträder är att det inte är någon nackdel att tillhöra kyr-

kan

37. Kyrkotillhörigheten motiveras av tillgången till kyrkliga livsriter

38. Kyrkotillhörigheten motiveras av kyrkans ansvar för begravningsväsende och

kyrkogård

Tillhörigheten till Svenska kyrkan uppfattas av flertalet informan-
ter som något självklart som man inte ens har reflekterat över att
ifrågasätta.

4b: ”det är helt enkelt att det ska vara så”
På olika sätt uttrycks att man som svensk helt enkelt bör vara med

i kyrkan. 
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12d: ”är man svensk och bor i Sverige så får man väl vara med i
Svenska kyrkan”

Samma person jämför tillhörigheten till kyrkan med facklig till-
hörighet. Han menar att det är osolidariskt att utträda ur Svenska
kyrkan.   

12d: ”det är sniket (att utträda ur kyrkan), ungefär som att gå ur
facket och liksom bara flyta med”

Många informanter använder ordet ”trygghet” när de berättar om
vad det innebär för dem att tillhöra kyrkan. 

2d: ”… man är rädd vad som skulle hända om man inte var med.
Det tror jag nog lite grann är en känsla att man skulle så att säga
tappa fotfästet lite grann. Jag undrar om inte det är ett skäl, att man
känner att man står så att säga ensam. Jag tror att det är en viss
trygghetskänsla att känna att man är med”

30b: ”jag skulle inte kunna tänka mig att inte vara det (tillhörig
kyrkan), nej då skulle jag sväva fritt nånstans.”

Flera uttrycker att tillhörigheten ger en trygghetskänsla, både en
allmän känsla av trygghet och en förvissning om att kyrkan finns där
som en trygghet om något särskilt skulle hända. Tillhörigheten be-
traktas på det sättet av en del som en slags försäkring. Man kan
därmed säga att dessa personers relation till kyrkan har vissa lik-
heter med individers relation till ett försäkringsbolag. 

2d: ”Det kanske också är en av anledningarna till att man vill stå
kvar för att man känner det som att man vill ha nån slags försäk-
ring”

23i: (varför det är viktigt att höra nånstans) ”om det skulle hän-
da nånting till exempel, om vi säger så här att man inte, om det skul-
le hända en olycka, om man skulle komma bort och så va”

Flera informanter nämner tillgången till de kyrkliga handlingar-
na i samband med dop, vigsel och begravning som viktiga motiv för
att tillhöra kyrkan. Rättigheten till dessa tjänster samt frånvaron av
skyldigheter förknippade med kyrkotillhörigheten uppfattas som en
attraktiv kombination. Så länge inga krav ställs är det ingen nack-
del att vara medlem, och då kan man lika gärna vara kvar i kyrkan. 

00i: ”många vill nog ha dom här, att kyrkan ska stå för det här
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med dop och bröllop och begravning … att man behöver ha kyrkan
för dom här ritualerna så, det finns ingen annan som har dom näst-
an”

33d: ”inte tvingar dom mig att göra nåt som inte jag vill, men det
är klart då … Om man måste göra nåt, då kan man väl fundera på
det” (att utträda) 

Några informanter menar att den höga andelen kyrkotillhöriga be-
ror på att människor inte vet att de kan utträda, att de inte vet hur
man gör eller att de inte vet hur mycket de kan tjäna ekonomiskt
på det. I ett par intervjuer uttrycks att det är viktigt att höra till
något sammanhang som i och för sig kunde vara något annat än Sven-
ska kyrkan, men det finns inget alternativ. Frikyrkorna upplevs för
snäva, Svenska kyrkan erbjuder en öppnare form av tillhörighet. 

16b: ”Jag menar det finns ju inte många alternativ, sen är det ju
frikyrkorna och jag är inte alls åt det hållet.”

Kyrkotillhörigheten betraktas av en del personer som ett uttryck
för att man stödjer kyrkan och dess verksamhet. En person moti-
verar sin kyrkotillhörighet med att han därigenom är med och stöd-
jer kyrkans sociala verksamhet. En annan motiverar sitt utträde
med att han inte längre vill stödja kyrkan, särskilt inte kyrkans led-
ning.  

Grupp 5: Relationen kopplas till familj och släkt
Kategorier:
39. Den egna kyrkotillhörigheten relateras till föräldrarnas kyrkotillhö-

righet
40. Relationen till kyrkan traderas vidare mellan generationerna
41. Relationen till kyrkan kopplas till kärnfamilj-situationen, i synnerhet

till de egna barnens uppväxttid.
42. Släkttradition kolliderar med kyrkans pastorala praxis
43. Släktens förväntningar
44. Relation till en viss kyrkobyggnad kopplas till familj och släkt

Intervjupersonerna refererar ofta till föräldrarna, familjen och släk-
ten när de berättar om sin egen relation till Svenska kyrkan. 
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5b: ”Jag har vart medlem i kyrkan i alla år och föräldrarna mina
också”

00i: ”jag inser att jag vill inte vara den här ensamma starka in-
dividualisten utan att jag vill, jag vill vara med på nåt vis, där min
familj är och, ja min egen familj också, jag tänkte på släkten i öv-
rigt då”

I en av intervjuerna beskrivs relationen till kyrkan framförallt som
en relation till en viss kyrkobyggnad som har en speciell relation till
släkten eller till uppväxttiden i familjen.

2d: ”hela släkten kommer från X … där är ju alla anknutna till
kyrkan på ett sätt. Där händer allt i kyrkan … liksom det är kyrkan
för mig …”

Egna släkttraditioner och släktens förväntningar i anslutning till
kyrkliga handlingar kan ha stor betydelse för kvalitetsbedömning-
en av dessa handlingar. När kyrkans tjänster inte motsvarar släktens
förväntningar upplevs det starkt negativt. En person beskriver hur
sambons släkttradition att genomföra barndopet i hemmet avvisa-
des på ett oförstående sätt av kyrkans personal. En annan berättar
om ett dop som genomfördes på ett rörigt sätt och inte så högtid-
ligt som släkten hade förväntat sig. 

I flera av intervjuerna framkommer att den egna relationen till
kyrkan på ett särskilt sätt är förknippad med intervjupersonens egen
barndom eller de egna barnens uppväxttid. För en del har föräldrars
eller nära släktingars relation till kyrkan haft en stor betydelse för
den egna relationen till kyrkan. Några beskriver hur far- eller mor-
föräldragenerationen har förmedlat en viss typ av relation till kyr-
kan till sina barnbarn. 

4b: ”gick jag ofta till Z-kyrkan och tände ett ljus. Och mina barn-
barn, flickan blir tio, pojken blir fyra nu i år. Dom fick också gå med
och göra det här”, ” … sen när vi for förbi så berättade jag att – här
är min kyrka, B-kyrkan. Jag har ingen kyrka jag, sa han! Farfar har
en kyrka. Titta där är farfars kyrka … Och så började han i kyrkans
barntimmar, och så ringde han – Farmor! Nu har jag också en kyr-
ka!”

En person som nyligen har utträtt ur kyrkan beskriver hur rela-
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tionen till kyrkan var kopplad till familjesituationen som gift med
barn, men nu som skild och ensamboende har kyrkan förlorat sin
betydelse. 

1u: (Det finns) ”ingenting som liksom håller tag i dom här grejer-
na för mig nu va …” 

Grupp 6: Förändringar av relationen 
Kategorier: 
45. Orsaker till utträde ur Svenska kyrkan
46. Tankar om utträde kan aktualiseras om det händer något som berör

en starkt personligen
47. Om man inte är aktiv och utnyttjar kyrkans tjänster har man ingen

anledning att vara medlem
48. Vänners utträde påverkar eget utträdesbeslut 
49. Det är lätt att återinträda om man vill
50. Inte nödvändigt att bli medlem i kyrkan för att delta i kyrkokör
51. Orsaker till inträde i Svenska kyrkan
52. Kontakten med andra religioner aktualiserade den egna relationen till

Svenska kyrkan
53. Förändring av kyrkotillhörigheten uppfattas som ett stort steg
54. Kyrka-stat skiljandet bra
55. Kyrka-stat reformen förändrar synen på dubbelt kyrkomedlemskap
56. Kyrka-stat reformen påverkar inte kyrkorelationen för den som är svagt

engagerad

Tre orsaker till utträde ur kyrkan är särskilt framträdande i inter-
vjuerna: ekonomiska skäl, besvikelse över prästernas beteende samt
tillhörighet till en frikyrka. En av de utträdda framhåller att man
ska vara aktiv om man ska vara med i något och eftersom hon inte
utnyttjar kyrkans tjänster har hon ingen anledning att vara medlem.
Två av de utträdda menar att man inte behöver vara medlem för att
delta i kyrkans aktiviteter. De som har utträtt av ekonomiska skäl
anger olika motiv till sitt beslut. För två är det en förändrad livssi-
tuation som givit upphov till reflektion över kyrkoskattens ekono-
miska betydelse. Den ene har i samband med sin sjukpensionering
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fått en kraftigt försämrad inkomst och fått tipset av en revisor att
utträdet ur kyrkan skulle ge en besparing på några tusen kronor per
år. Han har egentligen aldrig känt någon samhörighet med kyrkan
och kan inte tänka sig att återinträda. Den andre kände sig tvung-
en att göra allt för att få ner kostnaderna när han fick dubbelt så
hög hyra i samband med att hans sambo flyttade ifrån honom. Han
är öppen för att han i framtiden kan komma att återinträda när han
får bättre ekonomi. En tredje person har räknat ut att han under
sitt 40 år yrkesverksamma liv har betalat sammanlagt 100 000 kro-
nor i kyrkoskatt, samtidigt som han inte har använt sig av kyrkan
speciellt mycket. Han tycker att kyrkan fyller sin funktion och är
viktig vid vissa tillfällen, men eftersom han har läst att kyrkan har
stora rikedomar tycker han att hans egen ekonomiska insats kan
räcka. 

17u: ”eftersom jag började jobba som 13-åring så har jag ju betalt
min årspremie eller min livspremie till Svenska kyrkan tycker jag,
även om jag har gått ur nu då”…”Så att ser jag det krasst ekonomiskt
tycker jag att jag har gjort min insats”

Förutom de ekonomiska skälen anger den här personen som bi-
dragande orsak till utträdet även det interna bråket bland präster
inom kyrkan. I flera av de övriga intervjuerna nämns också präst-
konflikter som en negativ upplevelse av kyrkan. Framförallt gäller
det konflikter med anledning av motståndet mot kvinnliga präster.
Men ingen motiverar sitt utträde enbart med hänvisning till miss-
nöje med prästerna. I samtliga fall anges även andra motiv. När det
däremot gäller kyrkliga ledares bristande moraliska beteende har
detta för en av de intervjuade varit den utlösande faktorn till be-
slutet om utträde. 

1u: ”Jag fick liksom känslan att till och med biskopen, som jag sä-
ger då, han gömmer sig bakom och alltihopa, och liksom skyddar hela
den där grejen vet du (skyddar en präst som förgripit sig på barn),
och det var liksom den sista grejen som fick, då bestämde jag mig
för att här kan inte jag vara med i Svenska kyrkan om det ska va
sånt här va.”  

Fyra av de personer som nyligen har inträtt i kyrkan visade sig
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några år tidigare ha utträtt av särskilda skäl. En hade utträtt på
grund av besvikelse över kyrkans intolerans när det gäller kvinnli-
ga präster, homosexualitet och partnerskap. Men i samband med
en jorden runt resa upptäckte han djupare sidor av religionen och
därmed andra sidor av Svenska kyrkan, vilket resulterade i beslu-
tet att återinträda. 

3i: ”jag fick en djupare bild, en djupare förståelse av kristendomens
budskap och försoningstanken och mycket av sånt som jag kanske
själv på senare år har känt ett större behov av.”

En annan informant har en liknande berättelse. Hon utträdde på
grund av missnöje med kyrkans bristande miljöansvar i samband
med giftbesprutningar av kyrkans skogar. Nu har hon återinträtt dels
mot bakgrund av hennes ökade intresse för andliga frågor, dels ef-
tersom hon upplever det tryggt att tillhöra kyrkan. Hon tycker ock-
så att kyrkan har förändrats på ett positivt sätt. 

00i: ”Det kändes tryggt tyckte jag, helt plötsligt … Det börjar öpp-
na sig, att det känns så att det är mer för alla, tycker jag, att det inte
är så stelt längre …” 

Två hade utträtt pga. tillhörighet till en frikyrka. Den ene hade
tillhört Pingstkyrkan, men upplevde efter några år att pingstför-
samlingen var alltför krävande beträffande aktivt deltagande. Hon
återinträdde därför i Svenska kyrkan för att känna att hon tillhör
en kyrka, men sitt sporadiska gudstjänstdeltagande har hon ändå
kvar i Pingstkyrkan. Den andra informanten har övertalats av sin
sambo att återinträda i Svenska kyrkan, trots ett aktivt medlemskap
i en frikyrkoförsamling. 

Fyra av de sju intervjuade som har inträtt i kyrkan är invandra-
re. Tre av dessa har inträtt i samband med barns dop eller konfir-
mation. De säger att det kändes säkrast att inträda i Svenska kyr-
kan, även om de inte var tvingade att göra det. 

Grupp 7: Vissa ords laddning av en aktiv relation
Kategorier: 
57. Ordet ”medlem i kyrkan” uppfattas mer aktivt än att betala skatt till

kyrkan
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58. Uttrycket ”delta i gudstjänst” uppfattas mer aktivt än att passivt åhö-
ra

Två av de intervjuade har tolkat ord som har använts i intervjuarens
frågor på ett mer aktivt sätt än vad som var avsett. Detta lyfter fram
problemet med att till synes entydiga ord och uttryck kan tolkas
helt olika av olika personer. Här är det orden ”medlem” och ”delta”
som av respektive informant uppfattats ha en mer aktiv innebörd
än vad intervjuaren avsåg med frågan.

17u: ”Nej jag har inte varit medlem. Ja, i Svenska kyrkan har jag
varit medlem på så sätt då att jag har betalt skatten, men inte på
nåt annat sätt vad jag vet”

5b: ”(Forskaren: Deltar du i gudstjänster nån gång ibland eller?)
– Nej, jag deltar aldrig utan jag bara, så att jag är med och hör … ”

Ordet ”medlem” uppfattas av 17u som innebärande en mer ak-
tiv och engagerad relation till kyrkan än att tillhöra kyrkan genom
att betala kyrkoskatt. Man kan fundera över om det hade varit bätt-
re att använda ordet kyrkotillhörig i den frågan. 5b uppfattar ordet
”delta” som mer aktivt än att vara med i gudstjänsten och höra på.
Dessa två exempel visar hur betydelsefullt valet av ord och uttryck
är när man ställer frågor i undersökningar. Detta är särskilt viktigt
vid utformningen av skriftliga enkäter när man inte har möjlighet
att ställa följdfrågor (jfr. Homan & Dandelion 1997).  

Grupp 8: Bedömning av kyrkans och enskilda tjänsters 
nytta/värde 
Kategorier: 
59. Dopet är en självklar tradition
60. Dopet är en viktig rit i vår kultur
61. Vigsel, konfirmation etc. betyder någonting särskilt
62. Dop och vigsel har mer betydelse av högtid än en direkt kristen be-

tydelse
63. Olika församlingars principer för barndop jämförs 
64. Kyrkan behövs inte för begravningen
65. Hellre skogen än gudstjänst
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66. Stämningen i kyrkan vid gudstjänster är en viktig del av upplevelsen
67. Gudstjänsterna är innehållsrika 
68. Gudstjänsterna upplevs som tråkiga 
69. När man inte förstår upplevs det som tråkigt
70. Förkunnelsens kvalitet
71. Det är för stort avstånd mellan kyrkans förkunnelse och vardagslivet 
72. Kyrkans förkunnelse är intressant om den direkt berör mig själv och

mitt liv
73. Man besöker inte kyrkan ofta, men de gånger man är där är det in-

tressant
74. Kyrkan är intressant om den har en personlig framtoning
75. Sången i kyrkan och andliga sånger i radio/TV har stort värde
76. Vissa psalmer betyder mycket även för icke-troende
77. Egen bibelläsning ger mer än att gå till kyrkan
78. Kyrkan har en viktig funktion i krissituationer
79. Kontakten med prästen ett stöd i samband med dödsfall 
80. Kyrkan som en mötesplats och en plats för gemenskap
81. Kyrkans verksamhet erbjuder möjligheter till interaktion 
82. Kyrkans verksamhet erbjuder möjligheter till nya sociala kontakter
83. Verksamhetens kvalitet avgör om man väljer att delta 
84. Kyrkans barnsamlingar förmedlar kristendom till barnen när man själv

inte gör det hemma 
85. Vissa tjänster är särskilt betydelsefulla: ungdomsverksamhet, det so-

ciala nätverket för äldre, enskilda samtal 
86. Kyrkan möter mina behov
87. Man vet vad man får i kyrkan
88. Man får det man förväntar sig när man väljer att besöka kyrkan
89 Kyrkan borde erbjuda mer fria och öppna samtal om Gud och tro

När intervjuerna har berört enskilda tjänster har informanterna på
olika sätt uttryckt det mervärde som tjänsterna tillför dem själva.
De kyrkliga tjänsternas mervärde formuleras i form av känsloin-
tryck, estetiska värden, sociala mervärden eller uttrycks i förhål-
lande till tjänstens traditionsförmedlande funktion. De kyrkliga
handlingarna i samband med dop, vigsel och begravning har ett stort

255



värde i sig själva som betydelsefulla ceremonier. När det däremot
gäller bedömningen av ”vanliga” gudstjänster handlar det mer om
det sätt på vilket de genomförs. Särskilt betonas då vikten av an-
knytning till det egna vardagslivet. Några personer framhåller att
sången i kyrkan har ett speciellt värde. Enskilda psalmer kan ha en
stor betydelse även för den som har utträtt och inte anser sig ha nå-
gon gudstro. 

11u: ”vissa psalmer tycker jag mycket om. Jag går själv och gno-
lar på dom ibland med, men jag är inte religiös”

Flera  informanter uttrycker på olika sätt en förväntan att kyr-
kans tjänster ska tillföra något på det personliga planet, antingen
genom en personlig anknytning i förkunnelsen, eller genom det so-
ciala mötet med andra människor i kyrkans sammanhang. 

3i: ”inte att det var så personligt som jag hade hoppats på”
25d: ”För många är det ju en gemenskap tror jag också. Just det

där som jag sa tidigare också, med kyrkokören som vi hade”
En person som deltar i en sorggrupp efter makens död berättar

om att hon har fått stöd genom gruppen på två sätt, dels genom att
andra har stöttat henne, dels genom att hon har fått betyda något
för någon annan. 

4b: ”Första gången då grät jag och i fredags, då var det en ny som
kom med och hon grät, hon bara grät. Och jag sa, gråt du, sa jag,
för jag grät förra gången, sa jag. Men då vart jag stark liksom”

Såväl denna person som en annan informant har efter en nära an-
hörigs död kommit med i en kyrklig gruppverksamhet och därige-
nom fått nya vänner. Kyrkans verksamhet erbjuder för dessa perso-
ner en miljö i vilken de interagerar med andra personer som har lik-
nande behov av sociala kontakter. De är själva genom sin interak-
tion med andra individer till stor del medverkande till skapande av
det mervärde som de själva upplever. Kunden har här en tydlig roll
som medproducent. 

Ett tema som återkommer i flera av intervjuerna är värdet av
kyrkans tjänster i samband med olika typer av krissituationer.

2d: ”Många som hamnar i livskriser, dom finner ju hjälp i den bi-
ten”
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Grupp 9: Kyrkobyggnadens och kyrkogårdens betydelse
Kategorier:
90 Kyrkobyggnadens atmosfär är betydelsefull
91 Kyrkorummet betyder mycket för upplevelsen av en konsert 
92 Gudstjänstlokalens utformning har betydelse för upplevelsen
93 Svenska kyrkans kyrkor ger mer än frikyrkornas lokaler i samband med

stora helger
94 Svenska kyrkans kyrkor har särskilda kvaliteter 
95 Gamla kyrkor binder samman mänskligheten 
96 Valet av kyrkobyggnad är viktigare är valet av präst  i samband med

vigsel
97 Julottan skapar en positiv relation till en viss kyrkobyggnad
98 Hemkänsla i kyrkan är viktig 
99 Enskilda kyrkobesök  för att titta på målningar och arkitektur
100 Kyrkor är som vilka gamla hus som helst 
101 Känslan i en kyrka liknar känslan ute i naturen
102 Kyrkogården upplevs viktig
103 Kyrkogården ger rum för att tänka på och minnas tidigare genera-

tioner 
104 Fotografier betyder mer än kyrkogården för att minnas avlidna an-

höriga 

I flera intervjuer framhålls att kyrkobyggnaderna har speciella kva-
litéer och en speciell atmosfär som man upplever då man besöker
dessa. Kyrkorummet förmedlar en stämning av högtid, lugn och
stillhet som står i motsats till den stress och oro som man annars
kan uppleva. 

25d: ”Jag tycker det är bara skönt att gå in, det är vackert”
31d: ”det är väl en speciell stämning tycker jag, det är lugnt, och

det är inget. Man har ju tid att tänka mer. Det är inte den här stres-
sen i en kyrka precis. Det är väl det att man får tänka lite”

Någon menar att gamla kyrkor binder samman mänskligheten his-
toriskt sett. En annan säger att den känslomässiga upplevelsen i en
kyrka är samma slags upplevelse som man kan få ute i naturen. Fle-
ra informanter anger att en viss bestämd kyrka har ett särskilt käns-
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lomässigt värde för dem. En säger att valet av kyrka vid hennes vig-
sel var viktigare är valet av präst.  Några betonar att besöken i kyr-
kor endast har att göra med att det är gamla kulturhistoriskt in-
tressanta byggnader och att den känslomässiga upplevelsen i en kyr-
ka inte skiljer sig från upplevelsen i andra gamla byggnader.  

0u: ”jag kan gå in i vilket gammalt hus som helst och titta … det
roligaste är såna där gamla slott och gamla borgar”

Även kyrkogården kan upplevas som särskilt betydelsefull i sig
själv. Men endast enstaka informanter har uttryckt detta på ett mer
specificerat sätt. 

5b: ”jag tycker att båda kyrkogårdarna är väldigt viktiga”
31d: ”man tänker på hur många det egentligen är som ligger där

och … och hur dom hade det och hur dom var” 

Grupp 10: Prästens betydelse
Kategorier:
105 Viktigt att präster är som vanligt folk
106 En präst som man har träffat var väldigt bra
107 Samma präst har förmedlat kyrkans tjänster vid flera olika betydel-

sefulla tillfällen i den enskildes liv
108 Det har varit olika präster varje gång man varit i kontakt med kyr-

kan
109 Om det finns en personlig relation till prästen är man mer motive-

rad att lyssna till hans förkunnelse
110 Den personliga relationen till prästen är betydelsefull
111 Relationen till prästen är betydelsefull för det egna engagemanget i

kyrkan
112 Prästens ålder i relation till den egna åldern är av betydelse i mötet

med prästen
113 Prästen som person har avgörande betydelse
114 Prästen som person har underordnad betydelse 
115 Prästens personliga engagemang är viktigt
116 Personligt val av präst
117 Det är skillnad på präst och präst
118 Prästen och diakonissan representerar kyrkan
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119 Bilden av präster som övermänniskor 
120 Prästen har en slags gudomlig/magisk kraft
121 Viktigt att prästen tar sig ordentligt med tid
122 Det är svårt att möta och tala med en präst
123 Präster är för svårtillgängliga
124 Präster ska ha erfarenhet av lidande 
125 Man ställer särskilda etiska krav på präster
126 Många präster lever inte som Gud vill
127 Äldre präster är tråkiga
128 Negativa erfarenheter av kyrkliga medarbetare

I de kyrkliga sammanhang som de flesta informanter har erfarenhet
av, har den medverkande kyrkliga personalen främst varit präster.
Prästen som person och hans/hennes agerande har i dessa sam-
manhang en avgörande betydelse för den upplevda kvalitén i kyr-
kans tjänster. En återkommande uppfattning bland informanterna
är att prästen ska vara naturlig, öppen, spontan och personlig.
Han/hon ska vara som vanligt folk. 

16b: ”han stod på jorden så att säga och det betyder en hel del …
Ja det var positivt och han var lika mycket människa som präst om
man säger så.”

Men även om många framhåller att präster ska vara som vanligt
folk, så förväntar man sig att präster ska ha en högre moral och etik
än andra. Om präster är inblandade i någon typ av brottslig eller
omoralisk handling reagerar man mycket starkt på detta. 

0u: ”Det ska helt enkelt inte förekomma, tycker jag … jag tycker
inte det. Jag tycker att dom ska stå över såna saker”

Nästan alla präster som intervjupersonerna har träffat har inne-
burit positiva upplevelser. Flera minns särskilt en väldigt bra präst
som de har träffat.

20b: ”jag hade en kvinnlig präst vid jordfästningen och hon var
helt sagolik. En ung tjej som … jag har aldrig upplevt nåt liknande
faktiskt, sånt omhändertagande som dom visade, otroligt …”

Fyra informanter framhåller sin personliga relation till en viss
präst som har förmedlat kyrkans tjänster inom familjen vid flera till-
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fällen under livet. Men de flesta informanter har inte någon sådan
mer långvarig relation till en speciell präst, utan det har varit oli-
ka präster vid varje tillfälle när man har använt sig av kyrkans tjän-
ster, även i de fall man har bott på samma plats under lång tid. En
av informanterna säger att han aldrig deltar i gudstjänster. Men han
följer radio eller TV-gudstjänster när någon präst som han har en
personlig relation till medverkar. Den redan etablerade personliga
relationen gör det intressant att lyssna till vad prästen har att säga
i sin predikan.5

En av de äldre informanterna framhåller att om hon skulle behö-
va tala med en präst i något personligt ärende så ska prästen vara
i hennes egen ålder, dvs. en äldre präst. Hon menar att även om hon
skulle ha förtroende för en yngre präst så skulle åldersskillnaden
göra att det inte skulle fungera. En annan informant tycker att präs-
ter är alltför svårtillgängliga, hon skulle önska att det var lättare att
komma i kontakt med präster för ett samtal. 

00i: ”jag skulle nog gärna ha den här möjligheten att möta en präst,
om du kunde förändra det, utan att man måste liksom boka tid och
så där, att man kunde, att det vore lättare att kommunicera med dom”

Grupp 11: Konsumtionsmönster
Kategorier:
129 Kyrkor besöker man när man är på resa, semester etc.
130 Kyrkogård eller kyrkobyggnad besöks regelbundet, men inte guds-

tjänster
131 Det är bara vid dop, begravningar och vigslar man deltar i någon form

av gudstjänst
132 Förändringar i kyrkan skulle inte kunna öka mitt gudstjänstdelta-

gande trots att jag tycker kyrkan är viktig på många sätt

Om man ska försöka se någon typ av mer övergripande konsum-
tionsmönster bland de intervjuade så är det att de flesta tar del av
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kyrkliga tjänster i första hand i samband med dop, konfirmationer,
vigslar och begravningar. Dessa tillfällen är utformade som guds-
tjänster och är för flertalet informanter de enda tillfällen vid vilka
man tar del av någon form av gudstjänst.  

10d: ”Det är typ, ja om man är där för konfirmation eller dop el-
ler nånting sånt då”

Dessa kyrkobesök i samband med kyrkliga förrättningar sker ore-
gelbundet och är avhängiga utvecklingen inom familj, släkt och be-
kantskapskrets. Däremot besöker flera informanter regelbundet kyr-
kor i samband med resor, och även kyrkogårdar där nära anhöriga
är begravda.  

12d: ”vi har faktiskt lite som semesternöje att titta mycket på kyr-
kor och jag har nog sett fler kyrkor utomlands än vad jag har sett
här i Sverige tror jag”

Det faktum att man inte besöker gudstjänster regelbundet be-
höver inte ha att göra med vare sig en negativ inställning till kyr-
kan eller bero på gudstjänsternas utformning. Ett par personer som
i grunden är positiva till kyrkans verksamhet men ändå inte deltar
i gudstjänster uttrycker detta. De säger att det faktum att de inte
deltar i gudstjänster inte har att göra med gudstjänsternas ut-
formning. Förändringar av gudstjänstens utformning skulle inte få
dem att gå i kyrkan oftare.   

16b: ”Jag tror inte jag skulle gå i kyrkan oftare om den förändra-
de sig på något sätt, jag tror inte det.”

Grupp 12: Nyttjande och bedömning av tjänster ur 
livsperspektivet
Kategorier:
133 Upplevelsen av konfirmationstiden minns man särskilt väl
134 Diskreta tjänstemöten med kyrkan minns man inte
135 Man har inte tid med kyrkan på grund av arbete, familj och andra

intressen
136 Makes fritidsintresse har styrt söndagsaktiviteterna så att guds-

tjänstbesök inte har varit aktuellt
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137 Kyrkans erbjudande blir intressant när man blir ensam efter ma-
kes/makas död

Flertalet informanter har endast sporadiska kontakter med kyrkan.
De måste därför noga tänka efter för att minnas dessa kontakter.
T.ex. uppger en informant i början av intervjun att den senaste kon-
takten med kyrkan ägde rum i samband med ett dop av ett barn-
barn för nio år sedan. Senare under samtalet kommer det fram att
han hade kontakt med en präst i samband med faderns begravning
för två år sedan. Denna senare kontakt kunde han inte spontant er-
inra sig i början av intervjun. 

Flera av informanterna har haft sin mest fördjupade kontakt med
kyrkan i samband med sin konfirmandtid. Intrycken av kyrkan i sam-
band med konfirmandundervisningen och särskilt upplevelsen av
konfirmationsprästen som person präglar många av de intervjuade
personerna i deras allmänna uppfattning om kyrkan. Även om kon-
firmandundervisningen ägde rum för femtio år sedan kan konfir-
mationsprästens betydelse lyftas fram i intervjun som den mest be-
tydelsefulla personliga relationen med kyrkan. Detsamma gäller ne-
gativa upplevelser förknippade med konfirmandundervisningen.
Överlag verkar konfirmandtiden ha skapat en antingen mer positiv
eller negativ grundinställning till kyrkan hos de intervjuade perso-
nerna. 

22d: ”min första kontakt med kyrkan då, ja i vuxen ålder om vi
säger så, det var ju när jag gick och konfirmerade mig då … jag bör-
jade konfirmera mig” … ”Och det där gjorde ju att det kändes gan-
ska så falskt på nåt vis också va, det vart väldigt ytligt det där”….”jag
har ju fortfarande bilden framför mig att man gick för presenter”

25d: ”min konfirmationspräst, hon var ju en sån där jättehärlig,
det var en kvinna också, en stor bullrig härlig kvinna med ett gott
skratt, så att av henne har jag väldigt positiva erfarenheter. Jag tän-
ker ofta på henne, jag har sett henne på TV nån gång också.” 

Några informanter beskriver hur familje- och arbetssituationen
samt förändringar när det gäller dessa förhållanden har påverkat de-
ras relation till kyrkan och deras nyttjande av kyrkans tjänster. Två
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kvinnor berättar att de har följt sin make i dennes fritidsintresse
på söndagarna, varför de i regel inte har haft möjlighet att delta i
gudstjänster. En av dessa, som blivit änka nyligen, har efter makens
död helt ändrat sina gudstjänstvanor och börjat delta i gudstjän-
ster varje vecka. 

4b: ”min man var väl inte så kyrklig som jag, utan det var ju det
idrotts-intresset då. Han stod ju för det här, för ”Korpen” med tips-
promenaderna, så oftast var ju vi ute på F (ett friluftsområde) vid
den tiden på söndagarna. Så det var vår gudstjänst.”

Ett par män hänvisar till sitt arbete och menar att det helt en-
kelt inte finns tid för kyrkan. En av dessa, en man i medelåldern,
menar att han kanske kommer att få mer tid någon gång längre fram.
Han säger också att han har lite dåligt samvete för att han inte har
mer kontakt med kyrkan. 

Grupp 13: Om tro 
Kategorier:
138 Jag behöver inte tillhöra kyrkan för att tro
139 Är man tillfredsställd med livet behöver man inte religion 
140 Det är inte nödvändigt att delta i gudstjänster för att ha en tro
141 Vänner och andra personliga relationer betyder mer för den per-

sonliga tron än kyrkans verksamhet
142 Uppfattningar om gudstro och tro på liv efter döden åtföljs av re-

servationer
143 Kremationspraktiken väcker tankar om reinkarnation och om liv ef-

ter döden
144 Jag är inte troende, men jag har en tro

När intervjupersonerna uttalar sig om sin egen gudstro och om tro
på ett liv efter döden är det många som uttrycker sig tvekande och
med reservationer. 

6d: ”förhoppningsvis så tror jag på det va, men tyvärr så är det
nog så att det finns nog inget liv efter döden va, men förhoppnings-
vis va så är det ett ljus i tunnelns slut, att det finns nånting.”

Några betonar särskilt att den personliga tron lever sitt eget liv
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oberoende av kyrkan. Man behöver inte tillhöra kyrkan och inte del-
ta i gudstjänster för att vara kristen, religiös eller troende. 

2d: ”… men att jag inte behöver gå till kyrkan för att få den veri-
fierad direkt utan att jag tycker att jag är kristen ändå”

0u: ”jag kan ha en egen tro, alldeles för mig själv, och behöver inte
tillhöra kyrkan och jag behöver inte, jag kan tro för mig själv på nåt
vis. Och jag tror att Gud uppskattar det, om nu Gud finns, då upp-
skattar han det precis lika mycket som om jag är med i kyrkan.”

För en av informanterna är det en stor skillnad mellan att vara
troende och att ha en tro. Hon säger att hon har en tro, men be-
traktar sig inte som troende. Denna betydelseskillnad belyser pro-
blemen med att fånga in ett visst fenomen med en och samma frå-
ga som ställs till olika personer, men som uppfattas som olika frå-
gor beroende på personens egen referensram. Ordet troende tol-
kas troligen av informanten som att ha en kyrklig form av tro.       

7u: ”Jag är inte troende”…”Jag tror väl på att det finns nånting, kal-
la det då Gud eller, vad du då kallar det, det vet jag inte, men … jo,
jag tror att det finns nåt, men kanske inte specifikt i den formen som
Svenska kyrkan då beskriver det.”

En äldre kvinna betonar att nära vänner betyder mer för tron än
vad kyrkan gör.

4b: ” Jag tror att … det är mer genom vänner … jag har några vän-
innor som är starkt troende, med i missionsförbundet … och en spe-
ciellt som betytt mycket för mig”

En medelålders man menar att behovet av religion kanske inte är
så stort om man känner sig tillfredsställd med livet i övrigt. 

Grupp 14: Frikyrkor jämförs med Svenska kyrkan
Kategorier: 
145 Svenska kyrkan förknippas med frihet, frikyrkor med tvång
146 Frikyrkornas styrka är att dom tar hand om sina medlemmar
147 Kompromiss med make vid val av samfundstillhörighet
148 Frikyrkor har mer glädje, delaktighet och samhörighet
149 Katolska kyrkan är mer utgivande och tjänande än Svenska kyrkan
150 Det är ingen skillnad på Svenska kyrkan och andra samfund 
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151 Andlig upplevelse inom frikyrkan

Några informanter jämför Svenska kyrkan med frikyrkorna. De fles-
ta framhåller Svenska kyrkan i särskilt positiva termer av frihet, stöd
och trygghet i motsats till de samfund som går runt och knackar
dörr för att sprida sitt budskap. Det är framförallt Jehovas vittnen
och Livets Ord som då åsyftas. Deras metoder upplevs som på-
trängande. 

20b: ”Jag tycker det är som ett stöd (relationen till Svenska kyr-
kan), det tycker jag. Men frireligiösa församlingar det har jag ing-
et över för.”

Andra har särskilt positiva erfarenheter av frikyrkoförsamlingar.
I motsats till Svenska kyrkan tar frikyrkorna mer hand om sina med-
lemmar, de har en mer levande förkunnelse, mera liv och glädje och
fungerar mer utgivande. 

32u: ”det (EFS) var ju liv och lust och det var glädje, och det var
samhörighet och det var allt positivt”

En person berättar att hennes tillhörighet till missionsförsam-
lingen var ett resultat av en kompromiss mellan hennes egen tidi-
gare tillhörighet till Svenska kyrkan och makens förutvarande till-
hörighet till en baptist-församling. De bestämde sig båda för att till-
höra ett samfund som låg så att säga mittemellan, och då föll valet
på Missionsförbundet. 

Grupp 15: Övriga kategorier
152 Dåligt samvete för att man inte har mer kontakt med kyrkan
153 Regelbundet deltagande i kyrkans småbarnsverksamhet betraktas inte

som att gå till kyrkan

Flertalet av de intervjuade betonar att de bara har sporadiska kon-
takter med kyrkan. En person uttrycker en känsla av att han borde
ha mer kontakt med kyrkan än vad han har. Han har lite dåligt sam-
vete för det. 

2d: ”det är ju verkligen spridda skurar … det kan man ju tycka
att man kan ha litet dåligt samvete”
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En yngre kvinna som regelbundet flera gånger i veckan deltar i
kyrkans barn- och familjeverksamhet uppfattar det ändå som att hon
sällan ”går till kyrkan”. Hon ser denna verksamhet i församlings-
hemmet som något annat än ”att gå till kyrkan”. Att ”gå till kyrkan”
innebär troligen för henne att besöka själva kyrkobyggnaden, sär-
skilt i samband med gudstjänster. Detta belyser ytterligare en gång
betydelsen av ordvalet i frågor och svar. Intervjuarens ordval i frå-
gan var ”kontakt med kyrkan”. Informanten uppfattade det som en
fråga om att ”gå i kyrkan”, vilket förknippas med gudstjänster. För-
modligen förknippar hon ordet ”kyrkan” med kyrkobyggnaden och
förknippar inte barn- och familjeverksamheten i församlingshemmet
med ordet ”kyrkan”.   

31d: ”det lilla som jag går till kyrkan om man säger så” (hon del-
tar 3ggr i veckan i olika kyrkliga aktiviteter för småbarn och föräl-
drar).

Reduktion av antalet kategorier
Vid den fortsatta bearbetningen av de 153 kategorierna har ambi-
tionen varit att reducera antalet kategorier till så få som möjligt
(analys A2 enligt analysmodellen). Efter en rad olika omsortering-
ar av kategorierna upptäcktes sex särskilt framträdande teman. 108
av kategorierna kunde sorteras in under dessa teman medan övri-
ga kategorier spretade åt olika håll6. Reduktionen utföll i följande
sex övergripande teman: Tradition och trygghet, Trovärdighet, Of-
fentlig service och omsorg, Åtskillnad från vardagslivet, Prästen, Kyr-
kobyggnaden.  

Kyrkan och dess tjänster uppfattas mer som en offentlig service
och omsorg som är till för alla, än som något som bara är till för de
religiöst aktiva (jfr. Socialstyrelsen 1991:32). Svenska kyrkan för-
valtar och tillhandahåller vissa tjänster, främst dop och begravning,
vilka uppfattas som viktiga delar av den svenska traditionen. Till-
hörigheten till kyrkan innebär en viktig förbindelse med denna tra-
dition, vilket ger en känsla av trygghet och samhörighet. Relationen
till kyrkan uppfattas också som en trygghet om man skulle hamna
i svårigheter eller kris och behöva hjälp. Även om Svenska kyrkan
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uppfattas ha en allmän karaktär, bedöms den ändå som något som
är och ska vara åtskilt från det vanliga vardagslivet, förknippad med
högtidlighet och speciella tillfällen. Då man är i kontakt med kyr-
kan är det framförallt prästen som person som man är i närmare
kontakt med och som förmedlar tjänsterna. Relationen till prästen
blir därför mycket betydelsefull för bedömningen av såväl kyrkans
tjänster som av relationen till kyrkan. Det är av stor vikt att kyrkan
och särskilt prästen uppfattas som trovärdig. Vid sidan av prästen
har även kyrkobyggnaderna ett speciellt symbolvärde och invändigt
en speciell atmosfär som betyder så pass mycket att man skulle kun-
na betrakta byggnaderna som en slags tjänst i sig som förmedlar en
relation till transcendenta värden. 

De sex teman som är resultat av den induktiva intervjuanalysen
visar på områden eller aspekter som är särskilt betydelsefulla för
informanternas uppfattningar om Svenska kyrkan. De kan tolkas
som domäner inom vilka informanterna till stor del formar sin be-
dömning av kyrkan och som därmed är av särskild betydelse för kva-
litetsbedömningen av relationen till kyrkan. Dessa domäner kan där-
för benämnas kvalitetsdomäner beträffande individens kyrkorela-
tion. De sex kvalitetsdomänerna kan hänföras till tre olika kvali-
tetsdimensioner: (1) image, (2) transcendens – immanens och (3) 
symbolfunktioner (figur 25). Två domäner, tradition/trygghet7 re-
spektive trovärdighet, uttrycker särskilt betydelsefulla aspekter av
dimensionen kyrkans allmänna image. Två andra domäner drar åt
varandras motsatta håll. Å ena sidan finns en tendens att bedöma
kyrkan utifrån dess förmåga att möta immanenta vardagsnära
mänskliga behov av service och omsorg. Å andra sidan finns en ten-
dens att bedöma kyrkan utifrån dess karaktär av att vara åtskild från
vardagslivet och därmed transcendera det vardagliga. De två övri-
ga domänerna uttrycker en tendens att relatera bedömningen av
kyrkan till präster respektive kyrkobyggnader. Dessa båda, prästen
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och kyrkobyggnaden, har starka symbolfunktioner och represente-
rar kyrkan i sin helhet på ett alldeles speciellt sätt. Den induktiva
kategoriseringen visar på starka tendenser i intervjumaterialet att
relationen till kyrkan värderas och kvalitetsbedöms utifrån hur kyr-
kan förmår att uttrycka och förmedla kvalitet inom dessa sex do-
mäner inom de tre dimensionerna. 

Sammanfattning 

Nästan alla informanter uppger att de har förtroende för Svenska
kyrkan, endast fyra  uppger att de saknar förtroende för kyrkan. De
flesta säger att kyrkan har viktiga funktioner i samhället, genom att
bidra till trygghet och förvalta traditioner, särskilt i samband med
födelse och död. Kyrkan är också särskilt betydelsefull genom den
sociala verksamheten för barn och äldre och i samband med krissi-
tuationer. Men kyrkan bör förändras genom att formerna görs lät-
tare och mindre stela. Mycket har redan förändrats mot friare for-
mer, men utvecklingen bör gå vidare. Många informanter uppger att
en viss person; förälder, vän, lärare eller annan, har haft en särskild
betydelse för deras relation till kyrkan. Var tredje av de intervjua-
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Figur 25: Resultatet av den induktiva intervjuanalysen: sex kvalitets-
domäner av särskild betydelse för bedömningen av relationen till kyr-
kan.
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de uppger att en viss präst som man har mött har betytt något sär-
skilt. Drygt var tredje uppger att en viss kyrkobyggnad har en sär-
skild betydelse för dem, några fler har en särskild relation till en
speciell kyrkogård. Informanternas svar pekar på några områ-
den/aspekter inom kyrkans verksamhet vilka har en särskild bety-
delse: födelse/död, barn, äldre, kriser, traditioner (jul, vigsel etc.).
Dessa kan uppmärksammas vid fortsatt forskning kring människors
kyrkorelation samt i samband med tjänstekonstruktion och tjän-
steutveckling inom kyrkan. 

Den empiriska undersökningen är en kvalitativ studie av ett stra-
tegiskt urval av informanter. Även om ambitionen inte är repre-
sentativitet och generaliserbarhet är det av intresse att undersöka
huruvida informantgruppen i något väsentligt avseende har en stark
slagsida som man bör ta hänsyn till i samband med analys och tolk-
ning av det samlade intervjumaterialet. En sådan kontroll visar att
det strategiska urvalet av informanter är förhållandevis represen-
tativt beträffande några vanliga religionssociologiska kontrollvari-
abler. Jämförelser mellan informanternas svar och kvantitativa reli-
gionssociologiska studier av slumpmässiga befolkningsurval visar på
god samstämmighet, även om det föreligger en svag överrepresen-
tation i vissa avseenden. Det är inom informantgruppen en viss
överrepresentation av personer som deltar i gudstjänster varje
vecka, som omfattar någon form av gudstro eller tro på en högre
makt, och som har en eftergymnasial utbildning. Detta kan delvis
ha att göra med det strategiska urvalet, vilket innebär en överre-
presentation av människor som har utträtt respektive inträtt i kyr-
kan. Det kan också ha att göra med viljan att ställa upp för en be-
söksintervju. Det finns troligen en tendens dels till att människor
med högre utbildning är mer villiga att ställa upp för en intervju,
dels att de som personligen är mer engagerade genom gudstjänst-
deltagande eller egen gudstro är mer villiga att ställa upp. Men trots
dessa tendenser avviker undersökningsgruppen inte på ett alltför
markant sätt ifrån ett slumpmässigt urval beträffande de under-
sökta kontrollvariablerna.

Det induktiva bildandet av kategorier med eftersträvande av max-
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imal variabilitet resulterade i bildandet av 153 kategorier som kun-
de sorteras in i 15 grupper. Reduktionen av kategorierna resultera-
de i följande sex övergripande teman: Tradition/trygghet, Trovär-
dighet, Offentlig service och omsorg, Åtskillnad från vardagslivet,
Prästen, Kyrkobyggnaden. Dessa kan betraktas som betydelsefulla
kvalitetsdomäner beträffande informanternas bedömning av sin re-
lation till kyrkan. De två förstnämnda domänerna uttrycker as-
pekter som berör kyrkans allmänna image. Följande två domäner
drar åt två motsatta håll, det immanenta respektive det transcen-
denta. Övriga domäner, prästen och kyrkobyggnaden, är uttryck för
de viktiga symbolfunktioner dessa har. De sex kvalitetsdomänerna
kan följaktligen hänföras till tre olika kvalitetsdimensioner: (1) ima-
ge, (2) transcendens – immanens och (3) symbolfunktioner. Analy-
sen och tolkningen av dessa sex domäner och tre dimensioner för-
djupas i avhandlingens del IV.
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7. Tjänsteteoretiska begrepp som 
tolkningsraster

Det tredje analysperspektivet tar utgångspunkt i de fem tjänstete-
oretiska begrepp som särskilt fokuseras i avhandlingen; producent,
kund, tjänst, relation, kvalitet1 (figur 26). Informanterna betraktas
i analysen som kunder i relation till Svenska kyrkan, vilken betrak-
tas som producent av tjänster. Varje intervju har analyserats med
avseende på informantens uppfattning och kvalitetsbedömning av
relationen till Svenska kyrkan och av kyrkans tjänster. De tre be-
greppen tjänst, relation och kvalitet används som teoretiska tolk-
ningsraster, som ges ett specifikt empiriskt innehåll utifrån infor-
manternas uppfattningar i intervjusamtalet. Hela intervjutexten,
alla delar av intervjun, har utgjort material vid analysen utifrån det-
ta analysperspektiv, således inte endast informantens svar på di-
rekta frågor om relationen till kyrkan och om kyrkans tjänster. Som
en del av analysen utifrån begreppet kvalitet har negativa och po-
sitiva kritiska händelser (= upplevelser)2 i relation till Svenska kyr-
kan analyserats särskilt3.  

Relationen till kyrkan 

Två tredjedelar av de intervjuade uttrycker att de har en allmänt
positiv relation till Svenska kyrkan. Tillhörigheten till kyrkan är en
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naturlig självklarhet som ger en känsla av trygghet. ”Man är rädd
vad som skulle hända om man inte var med”, säger en 36-årig man-
lig advokat (2d). På flera sätt liknar informanternas upplevelse av
kyrkorelationen den relation som man har till ett försäkringsbolag.
Det är en trygghet att vara med om något skulle hända akut. En 33-
årig man som är industrireparatör ser kyrkotillhörigheten som en
solidaritetshandling och jämför med facklig tillhörighet, ”det är sni-
ket (att gå ur kyrkan), ungefär som att gå ur facket och liksom bara
flyta med” (12d). Ett par personer gör en direkt sammankoppling
mellan sin relation till Svenska kyrkan och sin svenska nationalitet.
De uttrycker det som en självklarhet att tillhöra Svenska kyrkan om
man är svensk. Man ”bör” göra det, säger en informant. Även flera
informanters betoning av Svenska kyrkan som förmedlare av svensk
tradition är uttryck för sammankopplingen av kyrkan med den sven-
ska kulturella identiteten. En kvinna uttrycker det så här: ”alltså nu-
mera, för oss som är yngre så har inte religionen lika stor betydelse
som den har haft förut. Så för mig är det mycket mer tradition än
religion det handlar om att gå i kyrkan” (25d). 
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Figur 26: Intervjuanalys med tjänsteteoretiska begrepp som tolk-
ningsraster.  



Bland den återstående tredjedelen av informanterna markerar sex
personer ett närmast neutralt förhållningssätt till kyrkan. Två an-
dra har blandade känslor i relation till kyrkan, både positiva och
negativa. Två av de 29 informanterna uttrycker en starkt negativ re-
lation till kyrkan som sådan. Den ene uppfattar kyrkan som ett sys-
tem för indoktrinering, den andre känner en stark misstro på grund
av de oegentligheter som sker inom kyrkan: ”det händer så mycket
konstigheter i kyrkan … vad prästerna sysslar med, bibelsmuggling
och våldtäkter och sexbrev…” (8u).

Attityd och emotion i relationen
När informanternas uppfattningar beträffande relationen till kyr-
kan analyserades framkom för det första skillnader i den allmänna
grundhållningen. Man har antingen en mer positiv grundhållning el-
ler en mer negativ grundhållning beträffande sin egen relation till
kyrkan. För det andra framkom skillnader i graden av personligt en-
gagemang beträffande relationen till kyrkan. Vissa har en mer emo-
tionellt engagerad grundhållning, positivt eller negativt, medan an-
dra är mer emotionellt passiva i sin attityd. Flertalet informanter
befinner sig mycket nära en indifferent emotionell hållning, de är
allmänt positiva, men utan något starkare personligt engagemang.
Man kan beskriva det så att informanternas bedömning av sin re-
lation till kyrkan utrycks inom två dimensioner. Dels beträffande
den grundläggande positiva/negativa attityden, dels beträffande
graden av det personligt emotionella engagemang som är förknip-
pat med attityden. Nedanstående modell (figur 27) tydliggör olika
positioner inom de två dimensionerna. 

I modellen har informanternas egna ord placerats in, vilka ut-
rycker deras uppfattningar om sin relation till Svenska kyrkan. Vid
inplaceringen har utgångspunkten varit det helhetsintryck som re-
spektive informant förmedlat beträffande uppfattningen om sin re-
lation till kyrkan. I några fall är en persons uppfattning återgiven
med två centrala ord, varför antalet uttryckta uppfattningar i mo-
dellen är fler än antalet informanter. Som tidigare nämnts har fler-
talet en allmänt positiv attityd till kyrkan, vilket innebär att den
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övervägande delen uppfattningar finns i modellens högra del. Be-
dömningen av vilken grad av känslomässigt engagemang som ligger
i en viss formulering är i flera fall en svår tolkningsfråga. Andra tolk-
ningar än de här gjorda är också tänkbara. Utifrån de två beskriv-
na typerna av skillnader i informanternas uppfattningar beträffan-
de sin relation till kyrkan kan fyra positioner anges (figur 28):   
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Figur 27: Modell över två dimensioner beträffande informanternas re-
lation till kyrkan: den grundläggande attityden och graden av käns-
lomässigt engagemang förknippat med attityden. 
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a. En mer emotionellt engagerad negativ attityd till kyrkan
b. En allmänt negativ attityd till kyrkan utan emotionellt engagemang
c. En mer emotionellt engagerad positiv attityd till kyrkan
d. En allmänt positiv attityd till kyrkan utan emotionellt engagemang

Relationen uppfattad som en tjänst 
Nästan alla som uttrycker en positiv relation till kyrkan motiverar
sin positiva inställning med att relationen genom kyrkotillhörighe-
ten ger trygghet och att kyrkan är viktig som förmedlare av tradi-
tioner och ceremonier i samband med viktiga tillfällen i livet, främst
i anslutning till födelse och död. De ord som de intervjuade an-
vänder varierar, men begreppen trygghet och tradition sammanfat-
tar det centrala innehållet i det som till största delen förenar de
informanter som uttrycker en positiv uppfattning om relationen. 

Man kan tolka informanterna så att de uppfattar relationen ge-
nom kyrkotillhörigheten som en tjänst i sig själv. En kvinna uttrycker
det så här: ”Jag skulle inte kunna leva utan den … då skulle jag svä-
va fritt nånstans” (30b). Det ger en trygghet att tillhöra kyrkan, ”det
är ju liksom hela omgivningen, alla är ju med” (30b). Det faktum
att man tillhör kyrkan ger en känsla av trygghet och sammanhang
med traditionen, vilket tillför ett mervärde. Den här ”trygghets-
tjänsten” vilken uppfattas som ett mervärde genom själva kyrko-
tillhörigheten kanske närmast kan jämföras med den trygghet som
ett försäkringsbolags kunder upplever genom att ha en försäkring,
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även om man aldrig behöver utnyttja försäkringen. Den trygghets-
tjänst som kyrkorelationen förmedlar kan även innebära en förbin-
delse med två särskilda dimensioner som försäkringstjänsten sak-
nar. För det första kan kyrkorelationen förmedla en förbindelse med
traditionen. Den trygghet som kyrkorelationen uppfattas ge är för
många nära förknippad med innehållet i begreppet tradition, dvs.
med den svenska kulturen, med släktbanden och med den svenska
historien. Relationen till kyrkan uppfattas som en länk till, och en
del av, den egna kulturella och sociala historien och identiteten.
Den andra dimension som kyrkorelationen kan förmedla är en Guds-
relation. Denna transcendentala dimension nämns uttryckligen en-
dast i några få intervjuer som en betydelsefull del av relationen. Nå-
gra informanter anspelar på den transcendentala dimensionen in-
direkt genom uttryck som att ”man inte vet vad som skulle hända
om man inte var medlem i kyrkan”. 

Kyrkans tjänster 

Intervjupersonerna har övervägande positiva upplevelser av de kyrk-
liga tjänster som de har tagit del av. Men det finns också en rad ex-
empel på negativa erfarenheter. Flera av de intervjuade har påtag-
ligt negativa upplevelser av kyrkans konfirmandundervisning. Den
har upplevts som tråkig och otidsenlig. Under rubriken kritiska hän-
delser nedan redovisas ett sammandrag av särskilt negativa re-
spektive positiva upplevelser. 

Den allmänna uppfattningen bland flertalet informanter är att
Svenska kyrkan fyller vissa viktiga samhällsfunktioner, främst i re-
lation till enskilda människor. Det är framförallt två funktioner som
tonar fram som särskilt betydelsefulla; dels kyrkans funktion i sam-
band med viktiga händelser i livet genom dop, vigsel och begravning,
dels kyrkans sociala verksamhet, särskilt för människor i krissitua-
tioner. Det övergripande intrycket utifrån intervjuerna är att kyr-
kan uppfattas sköta dessa funktioner som man förväntar sig att den
ska göra. Tillhörigheten till kyrkan ger tillgång till de speciella tjän-
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ster som är knutna till dessa funktioner, om och när man behöver
dem. Informanterna framhåller särskilt betydelsen av dop och be-
gravning. Det är också de tjänster som flertalet har störst erfaren-
het av. Detta gäller alla fyra urvalsgrupper av informanter. För de
flesta är dessa tillfällen i stort sett de enda då man är i en mer per-
sonlig kontakt med kyrkan. 

Under intervjuerna har informanterna ibland nämnt andra tjän-
ster än livsriterna som har haft en särskild betydelse för dem. Des-
sa tjänster är av mycket varierande slag. Vissa betonar värdet av den
fysiska tillgången till kyrkobyggnad eller kyrkogård, andra betonar
tillgången till präster, en del lyfter särskilt fram en viss livsrit, vis-
sa verksamheter eller aktiviteter. I figur 29 redovisas en samman-
ställning av de tjänster som informanterna uttryckligen har angett
som särskilt betydelsefulla för dem själva. Denna sammanställning
av de tjänster vilkas betydelse de själva har lyft fram kan ses som
uttryck för det sätt på vilket de uppfattar kyrkans organisation, per-
sonal, verksamhet etc. som en resurs och tillgång för dem själva. 

Livsriterna, kyrkobyggnaden, kyrkogården och prästen är inbör-
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Fysiska resurser:

Tillgång till kyrkobyggnad
Tillgång till kyrkogård
Kyrkornas inre miljö och arkitektur

Personella resurser:

Tillgång till präst

Cermonier, riter:

Dop
Vigsel
Begravning
Julotta
Gudstjänster

Aktiviteter:

Söndagsskola
Konfirmationsundervisning
Finskspråkig verksamhet
Samtalsgrupp för sörjande
Diakonissans hembesök
Körverksamhet
Konserter
Stöd efter dödsfall
Att gå in i en kyrka på egen hand 
för lugn och ro

Figur 29: Tjänster som informanterna uttryckligen har nämnt som sär-
skilt betydelsefulla för dem själva.



des starkt förknippade med varandra och upplevs som förbindelse-
länkar till traditionen, den svenska kulturen och till släkten. In-
formantgruppen tillhör huvudsakligen den majoritet av Svenska fol-
ket som sällan deltar i gudstjänster. Den allmänna bilden från in-
tervjuerna är att gudstjänsterna upplevs stela, opersonliga och allt-
för långt borta från det vanliga livet. Men gudstjänsterna uppfat-
tas av informanterna vara bra för dom som behöver dessa, även om
man själv inte har tid eller intresse av den verksamheten. 

De präster som informanterna personligen kommit i kontakt med,
har starkt påverkat deras uppfattning av såväl kyrkan som organi-
sation, som uppfattningen om kyrkans tjänster. Vid de tillfällen en
präst har medverkat i samband med en viss tjänst, har prästen som
person och dennes agerande haft en avgörande betydelse för hur
man uppfattat den tjänst man tagit del av. De flesta har uppfattat
prästerna positivt i dessa sammanhang, men vissa av de intervjua-
de berättar om negativa erfarenheter av prästers agerande, vilket har
påverkat deras attityd till kyrkan i negativ riktning. Sådana negati-
va händelser behandlas i nästa avsnitt.  

Kritiska händelser

Det teoretiska begreppet kritisk händelse har använts som en av ut-
gångspunkterna vid utformningen av intervjuguiden4. Med kritisk
händelse avses en händelse som på ett positivt eller negativt sätt
avviker ifrån det förväntade i den aktuella situationen. Det tjän-
steteoretiska syftet med fokuseringen på kritiska händelser är att
genom dessa komma åt betydelsefulla faktorer som formar kvali-
tetsupplevelser i kyrkans tjänster. I intervjuerna får informanterna
frågan om de kan minnas något tillfälle när de blev besvikna eller
missnöjda med kyrkan, respektive frågan om de kan minnas något
tillfälle när de har blivit glada eller positiva till Svenska kyrkan.
Ibland har dessa frågor formulerats på annat sätt i intervjusamta-
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let, t.ex. som en fråga om de kan minnas något tillfälle som har va-
rit särskilt negativt eller särskilt positivt i kontakten med Svenska
kyrkan eller när de på annat sätt har stött på kyrkan, t.ex. genom
radio eller TV. Om informanten inte har kunnat erinra sig några så-
dana händelser i början av intervjun när frågan ställs, så har den
ställts på nytt i slutet när samtalet har svept över en rad frågor som
rör kontakterna med kyrkan under livstiden. I en del intervjuer har
informanten i samband med någon annan intervjufråga erinrat sig
sådana särskilt positiva eller negativa händelser 

Här nedan ges en sammanfattande beskrivning av de kritiska hän-
delser som framkommit vid intervjuanalysen. Några av de upple-
velser som informanterna har berättat om är mer allmänna negati-
va och positiva upplevelser av kyrkan som inte är relaterade till nå-
gon speciell händelse. Dessa upplevelser ligger därför ganska långt
ifrån begreppet ”critical incident”. De har ändå inkluderats i ana-
lysen eftersom de utgör informanternas faktiska respons på frågan
och därigenom bidrar till förståelsen av vilka faktorer som formar
upplevelsen av kyrkan. 

Negativa upplevelser 
Alla informanter utom sex berättar om en eller flera negativa upp-
levelser av Svenska kyrkan. Det är en mycket stor bredd och varia-
tionsrikedom beträffande vad som har upplevts som negativt. De
negativa upplevelserna är å ena sidan upplevelser av hur kyrkan som
organisation agerar och fungerar, bl.a. i etiskt avseende. Bilden av
detta förmedlas framförallt via massmedia. Å andra sidan bottnar
de negativa upplevelserna i personliga erfarenheter av kontakter
med kyrkans verksamhet och personal. Mot denna bakgrund har det
varit naturligt att dela in de negativa händelserna i tre huvud-
grupper med utgångspunkt i vilken aspekt av kyrkan som har upp-
levts negativt; (1) kyrkan som organisation, (2) kyrkans verksamhet,
(3) personalens bemötande. Klassificeringen av de negativa händel-
serna presenteras först här nedan och kommenteras därefter. Vis-
sa typer av händelser nämns av fler än en informant. Efter dessa hän-
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delsetyper står en siffra inom parentes som anger antalet infor-
manter som nämner den aktuella händelsen.  

Tematisk indelning av negativa upplevelser/händelser:
Kyrkan som organisation
Kyrkans interna personalkonflikter
Inre stridigheter i kyrkan om t.ex. homosexualitet (2)
Motståndet inom kyrkan mot kvinnliga präster (8)
Den patriarkala synen inom kyrkan
Ärkebiskopens ifrågasättande av under 

Etik, moral
Prästens liering med överklassen 
Krig och förtryck som har skett i kyrkans namn (2)
Kyrkans skogsbesprutningar
Att kyrkan trots att den är så rik har ett så stort skatteuttag
Kyrkans intolerans mot homosexualitet och partnerskap 
Ärkebiskopens positiva ställningstagande för homosexuella 
Att kyrkan gömmer flyktingar 
Präster inblandade i skandaler (3) 
Brist på agerande från biskopen vid skandal med präst inblandad

Kyrkans verksamhet
Dop och begravning
Kyrkans ovilja att diskutera önskemål om dop i hemmet (2)
Prästen kom sent till dopet
Otäck upplevelse i barndomen av en begravning och även av senare be-
gravningar
Långdragen ritual vid jordbegravning på landet
Inte trovärdigt att prästen vid begravning talar om den döde som om han
hade känt denne

Konfirmandundervisningen
Påtvingat deltagande i konfirmationsundervisning
Upplevelse av att konfirmationsundervisningen var falsk och ytlig eftersom
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man gjorde det för någon annan eller för presenter (2)
Upplevelse av innehållslös konfirmationsundervisning, bl.a. på grund av för
många deltagare
För mycket tvång i konfirmationsundervisningen, t.ex. att lära in psalmer
utantill och påtvingade gudstjänstbesök
Gammaldags, ”dammig” upplevelse av kyrkan i samband med konfirma-
tionsundervisningen 

Gudstjänsterna
Att gudstjänsterna med orgel m.m. är för stela, ritualmässiga, högtidliga
och opersonliga, de har för lite närhet, värme, glädje, frihet och lovsång,
de stöter bort (3)
Tråkiga präster i samband med gudstjänster under barndomen 
Påtvingat deltagande i gudstjänster som barn 
Dåliga predikningar
Ingen möjlighet att samtala om predikan efter gudstjänsten
Att psalmerna har förändrats så att man inte känner igen sig
Berusade personer uppträdde störande vid midnattsmässa utan att per-
sonalen ingrep 

Annan verksamhet
Tråkig psalmsång i söndagsskolan
Att prästerna ägnar för lite tid åt att besöka människor som tillhör för-
samlingen 
Besvikelse över att prästen, trots påstötning, inte har besökt två anhöriga 
Att kyrkorna är stängda, dom ska vara öppna för besök

Personalens bemötande
Sträng konfirmationspräst (2)
När konfirmationsprästen under ilska nekade henne ledigt från en guds-
tjänst för att delta i ett kyrkligt ungdomsmöte
Föraktfull attityd från präst i samband med begravning
Ovänligt bemötande i telefon av pastorsexpeditionens personal
Att kyrkoherden bara var intresserad av dem som var mycket engagerade
i kyrkans verksamhet 
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Övrigt
Kyrkan är för grå och ointressant
När X kyrka brann ner
Negativt bemötande av ”kristna” människor
Prästerna i Polen upplevdes som falska, bl.a. berättade de vad de hade hört
under bikt

Flera av de händelser som har sorterats in under rubriken kyrkans
organisation handlar om besvikelse över att kyrkan, särskilt präster
och biskopar, inte lever upp till den höga etik och moral som för-
väntas. Bland samtliga kritiska händelser är det bara ett enda tema
som återkommer fler än två gånger, det är den negativa upplevelsen
av motståndet mot kvinnliga präster inom kyrkan. Åtta av infor-
manterna upplever detta som starkt negativt. Förutom besvikelser
över det interna motståndet mot kvinnliga präster inom kyrkan finns
också en allmänt negativ upplevelse av interna personalkonflikter
inom kyrkan samt att kyrkans biskopar är alltför svaga ledare. Be-
träffande kyrkans inställning till homosexuella har en informant ne-
gativa upplevelser av kyrklig intolerans medan andra har negativa
upplevelser av en alltför liberal hållning till homosexualitet från kyr-
kans sida. 

De negativa händelser som har samband med personliga upple-
velser av kyrkans verksamhet har delats in i fyra undergrupper ef-
ter det sammanhang de är kopplade till; dop och begravning, kon-
firmationsundervisningen, gudstjänsterna samt annan verksamhet.
Många har särskilda minnen förknippade med dop och begravningar,
eftersom de tillhör de få tillfällen man besöker kyrkan. Men endast
några få har speciellt negativa upplevelser i samband med dessa livs-
riter. Två informanter har upplevt församlingens ovilja att arrange-
ra barndop i hemmet som något starkt negativt, en annan att präs-
ten kom sent till dopet. En man säger att han upplever alla begrav-
ningar som otäcka eftersom han inte kan acceptera döden. En kvin-
na betonar att begravningar ska vara korta och ljusa. Hon upplev-
de motsatsen vid en jordbegravning på landsbygden. Det finns också
exempel på att innehållet i det som prästen säger i samband med
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en begravning kan upplevas negativt om innehållet inte uppfattas
som trovärdigt. Det menar en av de intervjuade som har en nega-
tiv upplevelse av en präst som i ett griftetal uttryckte sig som om
han hade känt den döde i hela sitt liv. Eftersom detta inte var sant
blev det en negativ upplevelse på grund av bristande trovärdighet.  

Den egna konfirmationsundervisningen är för flera informanter
förknippad med negativa upplevelser. Ett par personer upplevde att
man inte deltog i konfirmationsundervisningen för sin egen skull.
De upplevde den därför som så falsk och ytlig att de hoppade av.
Andra har reagerat negativt på tvångsmässiga inslag under konfir-
mandtiden i form av påtvingade tråkiga gudstjänstbesök m.m. For-
men för konfirmandarbetet har upplevts som gammaldags och ”dam-
migt” som en man (22d) uttrycker det.             

Några av de negativa upplevelser som är förknippade med guds-
tjänster handlar om att dessa upplevs som alltför stela, ritualmäs-
siga, högtidliga och opersonliga. Det saknas närhet och värme i guds-
tjänsterna. Tråkiga präster, dåliga predikningar och bristen på di-
alog med prästen efter predikan upplevs också negativt. Någon har
levande minnen av påtvingat gudstjänstdeltagande som barn, vilket
förknippas negativt med gudstjänster i allmänhet. En informant
upplevde i samband med en midnattsmässa att berusade personer
uppträdde störande i kyrkan och bland annat rullade ölburkar på
golvet. Det var i sig negativt, men det mest negativa var att ingen i
kyrkans personal förmådde hantera situationen och ingripa. I så fall,
säger informanten, hade situationen vänts från en negativ till en po-
sitiv upplevelse. Ett par informanter uttalar besvikelse över att präs-
terna ägnar för lite tid till att besöka människor. En person är be-
sviken över att kyrkorna inte hålls öppna för enskilda besök.    

De negativa upplevelser som har att göra med personalens be-
mötande handlar mest om den stränga attityd som man har mött
från präster, samt även föraktfullhet och rent ointresse från präs-
ters sida. Någon minns ett ovänligt bemötande i telefon av pas-
torsexpeditionens personal.  
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Positiva upplevelser
Alla informanter utom fyra nämner en eller flera särskilt positiva
upplevelser av kyrkan. Liksom beträffande de negativa upplevelserna
är bredden och variationsrikedomen stor när det gäller positiva upp-
levelser. Men här kan man ändå se ett övergripande tema som slår
igenom i de allra flesta positiva upplevelser. Nästan alla handlar om
tillfällen av personligt positivt bemötande, när kyrkan har upplevts
möta människors själsliga och fysiska behov på ett personligt och
naturligt sätt. En större grupp av de positiva upplevelserna, 18 av
sammanlagt 52 stycken, rör kyrkans kontakt med människor i sam-
band med dop och begravning. För jämförelsens skull har de posi-
tiva upplevelserna klassificerats på samma sätt som de negativa upp-
levelserna. 

Tematisk indelning av positiva upplevelser/händelser:
Kyrkan som organisation 
Att kyrkan inte tvingar sig på folk
Att dom byggde upp X kyrka igen efter branden 
Kyrkans krisgruppsarbete i samband med Kista-olyckan och Estonia-ka-
tastrofen
Att kyrkan tar hand om flyktingar
Präster som vågar ta ställning

Kyrkans verksamhet
Dop och begravning
Barndopet var över förväntan, spontan präst, bra stämning 
Dopet av båda barnen, särskilt att prästen tog sig tid att följa med hem
efteråt
Kort begravningsceremoni
En kamrats begravning
Fina ord i samband med några begravningar 
Prästens sätt att genomföra begravningen; prästens ord (2)
Kyrkans personliga omhändertagande i samband med en begravning
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Konfirmationsundervisningen
Den egna konfirmationsläsningen (2)
Konfirmationshögtid med lätt stämning, ljus och värme (2)
Liten grupp vid konfirmationsläsning, bra kontakt med prästen

Annan verksamhet
Söndagsskolan som barn var jätteroligt
Dotterns deltagande i Kyrkans Ungdom
Samtalsserie med en präst i samband med personlig kris
Deltagande i en sorggrupp gav stöd och tröst
En radioandakt som uppfattades som ett direkt tilltal av Jesus
En ekumenisk gospelkväll med många deltagare där även präster var med
och sjöng
En biskop som i en TV-gudstjänst talade om sin mammas död
En föreläsning av en biskop med stor människokunskap och gudstro
En gudstjänst med barndop, som inte var så stel och högtidlig 
En präst som läste något vid ett sjukbesök när informanten var barn, gjor-
de att hon tillfrisknade
Nya sociala kontakter genom deltagande i kyrkans verksamhet
Gemenskapen i ungdomskören

Personalens bemötande
Den personliga kontakten med prästen 
Mötet med en präst som man kunde prata och skoja med
Att prästerna i Sverige är mer som vanliga människor än prästerna i Polen
Positivt bemötande av en präst i samband med barndop
Prästen som förrättade den egna vigseln, ”jättehärlig”, naturlig (3) 
Att prästen tog sig ordentlig tid i samband med begravningssamtal (2)
Mötet med präst vid begravning; sympatisk, lättsam, lugn, gav stöd (5)
Bemötandet av en präst som medverkade vid urnnedsättning
Trevliga kyrkvaktmästare och kyrkvärdar vid kyrkobesök

Övrigt 
Mötet med en trovärdig kristen person
Människor i kyrkliga organisationer som arbetar med insamlingar för att
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hjälpa andra, man litar mer på dessa än på andra  
Moder Teresas verksamhet
Präster i Centralamerika som tar ställning för fattiga och förtryckta
Glädjen i USA:s gospelkyrkor och i Livets Ord 
Frälsningsarméns arbete för utslagna

Det är positivt att kyrkan inte tvingar sig på människor, men stäl-
ler upp när människor behöver det, t.ex. i krissituationer. Kyrkans
arbete för flyktingar upplevs positivt, liksom präster som vågar ta
ställning i frågor som man tycker är angelägna. Någon nämner att
det var särskilt positivt att en viss kyrkobyggnad byggdes upp igen
efter att den hade brunnit ner. 

De flesta positiva upplevelser av kyrkans verksamhet är person-
liga erfarenheter i samband med barndop, konfirmation, vigsel och
begravning. Det är kanske inte förvånande eftersom dessa tillfällen
för de flesta är de enda då man har varit i någon närmare kontakt
med kyrkan. Inte heller är det överraskande att det positiva är för-
knippat med mötet med en viss präst i dessa sammanhang. Det är
ju huvudsakligen prästen som man då möter och vanligen är i per-
sonlig kontakt med. Informanterna lyfter fram prästens bemötan-
de, de ord han/hon säger och det omhändertagande prästen visar.
Om prästen lyckas skapa en god relation, så ger detta en positiv
upplevelse av såväl mötet med prästen som av den tjänst som präs-
ten förmedlar. Den tjänst som mest frekvent förknippas med posi-
tiva upplevelser är begravningen. Återkommande uttryck för det
man önskar beträffande tjänstemötet med kyrkan är att det ska vara
personligt, lättsamt, kort och ljust i motsats till stelt, högtidligt,
långt och tråkigt.   

Positiva upplevelser nämns i samband med de traditionella kyrk-
liga livsriterna, men även i samband med andra former av kyrklig
verksamhet; söndagsskola, Kyrkans Ungdom, ungdomskör, sorggrupp,
personligt samtal, m.m. Även mera udda tillfällen förknippas med
positiva upplevelser av kyrkan; en radioandakt, en TV-gudstjänst,
ett sjukbesök, en föreläsning av en biskop. Någon lyfter särskilt fram
det trevliga personliga bemötandet av kyrkvaktmästare och kyrk-
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värdar i samband med att man besöker olika kyrkor.   
Några informanter lyfter fram egna positiva upplevelser av an-

dra samfund eller kyrkor i andra länder som en slags mönster för
hur alla kyrkor borde vara. T.ex. Frälsningsarméns och Moder Te-
resas sociala arbete, glädjen i USA:s gospelkyrkor och i Livets Ord,
samt präster i Latinamerika som tar ställning för förtryckta.      

Kvalitet i relation och tjänster 

Begreppet kvalitet har använts som ett av tolkningsrastren vid in-
tervjuanalysen. Intervjuguiden innehåller inte någon uttrycklig frå-
ga om hur informanterna bedömer vad som är kvalitet i kyrkans
tjänster. Däremot är hela intervjun uppbyggd så att informanten ge-
nom samtalet förväntas uttrycka sin egen kvalitetsbedömning av så-
väl sin relation till kyrkan som av de tjänster han/hon har tagit del
av. Varje intervju har i sin helhet analyserats utifrån frågeställningen
på vilket sätt informanten explicit eller implicit uttrycker vad
han/hon uppfattar som kvalitet dels i kyrkans tjänster, dels i rela-
tionen till kyrkan5. Utifrån dessa uppfattningar har faktorer av be-
tydelse för informantens kvalitetsbedömning genererats. I möjli-
gaste mån har kvalitetsfaktorerna benämnts med informanternas
egna ord och uttryck från intervjuerna. Vissa kvalitetsfaktorer har
dock benämnts utifrån forskarens tolkning av intervjuinnehållet. 

Förutom denna övergripande analys av varje intervju utifrån kva-
litetsbegreppet i syfte att generera kvalitetsfaktorer, har även en för-
djupad analys gjorts av de kritiska händelserna. Informanternas be-
skrivningar av negativa respektive positiva händelser/upplevelser
har analyserats på ett fördjupat sätt i syfte att generera kvalitets-
faktorer. Denna analys har genomförts enligt ett analysschema där
tre typer av faktorer har angetts. För det första den negativa re-
spektive positiva faktor som informanten har beskrivit som central
i den aktuella händelsen. För det andra den faktor/aktör inom el-
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ler utom kyrkans organisation som kan sägas vara huvudorsak till
denna centrala faktor. För det tredje den/de kvalitetsfaktorer som
explicit eller implicit uttrycks i informantens beskrivning av sin
upplevelse. I figur 30–31 presenteras det använda analysschemat för
negativa respektive positiva händelser/upplevelser samt exempel
som visar hur analysen har genomförts. 
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Negativa händelser/
upplevelser

(6d): Blev negativt och ovänligt
bemött i telefon av pastorsex-
peditionens personal i samband
med en begäran om barndop.
Personalen ville inte ens disku-
tera önskemålet om dop i hem-
met.

Upplevd 
negativ faktor

Personalens 
bemötande och
brist på öppen-
het

Orsakande
faktor/aktör

Pastors-
expeditionens
personal

Kvalitets-
faktor

Bemötande
Öppenhet
Flexibilitet

Positiva händelser/
upplevelser

(3i): Samtalsserie med en präst i
samband med en personlig kris.
Den personliga kontakten ledde
till att 3i kom under ”det arke-
typiska språket” och ”hittade in
i kyrkan på ett annat sätt”.

Kontakten dels med andra reli-
gioner, dels med fattigdom och
nöd i samband med en jorden-
runtresa. Började fundera över
vad Svenska kyrkan står för. 

Upplevd 
positiv faktor

Personlig 
kontakt 

Positiv 
upplevelse av 
religionens 
betydelse i 
andra länder

Orsakande
faktor/aktör

Kyrkans 
personal

Religioners
image

Kvalitets-
faktor

Personlig 
relation

Den 
existentiella
betydelsen av
religion

Figur 30: Exempel på analys av en negativ händelse/upplevelse i syfte
att generera kvalitetsfaktorer.

Figur 31: Exempel på hur analysen av positiva händelser/upplevelser har
genomförts i syfte att generera kvalitetsfaktorer.



Systematisering av kvalitetsfaktorer enligt 
en kvalitetsmatris
Samtliga kvalitetsfaktorer som har framkommit under analyserna
har sammanställts i en kvalitetsmatris. Sammanställningen är följ-
aktligen baserad på kvalitetsfaktorer som är genererade såväl uti-
från negativa och positiva kritiska händelser som faktorer som har
framkommit genom i övrigt uttryckta uppfattningar om vad som är
kvalitet i kyrkans tjänster och i relationen till kyrkan. Kvalitetsma-
trisen utgår från den modell som presenteras av Edvardsson
(1996a:151), men är kompletterad med begreppet ”Image”. Detta
motiveras av att det i flera av intervjuerna uttrycks att kvaliteten i
relationen till kyrkan har att göra med det mer övergripande in-
trycket av Svenska kyrkan, kyrkans allmänna framtoning, d.v.s. kyr-
kans image. Det var därför nödvändigt att låta de kvalitetsfaktorer
som har att göra med kyrkans image få återspeglas i kvalitetsmatri-
sen. Den använda matrisen fokuserar följaktligen fem kvalitets-
aspekter: 
• Kvalitet i Svenska kyrkans image
• Kvalitet i relationen genom kyrkotillhörigheten
• Kvalitet i tjänsteerbjudandet
• Kvalitet i tjänstesystemets resurser och struktur
• Kvalitet i tjänsteprocessen   

Sammanställningen av de framkomna kvalitetsfaktorerna gjordes
först med bibehållande av olika nyanser, därefter reducerades an-
talet faktorer genom att de faktorer som bedömdes uttrycka nära-
liggande kvalitetsaspekter fick bilda en mer övergripande kvali-
tetsfaktor. Den oreducerade kvalitetsmatrisen innehåller 138 fak-
torer. Efter att näraliggande kvalitetsaspekter sammanförts har an-
talet reducerats till 50 faktorer. Av de nedanstående matriserna
framgår hur tolkningsprocessen vid syntetiseringen och reduktio-
nen har gått till, d.v.s. vilka av de ursprungliga faktorerna som be-
dömts vara näraliggande. Det är viktigt att påminna om att kvali-
tetsfaktorerna endast visar på den kvalitativa bredden utifrån in-
tervjumaterialet. Faktorerna är inte resultatet av en kvantitativ un-
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dersökning eller någon form av kvantitativ bedömning av utfallet
inom informantgruppen. Här nedan presenteras kvalitetsfaktorer-
na, såväl före som efter reduktionen, inplacerade i kvalitetsmatri-
sens fem delar. Varje del av matrisen kommenteras kortfattat. De
begrepp som har bedömts vara centrala inom respektive del av ma-
trisen har kursiverats i den löpande texten. 

Svenska kyrkans image
Centrala kvalitetsfaktorer rörande Svenska kyrkans image är tro-
värdighet och öppenhet. Det finns ett grundläggande förtroende för
kyrkan som bygger på att den uppfattas som trovärdig och öppen.
Eftersom kyrkan uppfattas stå för jämlikhet och jämställdhet upp-
levs det som bristande kvalitet i kyrkans image när efterlevandet av
dessa värderingar brister inom kyrkans egen organisation. Betydel-
sen av trovärdighet understryks av de starka reaktionerna på mot-
ståndet inom kyrkan mot kvinnliga präster och informanternas re-
aktioner på kyrkliga skandaler när präster har uppträtt på ett icke
trovärdigt sätt. Ett par ytterligare kvalitetsfaktorer som rör kyrkans
image är att kyrkan och dess budskap ska upplevas tydligt och in-
tresseväckande. I annat fall sänks kvalitetsupplevelsen. Många in-
formanter uppfattar kyrkan som trovärdig och öppen, men att den
brister i tydlighet och i förmågan att vara intresseväckande. 

Kvalitetsfaktorer i Svenska kyrkans image
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Efter reduktion

Tydlighet 

Intresseväckande 

Trovärdighet 

Före reduktion

Tydlighet 

Intresseväckande
Känsla av att religion har en existentiell betydelse

Trovärdighet hos kyrkans ledning 
Förtroende för kyrkans personal
Trovärdighet och äkthet hos kyrkans anhängare 
Organisationens trovärdighet bl.a. socialt och poli-
tiskt, när det gäller ekonomiska frågor 
Miljöansvar 



Relationen genom kyrkotillhörigheten 
Kvalitet i kyrkorelationen handlar för många informanter främst om
en känsla av trygghet genom att tillhöra ett större socialt och kultu-
rellt sammanhang. De centrala kyrkliga tjänsterna, främst dop och
begravning, skapar en förbindelse till detta sammanhang. Därför är
det en viktig kvalitetsfaktor i kyrkorelationen att genom denna ha
tillgång till dessa tjänster.

Kvalitetsfaktorer i relationen genom kyrkotillhörigheten
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Öppenhet

Jämlikhet

Jämställdhet

Förtroende för kyrkan som institution
Att kyrkan arbetar för utslagna och människor i nöd 
Att kyrkan står för traditionell moral 
Att kyrkan har en negativ inställning till kvinnliga
präster

Tolerans (av kvinnliga präster, homosexualitet)
Frihet

Att människor betraktas som jämlika 
Respekt för personlig integritet
Att kyrkans präster är som vanligt folk 

Jämställdhet mellan kön inom kyrkan 

Efter reduktion

Känsla av 
sammanhang 

Trygghet

Före reduktion

Känsla av sammanhang 
Känsla av social samhörighet 
Känsla av samhörighet med släkten
Sammanhang med traditionen
Sammanhållande 

Känsla av trygghet 
Känsla av frid 
Känslan av att kyrkan finns som trygghet och stöd
om man behöver hjälp



Tjänsteerbjudandet
Enligt intervjuerna innebär hög kvalitet i tjänsteerbjudandet att kyr-
kan erbjuder ett tydligt sammanhang med traditionen i lättsamma
flexibla former och möjlighet till personliga sociala kontakter. Präs-
terna ska vara lättillgängliga. Kyrkan ska inte tvinga sig på, men fin-
nas tillhands när man behöver den, särskilt i krissituationer. Kyr-
kans tjänster ska vara billiga, helst inte kosta något. 

Kvalitetsfaktorer i tjänsteerbjudandet
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Gemenskap

Att vara accepterad

Frihet

Tillgång till 
tjänsterna 

Delaktighet i ett socialt sammanhang
Gemenskapskänsla

Känsla av att man är kravlöst accepterad 
Känsla av att alla människor har ett värde och be-
handlas lika

Känsla av frihet 

Tillgången till kyrkans tjänster när man behöver

Efter reduktion

Valfrihet 

Sammanhang med
traditionen 

Möjlighet till sociala
kontakter 
och gemenskap

Möjlighet till 
personlig kontakt
med en präst

Beredskap inför
krissituationer

Före reduktion

Valfrihet – frihet att avstå från tjänsten

Förmedla sammanhang med traditionen   
Förmedla känsla av samhörighet

Tillfälle till sociala kontakter och gemenskap 
Omsorg om enskilda människor                                

Tillfälle till personlig kontakt med en präst
Möjlighet att prata med en präst

Beredskap inför krissituationer 
Stöd i krissituationer



Tjänstesystemets resurser och struktur
Kyrkobyggnaden och prästen är för de flesta människor de enda de-
lar av tjänstesystemets resurser och struktur som man vid vissa till-
fällen är i närmare kontakt med. Närhet till kyrkobyggnaden är en
kvalitetsfaktor, liksom dess ålder. En äldre kyrka har högre kvalitet
än en yngre. Kyrkorummets atmosfär och akustik är kvalitetsfak-
torer. Alla dessa faktorer handlar om kyrkobyggnadens möjlighet att
förmedla en känsla av sammanhang, vilket är en betydelsefull kva-
litetsfaktor. En kvalitetsfaktor i alla kyrkliga verksamheter är att den
inre miljön ska vara trygg och positiv. Prästen som person betyder
mycket. Betydelsefulla kvalitetsfaktorer för en präst är trovärdig-
het, empati, naturlighet och öppenhet. Dessa ska komma till utryck
i prästens personliga bemötande.
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Lättsamma verk-
samhetsformer 

Nutidsanpassade
flexibla ritualer          

Lättillgänglighet        

Tillfälle till samtal
och diskussion           

Låg kostnad

Lättsamma verksamhetsformer
Kyrkan som en villkorslös samlingspunkt
Inslag av musik och sång
Barnanpassade gudstjänster
Vardagsanknuten förkunnelse

Nutidsanpassade ritualer 
Inte så bundet till fasta ritual
Personlig utformning
Delaktighet i utformningen av begravning
Möjlighet till medverkan i tjänsteprocessen

Präster, kyrkor och verksamheter ska vara 
lättillgängliga

Möjlighet att samtala om predikan efteråt (möjlighet
till feedback)
Tillfälle till diskussion och samtal

Låg kostnad



Kvalitetsfaktorer i tjänstesystemets resurser och struktur
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Efter reduktion

Personalens och
ledningens  
trovärdighet

Prästen som 
person; empati, 
naturlighet, 
öppenhet    

Kyrkobyggnaden i
sig; geografisk 
närhet, kyrkans 
ålder 

Kyrkorummets 
atmosfär och 
akustik

Trygg och positiv
miljö

Före reduktion

Personalens trovärdighet, särskilt prästens 
Förtroende för kyrkans personal (präster, biskopar)
Avgörande är de personer man möter 
Personlig moral och ärlighet hos präster
Att prästen har en egen tro och ett personligt 
engagemang
Att prästen lever som han/hon lär 
Att präster har bibelkunskap

Prästen som person 
Prästens personlighet
Prästens förmåga att förmedla budskapet 
Prästens förmåga att leva sig in i andra människors
situation och att uttrycka det
Att prästen har empati
Att prästen är som vanligt folk, mänsklig, äkta
Att prästen är folklig, spontan, har en ledig attityd, är
naturlig, rak, personlig, öppen, ärlig, lättsam, trevlig,
sympatisk
Att prästen har humor
Att det är enkelt och lätt att prata med prästen
Att präster är öppna för samtal

Kyrkobyggnaden
Känslor förknippade med en viss kyrkobyggnad
Geografisk närhet till kyrkan
Gamla kyrkobyggnaders atmosfär
Kyrkobyggnadens känsla av helgedom

Kyrkorummets känsla, atmosfär, stillhet
Akustiken i kyrkorummet 
Att alla ljus är tända i kyrkan

Trygg miljö
Positiv miljö



Tjänsteprocessen
De centrala kvalitetsfaktorerna i image, relation, erbjudande, re-
surser och struktur återspeglas i upplevelsen av de faktorer som
konstituerar kvalitet i tjänsteprocessen: trovärdighet, öppenhet,
trygghet, känsla av sammanhang, anknytning till traditionen, soci-
ala kontakter, tydlighet och lättsamhet. Utöver dessa kvalitetsfak-
torer framkommer i materialet ytterligare ett antal faktorer som är
särskilt knutna till tjänsteprocessen; personlig omsorg (bl.a. stöd, att
personalen tar sig tid), delaktighet, stillhet, högtidlighet, trygghet
(bl.a. igenkännande, snabb reaktion av personalen vid kritiska hän-
delser), lättsamhet (bl.a. betydelsen av sång och musik, att det är
många yngre deltagare). Den upplevda kvaliteten i tjänsteproces-
sen handlar till största delen om hur dessa olika kvalitetsfaktorer
förmedlas genom personalens agerande. Detta handlar både om per-
sonalens personliga bemötande och hur personalen tekniskt ge-
nomför sitt arbete.

Kvalitetsfaktorer i tjänsteprocessen
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Efter reduktion

Personalens 
bemötande  

Att personalen tar
sig ordentlig tid
utan stress 

Före reduktion

Personligt bemötande och kontakt 
Prästens bemötande 
Personligt engagemang
Inlevelseförmåga hos personalen
Att personkemin stämmer
De personer man möter
Personlig relation till prästen
Vänligt, trevligt, positivt, glatt och lugnt bemötande
Öppet, lättsamt bemötande
Accepterande och öppen attityd från personalens
sida

Att det får ta tid utan stress 
Att prästen tar sig tid 
Prästens närvaro
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Trovärdighet              

Öppenhet

Flexibilitet 

Lättsamhet 

Enkelhet

Tydlighet

Social gemenskap 

Personligt stöd  

Känsla av 
sammanhang            

Delaktighet               

Igenkännande

Äkthet och ärlighet
Trovärdighet 

Öppenhet
Tolerans

Flexibilitet och öppenhet när det gäller tjänstens prak-
tiska utformning
Personlig atmosfär, närhet och värme 
(inte opersonligt, högtravande) 
Frihet till olika uttrycksformer (t.ex. vid begravningar)

Lättsamt, avspänt, fritt, naturligt, varmt, liv och rörelse 
Inte tungt, stelt, kallt, gammaldags, inte för högtidligt,
tillgjort och allvarligt 
Lättsamhet
Glädje 
Glädje och lovsång 
Att det är roligt
Humor
Spontanitet

Enkelhet, naturlighet
Ett enkelt och begripligt språk

Tydlig förkunnelse med substans

Upplevelse av gemenskap
Tillfälle till samtal med andra (social interaktion)

Personlig omsorg, omhändertagande och stöd 

Förmedla känsla av samhörighet

Känsla av delaktighet
Att få sjunga med i psalmer
Lekmannamedverkan i gudstjänsterna

Igenkännande, hemkänsla



Elva övergripande kvalitetsfaktorer
Den reducerade kvalitetsmatrisens 50 kvalitetsfaktorer har synte-
tiserats och reducerats ytterligare med utgångspunkt i de begrepp
som bedömdes vara centrala inom respektive del av matrisen och
som har kursiverats i den kommenterande texten. Denna andra re-
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Trygghet 

Stillhet 

Högtidlighet 

Anknytning till 
traditionen

Moderna verksam-
hetsformer          

Existentiellt tilltal

Engagerande

Sång och musik   

Uppmärksamhet
och snabb reaktion
från personalen vid
kritiska händelser

Många yngre delta-
gare

Atmosfär av trygghet och lugn
Närhet

Känsla av frid, lugn, ro, stillhet 

Högtidlighet
Stämningen i kyrkan

Känsla av att fullfölja traditioner 

Moderna verksamhetsformer 
Korta ceremonier

Existentiellt tilltal
Att innehållet berör det vanliga livet
Att man känner igen sig själv i det som sägs
Prästens fina ord

Engagerande
Intressant

Mycket sång, gärna barnkör
Lugn musik

Uppmärksamhet och snabb reaktion från personalen
om något störande inträffar 

Att det är många yngre deltagare



duktion resulterade i 11 kvalitetsfaktorer (se bilaga 4). I kvalitets-
matrisen har kvalitetsfaktorerna klassificerats med avseende på vil-
ken del av kyrkans tjänstesystem de närmast berör; image, relation,
erbjudande, resurser och struktur, processen. Denna uppdelning är
dock till stor del endast en teoretisk klassificering. I praktiken är
gränserna mellan matrisens olika avdelningar flytande. Samtliga ty-
per av kvalitetsfaktorer påverkar individens bedömning av såväl sin
relation till kyrkan som bedömningen av kyrkans tjänster. Om syf-
tet med kvalitetsmatrisen är att visa på bredden och dynamiken i
kvalitetsbedömningen av kyrkan, så är syftet med reduktionen av
kvalitetsfaktorer att på ett koncentrerat sätt tydliggöra övergripan-
de kvalitetsfaktorer utifrån intervjumaterialet. De elva faktorer som
är resultatet av reduktionen presenteras här utan inbördes rang-
ordning med avseende på tyngd, betydelse eller liknande:  
• Trovärdighet 
• Öppenhet
• Lättsamhet 
• Trygghet 
• Känsla av sammanhang 
• Sociala kontakter 
• Personligt bemötande
• Existentiellt tilltal
• Delaktighet 
• Stillhet
• Högtidlighet

En jämförelse med de generella kvalitetsfaktorer (determinanter)
som är mest kända inom tjänsteforskningen (Zeithaml m.fl. 1990)
visar att de kvalitetsfaktorer som genererats utifrån intervjuun-
dersökningen endast till viss del kan inordnas under dessa. De kva-
litetsfaktorer som Zeithaml m.fl. presenterar i sin kravspecifikation
för tjänster i allmänhet har en starkare teknisk betoning och före-
faller anpassade till producentperspektivets organisatoriskt opera-
tiva behov. Intervjuundersökningens syfte är däremot att ensidigt
och explorativt undersöka kundperspektivet, varför kvalitetsfak-
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torerna är såväl mer kontextspecifika som mer kundfokuserade.
Detta gör det svårt och även mindre meningsfullt att göra en mer
detaljerad jämförelse med generella kvalitetsfaktorer. Nedanståen-
de försök till översiktlig jämförelse med Zeithamls m.fl. generella
kvalitetsfaktorer belyser denna svårighet (figur 32)6. Jämförelsen vi-
sar att fem av undersökningens elva kvalitetsfaktorer betonar as-
pekter som Zeithaml m.fl. inte specifikt nämner. Det är därför in-
tressant att belysa och kommentera dels de av undersökningens kva-
litetsfaktorer som liknar de generella faktorerna, dels de övriga.
Bland de övriga faktorerna finns de som kan betraktas som speci-
ella för den kyrkliga kontexten, men även faktorer som kan före-
komma i andra kontexter, även om de tidigare inte har uppmärk-
sammats där.

Trygghet är en kvalitetsfaktor som är av betydelse i många tjän-
steverksamheter, men som kanske är underbetonad. I Zeithamls m.fl.
kravspecifikation återfinns som den första kvalitetsfaktorn ”pålit-
lighet” (reliability), vilket kan betraktas som en delaspekt av den vi-
dare faktorn trygghet. Trygghet är ett grundläggande mänskligt be-
hov som av många upplevs som en bristvara i det moderna, förän-
derliga, fragmenterade och individcentrerade samhället. Trygg-
hetsupplevelsen i tjänsteprocessen skapas såväl genom upplevelsen
av tjänstesystemets helhet som genom upplevelsen av de i proces-
sen ingående interaktionerna. 

Informanterna förknippar ofta kvalitetsfaktorerna högtidlighet
och stillhet med kyrkorummets atmosfär. De är därför åtminstone
till viss del beroende av fysiska betingelser. Dessa kvalitetsfaktorer
kan ses som uttryck för betydelsen av det transcendenta i kyrkans
kontext, det som går utöver det vardagliga. Denna dimension ut-
trycks även i kvalitetsfaktorn existentiellt tilltal. Denna typ av fak-
torer, som utrycker transcendenta värden, kan troligen återfinnas
även i andra verksamheter som bygger på förmedling av liknande
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6 Här presenteras endast en översiktlig jämförelse. En mer fördjupad jämförel-
se kräver en långtgående och kritisk diskussion beträffande tolkningen av de
olika kvalitetsfaktorerna.   



upplevelser som dem vilka förmedlas av kyrkan, t.ex. bio/film och
teater/drama. Känslan av stillhet och högtidlighet i en kyrka och det
existentiella tilltalet i samband med kyrkliga handlingar och guds-
tjänster är betydelsefulla kvalitetsfaktorer, men svåra att sätta ord
på och beskriva. 

Trovärdighet, öppenhet och personligt bemötande återfinns ut-
tryckta med andra mer generella termer såväl enligt Zeithaml m.fl.
som i andra försök till sammanfattning av generella kvalitetsfakto-
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11 kvalitetsfaktorer Generella kvalitetsfaktorer enligt Zeithaml m.fl.
för Svenska kyrkan

Trygghet Reliability: the ability to perform the desired service 
dependably, accurately, and consistently (Pålitlighet)

Högtidlighet Tangibles: the physical facilities, equipment, appearance of
Stillhet personnel  (Fysiska faktorer)

(motsvarande Responsiveness: the willingness to provide prompt service 
saknas) and help customers (Konstruktiv reaktion)

Trovärdighet Assurance: employees’ knowledge, courtesy and ability to 
Öppenhet convey trust and confidence (Tillförsikt)

Personligt Empathy: the provision of caring, individualized attention 
bemötande to customers (Empati)

Känsla av (motsvarande faktorer saknas)
sammanhang 
Existentiellt tilltal
Sociala kontakter 
Delaktighet 
Lättsamhet 

Figur 32: En översiktlig jämförelse mellan Zeithamls m.fl. (1990) gene-
rella kvalitetsfaktorer och de 11 kvalitetsfaktorer som har genererats
utifrån avhandlingens undersökning.

7 Se vidare i avsnittet om ”Begreppet kvalitet”, kapitel 4.



rer, t.ex. Grönroos (1992:51).7 Trovärdighet och öppenhet motsva-
ras delvis av ”assurance” och personligt bemötande av ”empathy”. 

Den möjlighet som tjänsterelationen ger till sociala kontakter
med andra människor är en av de elva kvalitetsfaktorerna. Social
gemenskap med andra är ett grundläggande mänskligt behov. Många
människor är ensamma och upplever detta behov mer påtagligt än
andra. De flesta typer av tjänstemöten innebär sociala kontakter
människor emellan. Tjänstemötets interaktion handlar i många fall
såväl om interaktion mellan kunden och tjänsteorganisationens per-
sonal, som om interaktion mellan olika kunder. Kärnan i en del av
kyrkans tjänster är just möjligheten till social interaktion och ge-
menskap människor emellan. För vissa informanter framstår möj-
ligheten till sociala kontakter som en av de mest betydelsefulla kva-
litetsfaktorerna i deras relation till kyrkan.     

Känsla av sammanhang framstår som en särskilt betydelsefull
kvalitetsfaktor när det gäller människors relation till Svenska kyr-
kan och upplevelsen av kyrkans tjänster. När det gäller kyrkan hand-
lar känslan av sammanhang dels om ett sammanhang med tradition,
kultur, släkt och historia, dels om ett sammanhang med det trans-
cendenta (= Gud, det som är bortom det man kan förklara, etc.).
Det sammanhang som människor oftast lyfter fram är det först-
nämnda. Kyrkobyggnaden, prästen och livsriterna framstår som sär-
skilt betydelsefulla fysiska symboler respektive symbolhandlingar
för känslan av sammanhang. Människors behov av att uppleva en
grundläggande känsla av sammanhang har undersökts av forskare
från olika discipliner, vilka även har utvecklat teorier om detta be-
hov (t.ex. Durkheim 1912/1995, Berger & Luckmann 1966, Anto-
novsky 1991). Antonovsky har myntat begreppet ”Sense of Cohe-
rence” (SOC). Känsla av sammanhang (KASAM) är enligt Anto-
novsky en viktig kvalitetsaspekt i varje människas liv som påverkar
förmågan till psykisk och fysisk hälsa. De personer som har en stark
känsla av sammanhang antas också ha större möjlighet att klara oli-
ka former av yttre påfrestningar, t.ex. i kris- och katastrofsituatio-
ner (jfr. Kallenberg 1987, Kallenberg m.fl. 1996, Stifoss-Hanssen &
Kallenberg 1996). KASAM består av tre centrala komponenter; be-
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griplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa komponenter
byggs upp på olika sätt i olika kulturer, på såväl individ- som grupp-
nivå,8 och kan studeras bland annat genom gruppens kulturella pro-
dukter t.ex. myter, riter, språk, humor etc. Utifrån Antonovsky skul-
le man kunna säga att en betydelsefull kvalitetsfaktor i kyrkans verk-
samhet är de enskilda tjänsteprocessernas förmåga att förmedla den
kulturella gruppnivåns KASAM till de individer som tar del av tjän-
sten. De kyrkliga livsriterna fogar in individen i kollektivets ge-
menskap och skänker åt individen en känsla av sammanhang med
tradition, släkt och kultur. Denna känsla av sammanhang upplevs
som en betydelsefull kvalitetsfaktor. Det är troligt att känslan av
sammanhang på ett tydligt sätt kan återfinnas som en kvalitetsfak-
tor även i andra typer av tjänsteverksamheter med kopplingar till
kultur och tradition, t.ex. museiverksamhet. 

De övriga två av de elva kvalitetsfaktorerna utifrån intervjuun-
dersökningen är delaktighet och lättsamhet. Dessa faktorer har inga
tydliga motsvarigheter hos Zeithaml m.fl., även om vissa aspekter
är jämförbara. Faktorn delaktighet uttrycker upplevelsen av att vara
med och indragen i ett sammanhang, i mental mening och/eller i
en fysiskt påtaglig mening. Delaktighet ligger därmed nära Zeit-
hamls m.fl. faktor ”empathy”. Individen ska uppleva sig ”sedd” och
tagen på allvar. Faktorn lättsamhet betonar en anpassning till kun-
den. Informanterna framhåller att mötet med kyrkan inte ska vara
för komplicerat, svårbegripligt och ”högtidligt” i negativ mening. Det
är lätt att inse att det för kyrkans personal kan vara svårt att gå ba-
lansgång mellan kvalitetsfaktorerna ”högtidlighet” och ”lättsamhet”,
och att avväga när det ena eller det andra skall eftersträvas.   

Det är uppenbart så att känslor och grundläggande värderingar
är väsentliga inslag i många av de vid analysen framkomna kvali-
tetsfaktorerna. Såväl relationen till kyrkan som upplevelsen av kyr-
kans tjänster bedöms till stor del utifrån känslomässiga och värde-
ringsmässiga kriterier. Kyrkans karaktär av idébaserad organisation
med stark värderingsförankring slår igenom vid informanternas kva-
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litetsbedömning av sin relation till kyrkan och av dess tjänster. Kyr-
kan bedöms i stor utsträckning dels i relation till dess förmåga att
leva upp till sina höga värderingar, dels i relation till den känsla som
förmedlas i såväl personmöten som i den atmosfär som förmedlas
av byggnader och ritualer.    

Sammanfattning

Det tredje analysperspektivet innebär att varje intervju analyseras
med begreppen relation, tjänst och kvalitet som analysraster. Ana-
lysen visar att informanternas uppfattningar om sin relation till kyr-
kan sammanfattande kan uttryckas i två dimensioner; dels en po-
sitiv eller negativ grundhållning, dels beträffande graden av käns-
lomässigt engagemang i grundhållningen. Kombinationen av dessa
två dimensioner ger fyra positioner som flertalet informanter kan
placeras in i. En femte grupp bildas av dem som har ett uttalat oin-
tresse, utan känslomässigt engagemang och som är vare sig uttalat
negativa eller positiva. Bland dem som har en positiv grundhållning
uttrycker många att relationen i sig tillför ett mervärde i form av
en känsla av samhörighet med andra människor, med släkten och
med traditionen. Tillhörigheten till kyrkan ger för många en käns-
la av trygghet som man inte vill vara utan, även om man sällan nytt-
jar kyrkans tjänster. Relationen i sig kan därför även betraktas som
en tjänst. 

Flertalet informanter har tagit del av kyrkans tjänster endast i
samband med vissa särskilda tillfällen såsom konfirmation, dop, vig-
sel och begravning. Bemötandet av kyrkans personal vid dessa till-
fällen är av avgörande betydelse. De flesta av de särskilt negativa
respektive positiva upplevelser av kyrkan som framkommit i inter-
vjuerna har att göra med relationen till kyrkans personal, främst
prästerna. Vid de tillfällen då de flesta människor har kontakt med
kyrkan är det bland kyrkans personal vanligtvis endast prästen som
man har en mer personlig kontakt med. Prästens bemötande i sam-
band med tjänsteprocessen formar till stor del kvalitetsupplevelsen
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i tjänsten. Flera informanter berättar att upplevelsen av konfirma-
tionsprästen har haft en särskilt stor betydelse. Bestående negati-
va eller positiva intryck av konfirmationsprästen har påverkat de-
ras nuvarande uppfattning av kyrkan och av sin egen relation till kyr-
kan, trots att det var mycket länge sedan. 

När intervjuerna har analyserats med begreppet kvalitet som tolk-
ningsraster har ett stort antal kvalitetsfaktorer genererats och sor-
terats in i en kvalitetsmatris. Syntetisering och reduktion av dessa
resulterade i elva övergripande kvalitetsfaktorer: Trovärdighet, öp-
penhet, lättsamhet, trygghet, känsla av sammanhang, sociala kon-
takter, personligt bemötande, existentiellt tilltal, delaktighet, still-
het, högtidlighet. Flera av dessa kvalitetsfaktorer sammanfaller med
dem som anses betydelsefulla inom andra tjänsteverksamheter, men
det finns också speciella kundupplevda kvalitetsfaktorer som fram-
träder inom den kyrkliga kontexten.
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8. Relation och tjänster ur 
livsperspektivet

Mot bakgrund av resultaten från de tre analysperspektiven A, B, C,
integreras och fördjupas intervjuanalysen i detta kapitel utifrån in-
formanternas livsperspektiv (figur 33). Som redogjorts för tidigare
syftar intervjudesignen till att sätta in relationen till kyrkan och de
”konsumerade” tjänsterna i informantens eget livsperspektiv. In-
tervjuerna analyseras utifrån detta perspektiv med särskilt fokus på
upplevda förändringar beträffande relationen till kyrkan och det
eventuella samspelet mellan upplevda tjänster och upplevelsen av
relationen under livstiden. Urvalsgrupperna nyligen utträdda re-
spektive nyligen inträdda analyseras med särskilt fokus på bakgrund
och motiv till deras beslut att förändra sin formella kyrkorelation.
I slutet av kapitlet tydliggörs två olika huvudtyper av kyrkorelation
bland informanterna som ett resultat av den integrerade och för-
djupade analysen. 

Fem relationsmekanismer

Intervjudesignen innebär att kyrkans tjänster och relationen till kyr-
kan sätts in i informantens livsperspektiv. Varje intervju har därför
även analyserats med särskild utgångspunkt i livsperspektivet. För
det första med syfte att upptäcka särskilda aspekter rörande rela-
tionen till kyrkan och nyttjandet av kyrkans tjänster som samman-
hänger med livsperspektivet. För det andra med syfte att beskriva
eventuella förändringar under livstiden beträffande informantens
relation till kyrkan. Vid analysen ur livsperspektivet har betydel-
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sen av negativa och positiva upplevelser av kyrkan ägnats särskild
uppmärksamhet, liksom huruvida någon viss präst eller kyrkobygg-
nad har haft en speciell betydelse för informanten. 

När intervjuerna har analyseras ur respektive informants livs-
perspektiv står det för det första helt klart att upplevelsen av kyr-
kans tjänster och upplevelsen av relationen till kyrkan påverkar va-
randra ömsesidigt. För det andra att upplevelser av tjänstemöten
med kyrkan kan leva kvar i medvetandet under mycket lång tid, ända
från barndomen till pensionsåldern. För det tredje att varje infor-
mants berättelse är unik och uttrycker vissa speciella fenomen mot
bakgrund av den enskilda individens livssituation och historia. Var-
je generalisering utifrån det samlade intervjumaterialet innebär där-
för att vissa kvalitativa aspekter går förlorade. Samtidigt är det för
det fjärde uppenbart att det ändå finns en rad sociala faktorer som
återkommer i flera intervjuer. Informanternas berättelser har ana-
lyserats i ett försök att hitta sådana mönster och sociala mekanis-
mer beträffande relationen till kyrkan och nyttjandet av kyrkans
tjänster. En särskild uppmärksamhet har under analysen riktats mot
händelser och mekanismer som utifrån intervjumaterialet tenderar
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ternas livsperspektiv. 



att ha en mer långsiktig betydelse under livet.
Alla informanter berättar om förhållanden under uppväxttiden, för-
ändringar i livssituationen eller särskilda erfarenheter av möten med
kyrkan av större eller mindre betydelse för deras relation till Sven-
ska kyrkan. Många informanter härleder själva sin nuvarande rela-
tion till kyrkan direkt till dessa erfarenheter och förhållanden. Ut-
ifrån analysen ur informanternas livsperspektiv framträder följan-
de fem sociala mekanismer som särskilt betydelsefulla för utveck-
lingen av individens relation till Svenska kyrkan, vilket illustreras i
figur 34: 
a) Upplevelser och erfarenheter under uppväxtåren som barn

och ungdom fram till 20-årsåldern påverkar relationen. 
b) Familjesituationen och förändringar i den påverkar relationen.
c) Vissa tjänstemöten man minns särskilt positivt eller negativt

påverkar relationen.
d) Personmöten med präster påverkar relationen. 
e) Erfarenheter av andra kyrkor eller religioner spelar in vid 

bedömningen av relationen till Svenska kyrkan.

Minst en av dessa fem mekanismer framträder i alla informanters
berättelser. Var och en av dessa mekanismer och deras betydelse för
utvecklingen av relationen till kyrkan kommenteras här.  
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Uppväxtåren som barn och ungdom fram till 20-årsåldern
Minnen och intryck från tiden före 20-årsåldern återkommer som
betydelsefulla faktorer i nästan alla informanters berättelser. 24 av
de 29 informanterna berättar om någon typ av erfarenhet från upp-
växttiden före 20-årsåldern som på något sätt har påverkat deras
relation till kyrkan, positivt eller negativt. Det kan handla om för-
hållanden i familjen, personliga erfarenheter av kyrkans verksam-
het eller upplevelsen av en präst. Flera refererar till föräldrars eller
andra nära anhörigas kyrkotillhörighet, deras relation till kyrkan, de-
ras vana att besöka kyrkobyggnader och liknande förhållanden som
har haft betydelse under uppväxtåren. Ibland har de närståendes
påverkan varit positiv, ibland negativ i relation till kyrkan. (30b) sä-
ger att ”min far var väldigt kyrkligt intresserad, kolossalt, så att jag
är uppvuxen i ett sånt hem”. (3i) som nyligen inträtt efter att ha stått
utanför kyrkan ett antal år säger däremot uttryckligen att fadern
har haft en negativ inverkan på relationen till kyrkan genom åsik-
ten att den är ”främst till för att rädda vilsna själar och inte då för
såna som kan rädda sig själv”. 

Deltagande i kyrklig verksamhet under uppväxtåren har haft en
alldeles särskild betydelse för flera, någon har positiva intryck av
söndagsskolan, medan en annan upplevde den starkt negativt. En
informant lyfter fram gemenskapen i en ungdomskör som en myck-
et positiv erfarenhet av kyrkan. 13 av de intervjuade lyfter fram sär-
skilda minnen, antingen positiva eller negativa, av sin konfirma-
tionsundervisning. Det är inte förvånande eftersom det är den si-
tuation under livet då de flesta svenskar har haft sin mest långva-
riga kontakt med Svenska kyrkan. I flertalet fall är dessa minnen
starkt kopplade till upplevelsen av konfirmationsprästen. (4b) säger
att ”konfirmationsundervisningen var också väldigt givande”, med-
an (8u) berättar att ”konfirmationsprästen den glömmer man ju al-
drig … det var en gammal träig präst … han var väldigt sträng, ja
stenhård”. 

Dessa samlade minnen av relationer och kontakter med kyrkan
från den egna uppväxten fungerar som betydelsefulla referens-
punkter vid individens värdering av senare kontakter med kyrkan
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och även för den övergripande värderingen av den egna relationen
till kyrkan (figur 35). För många har konfirmationsundervisningen
en särställning som sådan referenspunkt vid den personliga be-
dömningen av såväl kyrkan som av präster i allmänhet. 

Erfarenheter och upplevelser under uppväxten fram till 20-års-
åldern har enligt bl.a. Ronald Inglehart en avgörande betydelse för
utvecklingen av en individs grundläggande värderingar (Inglehart
1977, Pettersson 1988, 1992). Livsperspektivanalysen av intervju-
erna understödjer denna teori. Två särskilt betydelsefulla faktorer
i materialet, som rör tiden före 20-årsåldern, är dels den egna fa-
miljens allmänna inställning och relation till kyrkan, dels den per-
sonliga upplevelsen av konfirmationsundervisningen. Mot denna
bakgrund och genom den ännu idag höga anslutningen (c:a 50%) till
konfirmandverksamheten framstår denna som en särskilt betydel-
sefull kontaktyta när det gäller den livslånga relationen mellan in-
divid och kyrka. Intrycken i samband med konfirmationsundervis-
ningen har troligen livslång avgörande betydelse för en stor del av
dem som deltar i den. 

Familjesituationen och förändringar i den
Sett ur de flesta individers livsperspektiv sammanhänger såväl ut-
vecklingen av relationen till kyrkan som nyttjandet av kyrkans tjän-
ster med förändringar i familjesituationen. De traditionella och
mest högfrekvent nyttjade kyrkliga tjänsterna (dop, konfirmation,
vigsel, begravning) är direkt kopplade till förändringar i familje-
förhållanden. De senaste decenniernas vidareutveckling av Svenska
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Figur 35: Erfarenheter och upplevelser före 20-årsåldern har i många
fall en livslång avgörande betydelse för bedömningen av kyrkans tjän-
ster och relationen till kyrkan. 
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kyrkans verksamhet har också till stor del skett utifrån kyrkans kon-
takter i samband med dessa tjänster. Man kan betrakta kyrkans om-
fattande barnverksamhet som en utlöpare från kontakterna i sam-
band med barndop. Ungdomsverksamheten är kopplad till konfir-
mationen. Den nu framväxande sorg- och krisgruppsverksamheten
inom kyrkan följer upp dess roll i samband med begravningar. 

På många sätt visar intervjuanalyserna att utvecklingen av rela-
tionen till kyrkan under livstiden för flertalet är, och har varit, re-
laterad till individens familjesituation. Flera informanter uppger att
relationen till kyrkan förändrades positivt eller negativt i samband
med att de bildade familj, på grund av anpassning till partnerns be-
hov eller inställning till kyrkan. I många fall innebär barnens födelse
att synen på kyrkan förändras till det positiva. Det uppstår ofta i
samband med familjebildning, och i synnerhet i samband med barns
födelse, ett behov av en förbindelse mellan familjen och traditio-
nen. Detta innebär att kyrkan uppvärderas som kulturell resurs, vil-
ket uttrycks påtagligt genom anslutningen till barndopet. Men den-
na kyrkliga funktion kan också förlora sin betydelse vid en skils-
mässa. Informanten (1u) berättar att relationen till kyrkan var för-
knippad med livssituationen när han hade familj med barn. Nu som
frånskild med vuxna barn finns det ”inget som håller tag i den re-
lationen”. För flera informanter har olika typer av förändringar i fa-
miljesituationen förändrat relationen till kyrkan på ett liknande sätt.
Följande sådana förändringar i familjesituationen framkommer i in-
tervjumaterialet: 
• Barns födelse och uppväxt skapar behov av en anknytning till tra-

dition, släkt och kultur. Detta behov möts av bl.a. barndop och
kyrkans barnverksamhet.

• Makes arbete förhindrar gudstjänstbesök på söndagar.
• Makes fritidsintresse förhindrar gudstjänstbesök på söndagar.
• Makes/makas död skapar behov av den sociala gemenskap kyr-

kan erbjuder.
• Makes död möjliggör regelbundet gudstjänstdeltagande. 
• Skilsmässa, som medför att det inte längre finns något som hål-

ler kvar relationen till kyrkan.
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Figur 36 visar ett exempel på hur förändringar i familjesituationen
kan påverka nyttjandet av kyrkans tjänster. Kvinnan (4b), 65 år, del-
tog regelbundet i gudstjänster innan hon gifte sig. Men under ti-
den som gift reducerade hon sitt gudstjänstdeltagande till endast
ett par gånger per år p.g.a. makens engagemang i Korpens sön-
dagsarrangemang med tipspromenader. I stort sett varje söndag un-
der 40 år deltog hon tillsammans med sin make i denna verksam-
het. Efter makens död och begravning har hon återupptagit sina
gudstjänstvanor från ungdomen och deltar nu varje vecka i guds-
tjänster.

Vissa tjänstemöten man minns särskilt positivt 
eller negativt 
Minnen av enskilda tjänstemöten med kyrkan kan finnas kvar för
lång tid framöver och ha stor betydelse för bedömningen av såväl
kyrkans tjänster som för bedömningen av relationen till kyrkan. Lik-
som de flesta svenskar är flertalet av de intervjuade endast vid få
tillfällen i en närmare kontakt med kyrkan under sina liv. Många
betonar också att de verkligen inte engagerar sig särskilt mycket i
kyrkan. Trots detta beskrivs de få tjänstemötena ofta som mycket
betydelsefulla och laddade med känslomässiga upplevelser. (31d):
”konfirmation och allting och vigsel och, det betyder ju nånting, det
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är därför man, det är oftast därför man går till kyrkan när man inte
är aktiv om man säger så”.  

Flera informanter jämför olika tjänstemöten med varandra, hur
de har genomförts, hur prästen var som person, hur man blev be-
mött etc. I flera fall framkommer att tjänstetillfällen och person-
möten som har upplevts positiva sätter en slags standard som byg-
ger upp förväntningar inför kommande tillfällen och möten. Om
förväntningarna då inte infrias blir man besviken och upplevelsen
blir negativ, förmodligen mer negativ än om man inte hade de tidi-
gare tydligt positiva erfarenheterna. (12d): ”det här dopet var fak-
tiskt det, det sämsta och virrigaste vi har haft. Dom andra två har
varit mycket bättre”. 

Livsperspektivanalysen av det samlade intervjumaterialet visar
att negativa upplevelser i många fall kan vägas upp av positiva er-
farenheter senare i livet och därmed även påverka uppfattningen av
relationen till kyrkan i positiv riktning. Men en tidigare övervägande
positiv relation till kyrkan kan också försämras av negativa upple-
velser. Samtidigt som sådana förändringar av relationen kan ske, är
det bland informanterna tydligt att den attityd till kyrkan som har
grundlagts under uppväxtåren fram till 20-årsåldern ofta är för-
hållandevis stabil och har en livslång inverkan på relationen.  

Personmöten med präster 
En särskild betydelse har de tillfällen när informanterna har varit
i en mer personlig kontakt med en präst.17 av de intervjuade be-
rättar om mötet med en viss präst som har varit särskilt positivt
eller negativt. De flesta framhåller hur prästen var som person och
hur de upplevde sin egen personliga relation till prästen. Det hand-
lar mindre om hur prästen rent tekniskt utförde sin uppgift eller
om innehållet i det han/hon sade. Uppfattningen av den personliga
relationen till de präster man är i kontakt med är därför väldigt be-
tydelsefull för hur man uppfattar sin relation till kyrkan. 

Reimers (1995:182) har i en undersökning visat att det är präs-
ten som person och dennes agerande som främst värderas av föräl-
drarna i samband med barndop. Prästens agerande vid mötet med
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föräldrarna under dopsamtal och dop var avgörande för om dopet
betraktades som lyckat eller inte. Detta har även visats av Vilenius
(1997). Hennes undersökning visar att samtalet inför dop och be-
gravningar har större betydelse för kvalitetsupplevelsen än akten i
kyrkan. Upplevelsen av mötet och samtalet med prästen vid förbe-
redelsen inför dopet respektive begravningen var mer avgörande för
kvalitetsbedömningen än prästens agerande vid själva förrättning-
en. 

Det är viktigt att notera att vid de tillfällen de flesta är i närmare
kontakt med kyrkan så är det en präst som har ”huvudrollen”. Den
traditionella prästrollen som i sig representerande kyrkan förstärks
därmed i stort sett varje gång man är i kontakt med kyrkan. Kan-
ske kan människors starkt negativa upplevelse av kvinnoprästmot-
ståndet inom kyrkan förstås mot den här bakgrunden. Som tidiga-
re har redovisats återkommer i intervjumaterialet uppfattningen att
det interna motståndet mot kvinnliga präster inom kyrkan är något
mycket negativt. Man kan tolka det känslomässiga engagemanget i
denna fråga så, att det för informanterna inte bara handlar om hu-
ruvida kvinnan kan vara präst eller inte, det handlar mer om hela
kyrkans identitet. Särskilt för den som själv är kvinna kan det även
på ett djupare plan handla om den egna relationen till kyrkan. Det-
ta genom att prästen uppfattas representera hela kyrkan i sin per-
son. Mot den bakgrunden kan man tänka sig att ifrågasättandet av
kvinnliga präster indirekt kan uppfattas som ett ifrågasättande av
individens egen relation till kyrkan.       

I en av intervjuerna berättar en 38-årig man (6d) hur hans rela-
tion till kyrkan har påverkats av det personliga mötet med två präs-
ter vilket bland annat har förändrat hans uppfattning om sin kyr-
kotillhörighet. Före familjebildningen funderade han på att utträ-
da av ekonomiska skäl. Men nu efter första barnets dop har han upp-
täckt och uppvärderat kyrkans betydelse som traditionsförmedla-
re och kan inte längre tänka sig att utträda. Hans uppfattning om
kyrkan har förändrats i positiv riktning, dels genom mötet med en
militärpräst under en period då han arbetade som befäl i FN-tjänst,
dels genom mötet med den präst som nyligen förrättade det första
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barnets dop. Han blev starkt negativt bemött av pastorsexpedi-
tionspersonalen vid kontakten inför dopet, men prästens positiva
bemötande överskuggade och ”reparerade” den skadan (se figur 37).  

Erfarenheter av andra kyrkor/religioner
Flera informanter jämför sin egen relation till Svenska kyrkan med
erfarenheter av andra kristna samfund eller religioner. Två invan-
drade katoliker som nyligen har inträtt i Svenska kyrkan har nega-
tiva upplevelser av katolska kyrkan i Chile respektive Polen. De jäm-
för sin positiva uppfattning av Svenska kyrkan med sina tidigare ne-
gativa erfarenheter. 

Andra intervjuade har positiva eller negativa erfarenheter av kon-
takt med frikyrkor, vilket påverkar deras relation till Svenska kyr-
kan. För (32u) ledde en jämförelse med Evangeliska fosterlands-
stiftelsen (EFS) till avståndstagande från Svenska kyrkan ”det var så
dödens tråkigt att lyssna på sån där mässandena som jag inte be-
grep, så jag gick till EFS-kyrkan då där jag kände mig hemma, där
kunde jag förstå vad som sas …” (20b) drar motsatt slutsats av jäm-
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Figur 37: Förändringen av en 38-årig mans (6d) uppfattning om sin kyr-
kotillhörighet och dess samband med möten med kyrkan och dess fö-
reträdare. 
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förelsen mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. Han upplever kon-
takten med andra samfund negativt medan Svenska kyrkan upplevs
som en positiv tillgång ”Jag tycker den är som ett stöd, det tycker
jag. Men frireligiösa församlingar det har jag inget över för. När det
springer såna där Jehovas vittnen och sånt där och ringer på dörrn
…” 

Några refererar positivt eller negativt till andra religioner, andra
samfund, till frikyrkor eller till kyrkor i historien, utan att de har
en direkt personlig erfarenhet av dessa. Jämförelserna med andra
religiösa alternativ kan ses som uttryck för att Svenska kyrkan inte
endast betraktas som förknippad med kultur och tradition i stör-
sta allmänhet. Informanterna uttrycker indirekt att tillhörigheten
till kyrkan även är ett uttryck för en viss religiös grundhållning till
skillnad från andra religiösa grundhållningar. Men denna positio-
nering görs utan att man tydligt själv uttalar någon bekännelse, an-
nat än att man bejakar eller tar avstånd ifrån Svenska kyrkans reli-
giösa grundhållning och inriktning.      

Utträde ur kyrkan ur livsperspektivet

Livsperspektivanalysen av intervjuerna med de informanter som ny-
ligen har utträtt ur kyrkan lyfter fram två övergripande iakttagel-
ser. För det första understöds det tidigare framlagda teoretiska an-
tagandet att upplevelser under barn- och ungdomsåren har stor be-
tydelse för den framtida relationen till kyrkan. Den andra iaktta-
gelsen är att beslut om utträde för de flesta personer inte orsakas
av en enda enskild händelse, utan är resultatet av en kedja bestå-
ende av flera negativa upplevelser i relation till kyrkan som är ut-
spridda över en längre tid. 

Det är slående att ingen av de åtta som utträtt ur kyrkan berät-
tar om något speciellt positivt möte med kyrkan eller med en präst
under sin uppväxttid. Fyra av de åtta personerna har tvärtom tyd-
liga negativa minnen av präster. Tre av de utträdda har dock myck-
et positiva erfarenheter av mötet med en präst under det senaste
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året. Men detta har inte påverkat dem att ompröva sitt utträdes-
beslut. Tidigare negativa erfarenheter från uppväxttiden och livs-
tiden slår igenom i beskrivningen av deras helhetsupplevelse av kyr-
kan och sin egen relation till kyrkan. De färska positiva tjänstemö-
tena har i deras fall inte förmått väga upp den rad av negativa upp-
levelser som har förstärkt varandra under lång tid.   

Utträdesbesluten är i samtliga fall utom ett resultatet av en läng-
re process utsträckt över många år, i många fall minst ett tiotal år.
Det enda undantaget är (24u), som har utträtt på grund av akuta
ekonomiska svårigheter. Samtliga övriga beslut att utträda kan be-
skrivas som resultatet av en kedja av negativa upplevelser. Händel-
ser och upplevelser av helt olika slag förknippas och sammankopp-
las med varandra. Negativa upplevelser av personliga möten med
kyrkan och upplevelsen av enskilda präster sammankopplas med in-
terna kyrkliga stridigheter och skandaler som skildrats i media. Ett
sådant exempel är en 48-årig kvinnas (0u) beslut att utträda ur kyr-
kan. Utträdesbeslutet motiveras av en kedja av negativa upplevel-
ser av kyrkan, utsträckt över lång tid. Hon minns särskilt sina ne-
gativa upplevelser av söndagsskolan, en sträng konfirmationspräst,
motståndet mot kvinnliga präster, en tung begravning och präster
inblandade i skandaler. Förutom den personligt negativa erfaren-
heten av kyrkan motiverar hon utträdesbeslutet även med följande:
ointresserad av kyrkan, kyrkoskatten, kyrkans aktier i Bofors, kyr-
kan är rik och borde hjälpa folk som har det svårt. Det senaste halv-
året har hon deltagit i tre begravningar som har upplevts positiva,
men det har inte fått henne att förändra sitt utträdesbeslut. De un-
der lång tid pålagrade negativa upplevelserna har haft större tyngd
än de nyligen gjorda positiva erfarenheterna. Utträdesbeslutet är
resultatet av en process som är utdragen över lång tid (figur 38).  

Flertalet av de som har utträtt anger ett alldeles speciellt skäl som
till sist blev det avgörande för beslutet att utträda; en viss upp-
fattning hos dem själva, en nyligen inträffad händelse eller särskilt
negativ upplevelse. Men detta skäl till utträde står inte ensamt för
sig själv, utan bedömningen av dess betydelse underbyggs i de fles-
ta fall med flera andra negativa upplevelser. En av de utträdda be-
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tonar i början av intervjun att hon har utträtt av rent ointresse, inte
på grund av några negativa erfarenheter. Men senare i samtalet fram-
kommer ändå att hon har ett antal negativa upplevelser som tydligt
påverkar hennes relation till kyrkan. Här nedan sammanfattas den
kedja av negativa upplevelser och även andra skäl som för var och
en av de utträdda bildar bakgrund till utträdesbeslutet. Det hu-
vudskäl för utträde som informanterna själva har angett står i fet-
stil.      

0u: Negativt söndagsskolbesök – negativ konfirmationsundervisning med
sträng präst – motståndet mot kvinnliga präster – tung begravning – präs-
ter i skandaler – kyrkoskatten – kyrkans aktier i Bofors – kyrkans rikedo-
mar – bekant som också utträdde – ointresse – utträtt, 48 år

1u: Kyrkan uppfattas som ett system för indoktrinering – en prästs omo-
raliska beteende – biskopens beskyddande av prästen – utträtt, 54 år

7u: Upplevde kyrkan stel och allvarstyngd som barn – präster inblandade
i skandaler – själv inte troende – utnyttjar inte kyrkans tjänster – ut-
trätt, 41 år 

8u: Negativ söndagsskola – negativ konfirmation med stenhård präst –  be-
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Figur 38: Den livslånga kedja av upplevelser som utgör bakgrund till
kvinnan 0u:s beslut om utträde ur kyrkan. 
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kanta som utträtt – konstigheter i kyrkan: bibelsmuggling, våldtäkter, sex-
brev, förskingring – allmän misstro – utträtt, 59 år

11u: Negativ konfirmationsundervisning – negativt möte med präst som
ung – negativt möte med kristen person som ung – negativ upplevelse av
präst vid begravning – ekonomiska skäl p.g.a. sjukpensionering – utträtt,
54 år 

17u: Uppväxt i sträng frikyrklig miljö – käbblet om kvinnliga präster – kyr-
kan har för stort skatteuttag – kyrkan är rik – utträtt, 55 år  

24u: Overkliga bibelberättelser – kyrkans inre stridigheter – ekonomis-
ka skäl p.g.a. studier – utträtt, 29 år

32u: Sträng konfirmationspräst – upplevt flera tråkiga präster – ärkebi-
skopens stöd för homosexuella – medlem i en frikyrka – att kyrkan inte
längre har ansvar för  begravningsväsendet – utträtt, 67 år 

Det huvudskäl för sitt beslut om utträde som informanterna har
angett är individuellt för var och en av de åtta, men gemensamt för
dem är att utträdesbeslutet inte endast kan betraktas som orsakat
av någon enstaka isolerad händelse. Det finns i samtliga fall en läng-
re förhistoria till den utlösande faktor som anges som huvudskäl för
att utträda ur kyrkan1.    

Inträde i kyrkan ur livsperspektivet 

Sju av de intervjuade har nyligen inträtt i Svenska kyrkan. På ett mot-
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1 I en finsk undersökning har konstaterats att antalet utträden ur den finska Evan-
gelisk-Lutherska kyrkan samvarierar med den ekonomiska konjunkturen. Låg-
konjunktur och hög arbetslöshet medför ett större antal utträden ur den fin-
ska kyrkan (Sihvo 1979:21). Vidare har man konstaterat att historisk och de-
mografisk variation i utträdesbenägenhet även har varit en indikator på olika
former av kritik som har riktats mot kyrkan (Sundback 1991:307).



svarande sätt som beträffande utträdesbesluten, är flertalet beslut
om inträde resultatet av en kedja av händelser utspridda över en
längre tid. Här framträder också i flera av livsperspektivanalyserna
ett dialektiskt mönster där negativa och positiva händelser intera-
gerar under livstiden. Inträdesbeslutet är för de flesta resultatet av
en utdragen dialektisk process under många år i samspel mellan så-
väl negativa som positiva upplevelser. Ett sådant exempel är bak-
grunden till en 32-årig mans (3i) beslut att återinträda i kyrkan ef-
ter att några år tidigare ha utträtt. Han berättar om hur barndo-
men var präglad av faderns starkt kyrkokritiska inställning. Den
egna konfirmationsundervisningen upplevde han själv som mycket
negativ. När han i 28-årsåldern reflekterade över kyrkans intoleranta
inställning till kvinnliga präster och homosexuella beslöt han sig för
att utträda ur kyrkan. Den negativa attityden till kyrkan förändra-
des dels när han upplevde kyrkans stöd i en egen personlig kris, dels
när han upplevde egna andliga behov genom positiva erfarenheter
av religionens betydelse i andra kulturer. Han framhåller att han i
samband med de personliga samtalen med en präst i den egna kris-
situationen fick en djupare förståelse av kristendomen, särskilt för-
soningstanken. Dessa positiva upplevelser ledde till en omvärdering
av relationen till kyrkan, att den kan vara en tillgång i livet. Han
fattade då beslutet att återinträda (figur 39).

Den kedja av upplevelser som utgör bakgrund till inträdesbeslu-
tet sammanfattas här nedan för respektive informant. Det huvud-
skäl för inträde i kyrkan som informanterna själva har angett står
med fetstil. 

00i: Positiv konfirmation – kyrkans skogsbesprutningar upplevdes negativt
p.g.a. eget starkt miljöengagemang – motståndet mot kvinnliga präster –
krig och förtryck i kyrkans namn – upplevelse att inte ha någon tro – ut-
trädde i 20-årsåldern – positiv upplevelse av två dop av egna barn och av
kontakten med dopprästerna – känsla av att vilja begravas på en kyrkogård
– personlig bekant som blivit präst – att kyrkan blivit mer öppen, inte läng-
re stel – att kyrkan kan vara stöd om man kommer i kris – intresserad av
bibelberättelser – känsla av att ha en egen tro – inträtt, 44 år 
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3i: Fadern starkt negativ till kyrkan – negativ konfirmandundervisning som
avbröts – kyrkans intolerans mot homosexuella – motståndet mot kvinn-
liga präster – utträdde i 28-årsåldern – upplevelse av religionens betydel-
se i andra kulturer – upplevelse av egna andliga behov – omvärdering av
relationen till kyrkan – personlig kris – samtalsserie med en präst – dju-
pare förståelse av kristendomen, särskilt försoningstanken – inträtt,
33 år

9i: Ingen särskild upplevelse av konfirmationen – framväxande gudstro i
16-årsåldern – engagemang i en missionsförsamling – utträtt (27 år) p.g.a.
frikyrkotillhörigheten – Svenska kyrkan upplevdes som stöd vid föräl-
drarnas begravningar – andedop i pingstkyrkan (43 år) – positiv till Sven-
ska kyrkan lokalt – negativ till kyrkan centralt, t.ex. ärkebiskopens ifrå-
gasättande av under – flyttat ihop med en kvinna med dubbel samfunds-
tillhörighet – påverkad/övertalad av sin sambo att återinträda – inträtt,
48 år

13i: Född/uppväxt i Polen – tillhört katolska kyrkan som upplevdes nega-
tivt kontrollerande  – präster upplevdes falska – invandrat till Sverige –
som sjukpensionär haft regelbundna hembesök av präst och diakonissa –
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Figur 39: Den livslånga kedja av upplevelser som utgör bakgrund till
mannen 3i:s beslut att först utträda ur kyrkan, för att några år senare
återinträda. 



upplevt relationen till Svenska kyrkan och prästerna som en tillgång – en
dotter som nyligen konfirmerats och deltagit i kyrkans ungdomsverksam-
het – inträdde 46 år gammal samtidigt som dottern i samband med hen-
nes konfirmationen – kyrkotillhörigheten hör ihop med att bo i Sveri-
ge 

14i: Född/uppväxt i Finland – tillhört evangelisk-lutherska kyrkan – flyt-
tat till Sverige (28 år) – flyttat tillbaka till Finland (41 år) – tillbaka till
Sverige (44 år) – negativa upplevelser av dåliga predikningar – saknar när-
het och värme i gudstjänsterna – negativ till kyrkan som organisation –
prästerna kommit bort från budskapet – positiva upplevelser av Svenska
kyrkans verksamhet och gudstjänster för finskspråkiga – uppskattar för-
samlingsgemenskapen – positiv upplevelse av en radioandakt – positiv upp-
levelse av en ekumenisk gospelkväll – om man deltar i kyrkans verksam-
het känns det bra att tillhöra kyrkan – inträdde, 48 år, för att dottern som
skulle konfirmeras i Finland skulle kunna gå i kyrkan i Sverige före
sin konfirmation 

21i: Född/uppväxt i Chile – tillhörde katolska kyrkan som förknippades
med tvång och regler – till Sverige som flyktning (17 år) – positiv bild av
Svenska kyrkan, öppen, aktiv, präglas av frihet – den fyller samma tradi-
tionsbärande funktion som katolska kyrkan i Chile – uppskattar enskilda
besök i kyrkor för lugn och ro – flyttat ihop med en kvinna, fått ett barn
– vill dela den svenska kulturen – inträdde 27 år ”för säkerhets skull” i
samband med barnets dop 

23i: Född/uppväxt i Finland – tillhörde både evangelisk-lutherska kyrkan
och pingstkyrkan – flyttade till Sverige (22 år) – fortsatte delta i en pingst-
församling – negativ upplevelse av Svenska kyrkans gudstjänster; stela,
opersonliga – positiv upplevelse av begravning av maken (31 år) – utträd-
de ur Svenska kyrkan (42 år) p.g.a. tillhörigheten i pingstförsamlingen –
lämnade pingstförsamlingen då dom ställde för stora krav på engagemang
– har en känsla att man måste höra någonstans, det ger trygghet och
frid – en trygghet att tillhöra kyrkan för dom anhöriga om man dör – in-
trätt, 52 år 
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Fyra av de sju inträdda är invandrare som i sitt hemland har tillhört
en kyrka med en motsvarande national/folkkyrkokaraktär som Sven-
ska kyrkan. De tre övriga har återinträtt efter att tidigare i livet ha
utträtt ur kyrkan. I samtliga fall handlar det följaktligen om att åter-
knyta till ett kyrkomedlemskap efter att under ett antal år ha stått
utanför en formell tillhörighet. Ingen av de sju inträdda är eller pla-
nerar att bli speciellt engagerad i kyrkans verksamhet. De säger alla
uttryckligen att de inte är speciellt intresserade av gudstjänster och
den verksamhet som kyrkan har, förutom att de sporadiskt vill ta
del av vissa speciella tjänster. Dessa önskade tjänster är olika för
var och en av dem. De personer som har inträtt i kyrkan är följakt-
ligen inte primärt intresserade av verksamheten utan av vissa spe-
ciella tjänster samt av tillhörigheten i sig. De säger alla att huvud-
motivet för kyrkointrädet är själva tillhörigheten. Relationen till kyr-
kan genom den formella tillhörigheten ger kvalitéer som inte har att
göra med ett klart definierat utbyte i form av vissa tjänster. Inbäd-
dat i känslan av relationens betydelse finns dock hos ett par av de
nyligen inträdda en slags försäkringsmässig aspekt, att det kan in-
nebära en trygghet att tillhöra kyrkan om det skulle hända något
oförutsett, att man t.ex. skulle hamna i en krissituation. Men hu-
vudmotivet för de inträdda framstår ändå som till största delen kul-
tur- och traditionsrelaterat. Det känns helt enkelt bra att tillhöra
det större sammanhang som Svenska kyrkan utgör.         

Kollektiv- eller individorienterad relationstyp

Man kan utifrån intervjuanalyserna urskilja två huvudtyper av
grundläggande relation till Svenska kyrkan. Dessa två olika grund-
hållningar blir särskilt tydliga när de informanter som nyligen har
förändrat sin formella relation till Svenska kyrkan jämförs med de
övriga. De två relationstyperna återspeglas i informanternas attityd
till sin egen formella kyrkotillhörighet. Tillhörigheten till kyrkan
uppfattas antingen som något självklart som inte ens är förhand-
lingsbart, eller så uppfattas tillhörigheten som förhandlingsbar och
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beroende av vissa omständigheter (figur 40). 
Enligt den första huvudtypen förknippas relationen till kyrkan

med individens relation till den kollektiva samhällsgemenskapen.
Man kan tolka det så att relationen till kyrkan uppfattas som en re-
lation till den svenska traditionen, kulturen, historien och till den
egna släktgemenskapen. Nästan alla av de intervjuade inom ur-
valsgrupperna ”nyligen dop” och ”nyligen begravning” uttrycker den-
na typ av icke förhandlingsbar relation. Bland dessa finns dels män-
niskor för vilka kyrkorelationen har ett klart samband med en egen
gudstro, dels de som inte riktigt kan svara på frågan om de har en
gudstro, dels uttalade ateister. 

De som omfattar den andra huvudtypen av relation har ett mer
individuellt perspektiv på kyrkotillhörigheten. Kyrkan uppfattas
inte primärt som en länk till den kollektiva mänskliga gemenska-
pen, utan som en organisation som man i likhet med andra organi-
sationer kan tillhöra om man personligen känner gemenskap med
den eller har speciell nytta av den. Inom denna grupp av mer indi-
viduellt orienterade finns samtliga informanter som nyligen har för-
ändrat sin formella relation till kyrkan samt tre av de övriga infor-
manterna. Tre undergrupper kan urskiljas inom denna relationstyp.
För det första personer som är starkt personligt religiöst engagera-
de, de flesta i ett annat samfund. För det andra personer som stäl-
ler upp på kyrkans grundläggande värden, men som låter sin rela-
tion till kyrkan avgöras utifrån kyrkans trovärdighet och vilken per-
sonlig nytta man har av kyrkan. För det tredje personer som är  ut-
talade ateister och helt saknar intresse för kyrka och religion. 

Den icke förhandlingsbara inställningen till kyrkotillhörigheten
är gemensam för dem som har en mer kollektiv kulturell oriente-
ring beträffande sin relation till kyrkan. Bland dessa finns såväl guds-
troende som agnostiker och ateister. De kollektiva värden med kopp-
lingar till tradition och ett större sammanhang som relationen till
kyrkan representerar är så betydelsefulla att de överväger i betydelse
jämfört med individuella preferenser. Även den egna trosuppfatt-
ningen har en underordnad betydelse för inställningen till kyrko-
relationen eftersom denna i första hand uppfattas representera nå-
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got annat än den personliga tron. Inom denna huvudtyp av relation
uppfattas vanligtvis kyrkans tjänster i samband med dop och be-
gravning som kärntjänsterna. Kyrkan har en sammanhållande och
kulturförmedlande roll främst genom livsriterna. Tillhörigheten till
kyrkan och delaktigheten i livsriterna utgör en trygghet och en käns-
la av sammanhang genom sambandet med den svenska traditionen
och kulturen. Som en 36-årig advokat uttrycker det, (2d): ”man är
rädd vad som skulle hända om man inte var med, det tror jag nog
lite grann är en känsla att man skulle så att säga tappa fotfästet lite
grann” 

Inom gruppen individorienterade har de individuella preferen-
serna en större betydelse för relationen till kyrkan. Kyrkotillhörig-
heten uppfattas primärt som en individuell relation och inte som
en relation till kulturella kollektiva värden. Valet att tillhöra eller
stå utanför kyrkorelationen uppfattas som ett individuellt person-
ligt ställningstagande. De starkt religiöst engagerade inom denna
grupp låter sitt personligt religiösa engagemang styra uppfattning-
en av relationen, sin kyrkotillhörighet och konsumtionen av kyrkli-
ga tjänster. För några av informanterna inom denna grupp har re-
lationen till Svenska kyrkan och nyttjandet av vissa kyrkliga tjän-
ster en komplementär funktion vid sidan av ett frikyrkligt engage-
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Figur 40: Två huvudtyper av relation till Svenska kyrkan.
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mang. Inom gruppen individorienterade finns också personer med
svagt eller inget personligt religiöst engagemang, och som betonar
vikten av att ha personlig nytta av kyrkan om man ska tillhöra den.
Här finns också de som inte alls är personligt religiöst engagerade,
men uppfattar sin kyrkotillhörighet som ett slags stöd för de vär-
den som kyrkan står för. En sådan person kan t.ex. utträda ur kyr-
kan på grund av vissa prästers omoraliska beteende, men återinträda
igen när kyrkan uppfattas ha förändrats till det bättre. När kyrkan
står upp för de värden den representerar är kyrkotillhörigheten ett
stöd för dessa värden. Men när kyrkans representanter sviker ide-
alen vill man inte stödja kyrkan, vilket kan leda till att kyrkorela-
tionen ifrågasätts. En tredje undergrupp bland personer med en in-
dividorienterad förhandlingsbar relation utgörs av dem som är mer
eller mindre övertygade ateister och där detta har varit en bidra-
gande orsak för dem att utträda ur kyrkan. Med något undantag
lämnar dessa informanter dörren öppen för att de i framtiden kan
ändra trosuppfattning eller att något annat skulle kunna hända som
kan få dem att eventuellt ompröva sin inställning till kyrkorelatio-
nen. 

Inom finsk religionssociologi har man intresserat sig för samban-
den mellan typen av kyrkorelation och typen av religiositet. Man har
därvid dragit slutsatsen att den positiva värderingen av kyrkan som
sådan, är en särskild dimension av begreppet religion (Sihvo
1979:18–21). Den positiva värderingen av kyrkan har fått benäm-
ningen ”kyrklighet” och betraktas därvid som en särskild socialpsy-
kologisk religionsdimension vid sidan av de klassiska individual-
psykologiska dimensionerna; upplevelse, ideologi, rit, etik, och kon-
sekvens. De finska undersökningarna har visat att dessa fem klas-
siska religionsdimensioner ofta är korrelerade med varandra, med-
an religionsdimensionen kyrklighet följer andra mönster. Kyrklig-
heten samvarierar i större utsträckning med kulturella och regio-
nala skillnader (jfr. Sundback 1991:40). Även resultat från andra re-
ligionssociologiska undersökningar pekar i samma riktning, dvs. mot
två grundläggande olika dimensioner, dels en socialt och kulturellt
orienterad religionsdimension med särskilda mekanismer inbyggda,
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och en individuellt orienterad religionsdimension med andra sam-
manhängande mekanismer (t.ex. Hamberg 1989, Reimers 1995). In-
tervjuanalysen tydliggör dessa båda typer av mekanismer och hur
de sammanhänger med individens relation till kyrkan. Analysen vi-
sar även på behovet av en fördjupad diskussion kring religionsbe-
greppet och begreppet relation. I avhandlingens tredje del förs en
mer fördjupad diskussion kring sambandet mellan de båda begrep-
pen religion och relation. 

Sammanfattning

Intervjuerna har analyserats ur informanternas livsperspektiv med
fokus på upplevda förändringar beträffande relationen till kyrkan.
Interaktionen mellan upplevelsen av relationen till kyrkan och upp-
levelsen av de nyttjade tjänsterna har särskilt uppmärksammats.
Analysen visar att upplevelser av tjänstemöten med kyrkan, kyrkans
image via media, etc. länkas till varandra och jämförs med varan-
dra. Händelser och upplevelser ända från barndomen kan finnas kvar
till efter pensioneringen och kan påverka uppfattningen av kyrkan.
Fem sociala mekanismer kunde urskiljas som särskilt betydelseful-
la för utvecklingen av relationen till kyrkan. Minst en av dessa fem
mekanismer tydliggörs i varje informants berättelse:
a) Upplevelser och erfarenheter under uppväxtåren som barn och

ungdom fram till 20-årsåldern påverkar relationen.
b) Familjesituationen och förändringar i den påverkar relationen. 
c) Vissa tjänstemöten man minns särskilt positivt eller negativt

påverkar relationen.
d) Personmöten med präster påverkar relationen. 
e) Erfarenheter av andra kyrkor eller religioner spelar in vid 

bedömningen av relationen till Svenska kyrkan.

Livsperspektivanalysen av intervjuerna med dem som nyligen har
förändrat sin formella relation till Svenska kyrkan visar att såväl ut-
trädes- som inträdesbesluten är resultatet av en kedja av upplevel-

326



ser. Dessa upplevelser är vanligtvis utspridda under minst en tioårs-
period. Informanten anger ofta en speciell upplevelse som den av-
görande, men underbygger skälet till utträdes- respektive inträdes-
beslutet med hänvisning till ytterligare negativa respektive positi-
va upplevelser.     

Utifrån den integrerade och fördjupade analysen har två olika hu-
vudtyper av kyrkorelation tydliggjorts bland informanterna. Å ena
sidan en mer kollektivt orienterad relationstyp som förknippar re-
lationen till kyrkan med individens relation till den kollektiva sam-
hällsgemenskapen; till tradition, kultur, släkt och historia. Å andra
sidan en mer individorienterad relationstyp enligt vilken kyrkan be-
traktas mer som en intresseorganisation som man väljer att tillhö-
ra om man har personlig nytta av tillhörigheten. Den kollektivt ori-
enterade kan sägas ha en icke förhandlingsbar relation medan den
individorienterade har en förhandlingsbar relation till kyrkan. För
den senare relationstypen beror det på vissa omständigheter om
man väljer att tillhöra kyrkan eller inte. I del fyra vidareutvecklas
den teoretiska analysen av relationen till kyrkan ur individens livs-
perspektiv.   
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Del IV

RESULTAT OCH REFLEKTION
Avhandlingens syfte, och teoretiska perspektiv presenterades i del
ett. I del två diskuterades de förändrade villkoren för religionen i
det moderna tjänstesamhället och en tjänsteteoretisk referensram
för Svenska kyrkan utvecklades. Den tredje avhandlingsdelen redo-
visade val av metod och design samt analys och resultat av en in-
tervjuundersökning bland kyrkotillhöriga och nyligen utträdda be-
träffande deras uppfattningar om relationen till kyrkan och nytt-
jandet av dess tjänster. I del fyra vidareutvecklas den tjänsteteore-
tiska referensramen mot bakgrund av de empiriska resultat som re-
dovisas i del tre. Undersökningen på mikronivå återkopplas därmed
till de tjänsteteoretiska och religionssociologiska analyserna på
meso- och makronivå.

329





9. Kvalitet i livslånga tjänsterelationer

Först i kapitlet sammanfattas avhandlingens tre första delar genom
att avhandlingens syfte och de teoretiska perspektiven aktualiseras,
och ett kort sammandrag ges av resultaten från den undersökning
respektive begreppsprövning som genomförts utifrån syftet. Där-
efter vidareutvecklas den tjänsteteoretiska referensram som ut-
vecklades i del två, i en reflexiv interaktion med den empiriska un-
dersökningen (Alvesson & Sköldberg 1994:324f., Merriam 1994).
Analysen och tolkningen av undersökningsresultaten fördjupas ut-
ifrån de i avhandlingen fokuserade begreppen relation, tjänst och
kvalitet. Resultaten från undersökningen på mikronivå återkopplas
därmed till den organisationsorienterade mesonivån och samhällets
makronivå. 

Sammanfattning av del I–III

Aktualisering av syfte och teoretiska perspektiv
De formella relationerna mellan staten och Svenska kyrkan har kon-
tinuerligt förändrats sedan mitten av 1800-talet. Utvecklingen har
gått från en fullständig enhet mot en separation av kyrkan från sta-
ten vilken till största delen fullföljdes den 1 januari år 2000. Även
på individnivå har relationen till kyrkan förändrats genom en ökad
privatisering av religionen, ett mer nytto- och marknadsorienterat
förhållningssätt och en fortgående minskning av människors delta-
gande i kyrkans verksamhet. Relationerna mellan samhälle och kyr-
ka, respektive individ och kyrka, har upplösts på en rad områden
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medan de finns kvar och vidareutvecklas i vissa speciella avseen-
den. Nästan alla svenskar har en, vanligtvis livslång, relation till
Svenska kyrkan och nyttjar kyrkans tjänster vid vissa tillfällen un-
der livet, främst i samband med dop och begravning. Många är kon-
tinuerliga nyttjare av kyrkans tjänster under kortare eller längre pe-
rioder av sin livstid. Samtidigt som kyrkan nästan helt har förlorat
sina formella samhällsfunktioner efterfrågas Svenska kyrkans and-
liga, karitativa och etiska tjänster på ett nytt sätt inom många om-
råden. Utvecklingen är på många sätt motsägelsefull och väcker
många forskningsfrågor. Förändringen av relationerna till kyrkan har
ägt rum parallellt med utvecklingen från jordbrukssamhälle via in-
dustri- till tjänstesamhälle. Det finns likheter mellan människors
relation till kyrkan och relationen till tjänsteproducenter i allmän-
het vilket utgör ett huvudmotiv för att analysera relationen till kyr-
kan ur ett tjänsteperspektiv. Mot denna komplexa bakgrund av-
gränsades avhandlingens syfte till: 

”att tydliggöra sociala mekanismer som sammanhänger med
människors relation till Svenska kyrkan. I första hand riktas in-
tresset mot den majoritet av den svenska befolkningen som tillhör
Svenska kyrkan men som sällan tar del av dess tjänster. Detta syf-
te fullföljs genom 
att undersöka hur kyrkotillhöriga uppfattar och bedömer sin re-
lation till kyrkan och de kyrkliga tjänster som de har tagit del av,
samt genom
att pröva tjänsteteoretiska begrepp i kyrkans kontext och relate-
ra denna prövning till religionssociologisk teori.” 

Enligt avhandlingens vetenskapsteoretiska ansats, den kritiska rea-
lismen, är samhällsvetenskapens främsta uppgift att diskutera, fast-
ställa och tolka relationer och mekanismer mellan sociala objekt.
Detta sker främst genom begreppsbildning och begreppsdefinitio-
ner. Utifrån detta synsätt har de tjänsteteoretiska begreppen prö-
vats i kyrkans kontext och använts som verktyg för att analysera re-
lationen mellan individer och Svenska kyrkan. Denna prövning har
koncentrerats kring fem begrepp: tjänst, producent, kund, relation
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och kvalitet. Den teoretiska referensramen har utvecklats i ett möte
mellan ett tjänsteteoretiskt och ett religionssociologiskt perspek-
tiv på tre nivåer; en samhällelig makronivå, en organisationsorien-
terad mesonivå, samt en individorienterad mikronivå. De två för-
sta nivåerna har behandlats genom teoretiska analyser vilka bildar
avhandlingens tjänsteteoretiska och religionssociologiska referens-
ram. Det tjänsteteoretiska perspektivet är i stor utsträckning ett
kundperspektiv och lyfter fram mottagaren av kyrkans verksamhet.
Hans/hennes behov, förväntningar och upplevelser sätts i centrum.
Utifrån detta synsätt har analysen på mikronivå genomförts som en
kvalitativ intervjuundersökning bland människor som tillhör eller
har tillhört Svenska kyrkan. 29 informanter valdes strategiskt från
fyra pastorat med olika social och kyrklig karaktär, representeran-
de fyra olika typer av individer. Dels individer som har en färsk er-
farenhet av en kyrklig tjänst som närmast anhörig (barndop eller be-
gravning), dels individer som nyligen på något sätt har reflekterat
över sin relation till kyrkan genom att de antingen nyligen har in-
trätt i kyrkan eller nyligen utträtt ur kyrkan.

Flertalet svenskar har en (a) livslång relation till kyrkan och (b)
nyttjar kyrkans tjänster då och då, ibland med flera års mellanrum.
Ur ett tjänsteperspektiv kan denna typ av relation betraktas som
en livslång tjänsterelation. Mot denna bakgrund skapades en sär-
skild intervjudesign i syfte att kartlägga olika former av tjänste-
möten med kyrkan under individens hittillsvarande livstid. En sär-
skilt utvecklad form av livsperspektivanalys har kombinerats med
kritisk-händelse-metoden, genom att speciellt positiva respektive
negativa upplevelser i möten med kyrkan under livstiden har upp-
märksammats. I slutet av intervjuerna har en rad mer strukturera-
de frågor ställts om relationen till kyrkan och de kyrkliga tjänster-
na (figur 41). 

Intervjuerna har analyserats ur tre olika varandra kompletteran-
de perspektiv. Analyserna har tydliggjort sociala mekanismer som
sammanhänger med individens livslånga tjänsterelation till kyrkan
och faktorer som formar individens kvalitetsupplevelse i relation
och tjänster.   
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Undersökningens resultat i sammandrag
Utifrån det första analysperspektivet betraktades varje intervju som
en text, ur vilken kvalitativa kategorier bildades induktivt utifrån
informanternas svar och berättande. Detta resulterade efter max-
imal reduktion av antalet kategorier i sex övergripande teman: Tra-
dition och trygghet, Trovärdighet, Offentlig service och omsorg, Åt-
skillnad från vardagslivet, Prästen, Kyrkobyggnaden. Dessa teman
kan tolkas som kvalitetsdomäner inom vilka informanterna till stor
del formar bedömningen av sin relation till kyrkan. De två först-
nämnda domänerna uttrycker aspekter som berör kyrkans allmän-
na image. Följande två domäner drar åt två motsatta håll, det im-
manenta respektive det transcendenta. Övriga domäner, prästen
och kyrkobyggnaden, är uttryck för de viktiga symbolfunktioner
dessa har. De sex kvalitetsdomänerna kan därmed hänföras till tre
olika kvalitetsdimensioner: (1) image, (2) transcendens – immanens
och (3) symbolfunktioner. Den induktiva kategoriseringen visar på
starka tendenser i intervjumaterialet att relationen till kyrkan vär-
deras och kvalitetsbedöms utifrån hur kyrkan förmår uttrycka och
förmedla kvalitet inom dessa tre dimensioner och sex domäner. 

Det andra analysperspektivet innebar en analys av informanter-
nas svar på de mer strukturerade frågor som ställs i slutet av in-
tervjuerna. Denna analys visade att nästan alla informanter säger
sig ha förtroende för Svenska kyrkan. Flertalet anser att kyrkan har
viktiga funktioner i samhället genom att ge trygghet och förvalta tra-
ditioner, särskilt i samband med födelse och död. Andra viktiga
funktioner som nämns av flera är den sociala verksamheten för barn-
och äldre samt kyrkans roll i samband med krissituationer. 
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Figur 41: Modell över den empiriska intervjuundersökningens design:
livsperspektivanalys med särskilt fokus på positiva och negativa kritis-
ka händelser i möten med kyrkan. 
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Det tredje analysperspektivet innebar att de tjänsteteoretiska be-
greppen relation, tjänst och kvalitet användes som tolkningsraster.
Analysen visade att informanternas relation till kyrkan kan ut-
tryckas i två dimensioner; dels en positiv eller negativ grundhåll-
ning, dels en dimension som uttrycker graden av känslomässigt en-
gagemang i grundhållningen. Flera informanter uttrycker att rela-
tionen genom den formella kyrkotillhörigheten har ett särskilt vär-
de. Relationen förmedlar en känsla av trygghet och sammanhang.
Kyrkorelationen kan därför betraktas som en tjänst, vilken ger mer-
värde genom en känsla av trygghet och samhörighet med släkten,
traditionen och den svenska kulturen. 

Flertalet informanter har tagit del av kyrkans tjänster endast i
samband med vissa särskilda tillfällen, såsom t.ex. dop, konfirma-
tion, vigsel, begravning och skolavslutning. Frontpersonalens, sär-
skilt prästernas, agerande i dessa sammanhang har stor betydelse.
Prästens bemötande formar till stor del kvalitetsupplevelsen i tjän-
sten. Med begreppet kvalitet som tolkningsraster har ett stort an-
tal kvalitetsfaktorer genererats. Dessa resulterade efter reduktion
i elva övergripande kvalitetsfaktorer.

Mot bakgrund av resultaten från de tre analysperspektiven har
intervjuanalysen integrerats och fördjupats med informanternas
livsperspektiv som utgångspunkt. Livsperspektivanalysen visade att
upplevelsen av relationen till kyrkan interagerar med upplevelsen av
de nyttjade tjänsterna. Positiva och negativa upplevelser av kyrkan
genom tjänstemöten, kyrkans image via media etc. länkas samman
i en kedja under hela livstiden, där tidigare upplevelser påverkar så-
väl senare tjänstemöten som upplevelsen av relationen. Detta för-
hållande blev särskilt tydligt vid den fördjupade analysen av inter-
vjuerna med nyligen utträdda respektive nyligen inträdda. 

När upplevda förändringar av relationen till kyrkan under infor-
manternas livstid analyserades framträdde fem sociala mekanismer
som särskilt betydelsefulla för utvecklingen av relationen till Sven-
ska kyrkan: (a) Upplevelser och erfarenheter under uppväxtåren som
barn och ungdom fram till 20-årsåldern påverkar relationen. (b) Fa-
miljesituationen och förändringar i den påverkar relationen. (c) Vis-
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sa tjänstemöten man minns särskilt positivt eller negativt påverkar
relationen. (d) Personmöten med präster påverkar relationen. (e) Er-
farenheter av andra kyrkor eller religioner spelar in vid bedömningen
av relationen till Svenska kyrkan. Dessa fem områden är betydelse-
fulla för relationens utveckling såväl i positiv som i negativ riktning.
Ett huvudresultat av den fördjupade intervjuanalysen var att den
tydliggjorde två olika huvudtyper av relation till kyrkan bland in-
formanterna; en mer kollektivt orienterad relationstyp och en mer
individorienterad relationstyp. 

Sociala mekanismer som påverkar relationen
Den empiriska undersökningens resultat har tydliggjort ett antal so-
ciala mekanismer som har påverkat informanternas relation till kyr-
kan och deras nyttjande av kyrkans tjänster. I enlighet med den kri-
tiska realismens synsätt avses med begreppet mekanism i den so-
ciala verkligheten inneboende tendenser, strukturer, krafter och ge-
nerativa mekanismer. Eftersom undersökningen inte medger gene-
raliserbarhet kan de upptäckta mekanismerna endast betraktas som
tentativa teoretiska ansatser. De utgör resultatet av den explora-
tivt upptäckande ambitionen utifrån avhandlingens syfte. Meka-
nismernas eventuella generaliserbarhet får prövas i kvantitativa un-
dersökningar eller bekräftas genom ett större antal liknande kvali-
tativa fallstudier. De sociala mekanismer beträffande människors re-
lation till Svenska kyrkan som har tydliggjorts genom undersök-
ningen kan mycket kortfattat sammanfattas i följande fem punkter:   

1.  Två huvudtyper av relation till kyrkan: 
En kollektivt orienterad relationstyp respektive en individorienterad re-
lationstyp.

2.  Fyra typer av grundläggande attityd i relation till kyrkan: 
a) En emotionellt engagerad negativ attityd till kyrkan.
b) En allmänt negativ attityd till kyrkan utan emotionellt engagemang.
c) En emotionellt engagerad positiv attityd till kyrkan.
d) En allmänt positiv attityd till kyrkan utan emotionellt engagemang.
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3.  Utvecklingen av relationen till kyrkan påverkas särskilt av fem 
mekanismer: 

a) Upplevelser och erfarenheter under uppväxtåren som barn och ungdom
fram till 20-årsåldern påverkar relationen.

b) Familjesituationen och förändringar i den påverkar relationen.
c) Vissa tjänstemöten man minns särskilt positivt eller negativt påverkar

relationen.
d) Personmöten med präster påverkar relationen. 
e) Erfarenheter av andra kyrkor eller religioner spelar in vid bedömning-

en av relationen till Svenska kyrkan.

4. Sex domäner inom tre dimensioner av särskild betydelse för upp-
fattning och bedömning av relationen till kyrkan

Tre dimensioner: Sex domäner:
Kyrkans image Tradition/trygghet 

Trovärdighet

Transcendens – Immanens Offentlig service och omsorg 
Åtskillnad från vardagslivet

Symbolfunktioner Prästen 
Kyrkobyggnaden

5. Elva övergripande kvalitetsfaktorer av betydelse för individens
bedömning av relationen till kyrkan och kyrkans tjänster: 
Trovärdighet 
Öppenhet 
Lättsamhet 
Trygghet 
Känsla av sammanhang 
Sociala kontakter 
Personligt bemötande 
Existentiellt tilltal 
Delaktighet 
Stillhet 
Högtidlighet
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Denna kortfattade summering av undersökningens huvudresultat i
fem punkter av sociala mekanismer/tendenser, är utgångspunkt för
en fördjupad analys och tolkning med återkoppling till den organi-
sationsorienterade mesonivån och den samhälleliga makronivån.
Denna fördjupade analys utvecklas senare i detta kapitel under de
tre rubrikerna; ”Den livslånga relationen”, ”De sporadiska tjänste-
mötena” och ”Kvalitet i relation och tjänster”.  

Prövning av tjänsteteoretiska begrepp
Förutom genom den empiriska undersökningen har avhandlingens
syfte fullföljts genom att pröva tjänsteteoretiska begrepp i kyrkans
kontext och relatera denna prövning till religionssociologisk teori.
Fem tjänsteteoretiska begrepp har särskilt fokuserats i avhand-
lingsarbetet: tjänst, kund, producent, relation och kvalitet. Det tjän-
steteoretiska perspektivet på relationen mellan individ och kyrka
har analyserats och diskuterats på tre sociala nivåer; makro-, meso-
och mikronivå. Därvid har det tjänsteteoretiska perspektivet även
relaterats till religionssociologisk teori. 

På den övergripande samhälleliga makronivån analyserades och
tolkades förändringen av relationen mellan människor och kyrkan
som en del av de allmänna samhälls- och värderingsförändringar-
na. Utvecklingen mot allt högre grad av individualism och plura-
lism inom religionens område betraktades som en del av förän-
dringen från homogen jordbrukskultur till heterogent tjänstesam-
hälle. På den organisationsorienterade mesonivån analyserades Sven-
ska kyrkan utifrån tjänsteteoretiska begrepp som en tjänsteprodu-
cerande organisation. Designen av intervjuundersökningen på
mikronivå konstruerades utifrån ett tjänsteteoretiskt perspektiv på
relationen mellan individ och kyrka. Avsikten var att belysa indivi-
dens relation till Svenska kyrkan och nyttjande av kyrkans tjänster
under livstiden. Vid analysen av intervjuerna användes tjänsteteo-
retiska begrepp som tolkningsraster i ett av tre analysperspektiv. 

Resultatet av prövningen av tjänsteteoretiska begrepp i Svenska
kyrkans kontext utföll positivt på såväl mikro- som meso- och ma-
kronivå. Den tjänsteteoretiska referensramen och begreppen har på
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alla tre samhällsnivåerna fungerat som fruktbara verktyg för att be-
lysa relationen mellan människor och Svenska kyrkan. Tillämp-
ningen av tjänsteteoretiska begrepp i kyrkans kontext har bidragit
till en fördjupad analys av, och diskussion om den institutionella
religionens funktion ur ett brukarperspektiv. Bland annat har in-
teraktionen mellan kvalitetsupplevelser av tjänstemöten och upp-
levelsen av relationen till kyrkan ur individens livsperspektiv däri-
genom uppmärksammats. Den betydelse som tjänsteforskningen har
lagt vid negativa och positiva kritiska händelser i samband med tjän-
stemöten visade sig ha relevans även beträffande tjänstemöten i kyr-
kans kontext. 

I avhandlingen har de tjänsteteoretiska begreppen använts för att
belysa ett av flera tänkbara perspektiv på relationen mellan individ
och kyrka. Detta är inte det enda tänkbara perspektivet och ger inte
en uttömmande beskrivning av verkligheten. Det tjänsteteoretiska
perspektivet behöver därför kompletteras med andra perspektiv som
belyser samma relationer. Användningen av tjänsteteoretiska be-
grepp i kyrkans kontext behöver också kritiskt analyseras ur andra
perspektiv, särskilt det för kyrkan konstitutiva teologiska perspek-
tivet. I avhandlingen har en viss sådan reflektion gjorts, bland an-
nat utifrån kontextuell teologi. Men här behövs ytterligare reflek-
tion utifrån andra teologiska utgångspunkter.     

De problematiska etiketterna kund och producent
De tjänsteteoretiska begreppen har följaktligen visat sig fruktbara
att använda vid en vetenskaplig analys av relationen mellan individ
och kyrka. Däremot är vissa av begreppen svåra att använda i var-
dagssituationen då de för många människor leder tankarna fel. Det
gäller särskilt begreppen kund och producent. I vardagligt språkbruk
används dessa begrepp vanligtvis för att uttrycka någon form av af-
färsmässig förbindelse, och förknippas oftast med kommersiella
verksamheter där det ekonomiska vinstintresset utgör den främsta
drivkraften hos producenten. Många människor såväl inom som
utom kyrkans kontext reagerar därför negativt när dessa begrepp
används för att beskriva den kyrkliga verksamheten. Man uppfat-
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tar begreppsanvändningen som ett sätt att kommersialisera kyrkan.
Bland kyrkliga medarbetare och teologer är det vanligt att man även
reagerar mot själva uppdelningen i ett producentled och ett kund-
led. Ett vanligt argument är att kyrkan utgörs av dess medlemmar
varför man inte kan tala om dessa som kunder. Det vore detsamma
som att betrakta kyrkan som kund till sig själv. 

Även utifrån det tjänsteteoretiska perspektivet är den tydliga
uppdelningen i producentroll respektive kundroll ifrågasatt, efter-
som tjänster produceras i interaktion mellan kunden och tjänste-
organisationen. Kunden medverkar i större eller mindre utsträck-
ning till tjänstens uppkomst och kan därför betraktas som med-
producent. I medvetande om kundens roll som medproducent och
i brist på en bättre benämningar används dock vanligtvis orden
kund och producent i den tjänsteteoretiska litteraturen för att tyd-
liggöra de båda olika rollerna i samband med tjänsteproduktion.     

Den kritik som riktas mot användningen av kund- och produ-
centbegreppen inom kyrkan är av samma typ som riktas mot an-
vändningen av dessa begrepp även inom en rad andra verksamhe-
ter, t.ex. skolan, sjukvården och ideella organisationer. Begreppet
kund möter vanligtvis ett större motstånd än begreppet producent.
Andra synonyma uttryck som med fördel kan ersätta ordet kund är
människor och mottagare. Även orden brukare och nyttjare kan an-
vändas som variation till ordet kund. Ordet producent kan van-
ligtvis ersättas med benämningen för den tjänsteproducerande or-
ganisationen, i det här fallet kyrkan. Mot bakgrund av den stora ris-
ken för missförstånd rekommenderas läsaren en försiktighet i an-
vändningen av orden producent och kund i kyrkans kontext. Om
det inte finns möjlighet till en mer utförlig genomgång av den tjän-
steteoretiska referensramen, kan andra ord på ett mer ”kundan-
passat” sätt bättre uttrycka samma begreppsinnehåll som orden pro-
ducent och kund.        
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Den livslånga relationen

Transcenderande kulturidentitet eller personligt val 
Intervjuundersökningen har lyft fram två olika typer av grundläg-
gande relation till Svenska kyrkan. En relationstyp som är mer kol-
lektivt orienterad och en annan relationstyp som är mer individo-
rienterad. Den förstnämnda relationstypen förknippas med kollek-
tiva kulturella värden med den gemensamma traditionen som nor-
merande. Relationen till kyrkan representerar en rad andra rela-
tioner med kultur, historia, tradition och släkt. Den bidrar därmed
till en för individen transcenderande kulturell identitet. Den an-
dra relationstypen är individorienterad och baseras på individens
personliga behov och ställningstagande till kyrkan. Dessa individers
relation till kyrkan är mer normerad av den egna subjektiva upple-
velsen (figur 42). 

Även om intervjuundersökningen inte är kvantitativ ger den ändå
en antydan om att flertalet individer som har utträtt eller inträtt i
kyrkan, samt troligen endast en mindre del av övriga kyrkotillhöri-
ga, tillhör den individorienterade relationstypen. Man kan därför
anta att flertalet svenskar tillhör den kollektivt orienterade rela-
tionstypen. De har en livslång relation till Svenska kyrkan genom
kyrkotillhörighet och nyttjar kyrkans tjänster främst i samband med
de traditions- och kulturintegrerade livsriterna. De har inte re-
flekterat särskilt mycket över sin kyrkotillhörighet utan ser den som
något självklart och naturligt.  

En av religionens grundläggande funktioner är att uttrycka indi-
videns identitet i relation till kollektivet (Durkheim 1912/1995).
Durkheim framhöll att människan är social till sin natur och blir
inte en riktig människa om hon inte uppfattar sig stå i relation till
en social grupp. I den svenska kontexten bidrar de kyrkliga livsri-
terna till denna identitetsskapande och kulturellt sammanhållan-
de funktion. Denna funktion är inte uppenbar i den ”normala” var-
dagssituationen, men blir tydlig på individ- och familjenivå i sam-
band med födelse och död, samt även på samhällsnivå i samband
med vissa större kris- och katastrofsituationer (Källstad m.fl. 1986,
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Gustafsson 1995, Pettersson P. 1995a, jfr. Davies 1999).   
Svenska kyrkan uppfattas av de kollektivt orienterade som en re-
presentant för kollektiva kulturella värden1. Kyrkan förvaltar för den
svenska kulturen viktiga traditioner. Informanterna använder be-
greppet tradition som ett honnörsord som förutsätts ha en självklar
positiv laddning och nästan en slags ”helighet” som inte kan ifråga-
sättas. Kyrkan är den samhällsinstitution som tillskrivs en legiti-
merande roll när det gäller traditionerna. Genom relationen till kyr-
kan får individen automatiskt en relation till traditionen. När in-
formanterna i intervjuundersökningen hänvisar till traditionen som
något betydelsefullt för dem själva, kan det tolkas som ett uttryck
för betydelsen av bekräftelse av sin egen identitet i relation till den
större samhällsgemenskapen (jfr. Luckmann 1967:43). 

De traditioner som kyrkan förvaltar länkar in individen i ett nät-
verk av relationer: 
• Till den egna släkten såväl i nutid som till historisk tid.
• Till samhället i övrigt genom att majoriteten av befolkningen de-

lar samma traditioner. 
• Till den svenska kulturen eftersom kyrkans traditioner uppfat-

tas som en del av en allmän svensk kultur. 
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Kollektiv orientering

Transcenderande kulturidentitet

Traditionsnormering

Individorientering

Personligt val

Upplevelsenormering

Figur 42: Traditionsnormerad eller upplevelsenormerad relation till
Svenska kyrkan. 

1 Straarup (1988:38) menar att relationen mellan religion och kultur kan beskri-
vas som två delvis överlappande cirklar. Det finns områden som är kultur utan
att vara religion och omvänt områden som är religion utan att vara kultur. Gräns-
dragningen mellan religion och kultur beror på vilken religionsdefinition man
utgår ifrån. Utifrån en tillräckligt vid funktionell religionsdefinition samman-
faller religion och kultur helt och hållet.    



Kyrkomedlemskapet, den formella relationen, betraktas av många
som en tradition i sig. Detta är en uppfattning som i hög grad gäl-
ler även de andra nordiska folkkyrkorna (Sundback 1991:63). Tra-
ditionen att tillhöra kyrkan står för en ritualiserad normativ rela-
tion som är en institutionaliserad del av den svenska kulturen så
länge denna tradition behåller sin starka position. För många sven-
skar i utlandet blir kyrkotillhörighet, traditioner och seder särskilt
betydelsefulla, de  fungerar som livlinor till det trygga och kända
(Bäckström 1995:137f).

Nationell, kulturell och religiös identitet har i Sverige sedan fle-
ra hundra år utgjort en oskiljbar helhet. Sedan 1800-talets slut på-
går en process i vilken dessa tre identiteter separeras. Det är lätt
att förklara vad det innebär att vara svensk, och att förklara den re-
ligiösa identiteten som en del av svenskheten. Men för de flesta in-
divider är det väldigt svårt att definiera vad den religiösa identite-
ten i sig innebär, bl.a. för att denna del av det mänskliga livet i hög
utsträckning kommuniceras genom symboler och symbolhandling-
ar (jfr. Bellah 1970/1991). Det är därför inte svårt att förstå att män-
niskor lyfter fram t.ex. behovet av dop och begravning i kyrkan som
uttryck för sin religiösa  relation och identitet. Dessa livsriter, samt
i andra hand även konfirmation och vigsel, är de mest betydelsefulla
traditioner som kyrkan förvaltar. Den kulturella identitetens kopp-
ling till livsriterna skapar grunden för den kollektiva icke förhand-
lingsbara relationstyp som majoriteten av svenska folket har i för-
hållande till Svenska kyrkan. En av livsriternas främsta funktioner
är att manifestera och bekräfta släktförhållanden (Gustafsson
1974). Riterna integrerar därmed individen med kollektivet. Födelse
och död aktualiserar också centrala existentiella frågor som berör
såväl medvetna som undermedvetna dimensioner hos varje män-
niska. De rituella tillfällena uppfattas som betydelsefulla och myck-
et speciella. Även om många svenskar idag inte skulle använda or-
det ”helig” för att beskriva livsritens karaktär, så uttrycker detta ord
andemeningen och innebörden i människors upplevelse. Dop och
begravning är ”heliga” tillfällen i den enskildes, familjens och släk-
tens liv. Dessa tillfällen äger vanligtvis rum i en kyrkobyggnad med
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en präst som utförare av den rituella handlingen. Å ena sidan re-
presenterar och förmedlar kyrkobyggnaden och prästen ”helighet”
vid dessa tillfällen, å andra sidan ”laddas” kyrkobyggnad och präst
med ”helighet” vid samma tillfällen. Den betydelse som kyrkbygg-
naderna har är därigenom direkt beroende av att livsriterna för-
knippas med kyrkorummen.  

Kyrkolojalitet, en lojalitet med kollektiva värden
Intervjuundersökningen visar att många människor motiverar sin
kyrkotillhörighet och relationen till kyrkan genom att hänvisa till
sin lojalitet med det kollektiva, den svenska nationella kulturen,
samhället, släkten, etc. Den finska befolkningens relation till den
Evangelisk-lutherska kyrkan liknar den svenska situationen, med c:a
90% kyrkotillhöriga och ännu högre anslutning till livsriterna. Sund-
back (1991:308f) hänvisar till två teorier som förklaring till den
starka kyrkolojaliteten i Finland; lokalsamhällesteorin och civilre-
ligionsteorin. Båda dessa teorier betonar betydelsen av förbindel-
ser mellan individen och den kollektiva samhällsgemenskapen.   

Enligt lokalsamhällesteorin sammanhänger kyrkolojaliteten med
kyrkans roll i den lokala närmiljön. Man är lojal med kyrkan så länge
en lokal kollektiv känsla finns kvar, där kyrkan fungerar som en stöd-
jande faktor. Detta stämmer väl med det som framkommer i inter-
vjuundersökningen. Den visar att relationen och lojaliteten med kyr-
kan sammanhänger med kyrkans roll i den sociala närmiljön i form
av familj, släkt och nära vänner. Flera informanter hänvisar expli-
cit till släkt och vänner när de motiverar sin egen relation till Sven-
ska kyrkan. I det alltmer pluralistiska samhället utgör dessa per-
sonliga nära relationer den plausibilitetsstruktur2 som fungerar le-
gitimerande för såväl individens beteende som för de tankemönster
som konstruerar mening och sammanhang (Berger & Luckmann
1966). 
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Sundbacks andra teori för att förklara kyrkolojaliteten är civil-
religionsteorin. Enligt denna teori förklaras lojaliteten av att kyr-
kan har symboler och centrala värden som är en del av den natio-
nellt sammanhållande kulturen (Bellah & Hammond 1980). Ju star-
kare den nationella samhörigheten är, desto mer kyrkolojal är be-
folkningen. Deltagandet i livsriterna kan ses som uttryck för lojali-
tetspraktiker genom vilka man uttrycker sin lojalitet med samhället
och med den gemensamma kollektiva historien (Bellah m.fl.
1985:152, Reimers 1995:28). Genom att t.ex. ta del av doptradi-
tionen markerar man sin lojalitet med samhället och med det som
uppfattas som den svenska kulturen (Reimers 1995:247). 

Vanligtvis tolkas begreppet civilreligion som en kollektiv reli-
gionsform med självständiga symboler och riter vid sidan av de tra-
ditionellt och institutionellt religiösa. I den svenska situationen
finns det anledning göra en annan tolkning enligt vilken kyrkan med
dess symboler och riter inkluderas i civilreligionsbegreppet (jfr.
Sundback 1991:27). Man skulle kunna tala om en svensk civilreli-
gion i form av en gemensamhetsideologi som bl.a. kommer till ut-
tryck i ”folkhemstanken”, ”den svenska modellen” och ”folkkyrko-
tanken”. Kyrkan och de kyrkliga traditionerna vid särskilda tillfäl-
len i livet uppfattas som en del av den för alla gemensamma sven-
ska kulturen. På samma sätt som man inte kan utträda ur samhäl-
let, uppfattas det av många som lika otänkbart att utträda ur
kyrkan. Det skulle innebära att man ställde sig utanför en del av själ-
va samhällsgemenskapen (Gustafsson 1997:185). 

Genusaspekter beträffande kyrkorelationen 
I samband med urvalet av informanter för intervjuundersökningen
upptäcktes några genusaspekter vilka föranleder en särskild dis-
kussion. Vid genomgången av pastorsexpeditionernas diarier över
personer som hade utträtt ur respektive inträtt i kyrkan  visade det
sig att det var fler män än kvinnor bland de utträdda i de fyra pas-
toraten. Det visade sig också att förhållandet var det motsatta be-
träffande inträden. I de fyra pastoraten var det fler kvinnor än män
som hade inträtt i kyrkan. Under urvalsprocessen framkom några
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tendenser som kan bidra till att förklara dessa skillnader. Det såg
ut att finnas vissa samband mellan utträden respektive inträden och
individens civilstånd. Ensamstående män verkar ha en större ten-
dens till utträde än ensamstående kvinnor medan ensamstående
kvinnor såg ut att ha en större tendens till inträde än ensamståen-
de män. Sammanboende och gifta verkade följa varandra beträf-
fande förändringar i kyrkotillhörigheten. I flera religionssociologis-
ka undersökningar är det belagt att kvinnor i högre utsträckning än
män sluter upp kring den institutionella religionens organiserade
aktiviteter, t.ex. gudstjänster. Kvinnan i en familj har oftare än man-
nen funktionen att upprätthålla relationen till kyrkan (jfr. Gilligan
1993). Det skulle kunna vara så att detta förhållande slår igenom
bland ensamstående individer genom att kvinnor har en starkare
tendens än män att vilja bibehålla eller återknyta till en formell för-
bindelse med Svenska kyrkan. Ensamstående män skulle enligt den-
na teori ha en svagare tendens än kvinnor att bibehålla eller åter-
knyta till kyrkorelationen.  

Vid samtal med kyrkoherden i pastorat B inför besöket på pas-
torsexpeditionen framförde han en annan teori. Han menade sig ha
uppmärksammat att det är vanligt att endast mannen i en familj ut-
träder ur kyrkan, av strategiskt ekonomiska skäl. Eftersom mannen
har den högsta inkomsten sparar familjen mest pengar genom att
mannen inte är medlem. Genom att kvinnan, som i regel betalar en
lägre kyrkoskatt/avgift, kvarstår som kyrkotillhörig bibehåller fa-
miljen ändå en kontakt med kyrkan och tillgång till dess tjänster.
Någon sådan tendens till att endast en person i en parrelation ut-
träder kunde inte observeras i samband med urvalet av informan-
ter. 

Dessa genusaspekter beträffande relationen till kyrkan och hu-
ruvida det verkligen sker ekonomiskt strategiska utträden bland
män är värda att undersökas i någon form av fördjupad studie av
utträden och inträden. 
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De sporadiska tjänstemötena

Kort- och långsiktigt religiöst konsumtionsbeteende
I den teoretiska analysen av samhällets makronivå i del två disku-
terades den allmänna utvecklingen från kollektiva trygghetsvärden
mot individuella frihetsvärden, från traditionsnormering till upp-
levelsenormering. Denna utveckling anses vara en konsekvens av
samhällets funktionella differentiering och fragmentisering, samt
den därmed ökande graden av pluralism och individualism. Mot
bakgrund av denna allmänna utveckling kan man fråga sig hur man
ska förklara den kvardröjande dominerande kollektiva relationsty-
pen i förhållande till Svenska kyrkan? Kommer den mer individori-
enterade relationstypen att öka i omfattning inför framtiden? Vil-
ken relationstyp kommer att vara den dominerande om t.ex. 30 år? 

En övergripande iakttagelse i samband med analysen av inter-
vjuerna är att informanterna har ett mer individualiserat och upp-
levelseorienterat konsumtionsbeteende beträffande vissa kyrkliga
tjänster, medan konsumtionsbeteendet beträffande andra tjänster
är fast förankrat i traditioner och kollektiva värderingar. En och
samma individ har t.ex. ofta helt olika attityd till livsriterna re-
spektive till den löpande gudstjänstverksamheten. Deltagande i livs-
riterna motiveras med hänvisning till kollektiva värden, medan del-
tagande i vanliga gudstjänster och annan kyrklig verksamhet över-
vägs utifrån personlig preferens, intresse, smak etc. Andersson m.fl.
(1997) betonar skillnaden mellan de mekanismer som medverkar vid
kortsiktiga respektive långsiktiga konsumtionsbeslut beträffande va-
ror och tjänster. Behov av t.ex. trygghet eller känsla av sammanhang
är starkast när det gäller långsiktiga beslut, medan individuella pre-
ferenser tar över i beslut på kort sikt. Konsumtionsbeteendet är vi-
dare i hög grad beroende av förhållanden i den aktuella situationen.
Så länge det råder en bristsituation i nuet styr grundläggande lång-
siktiga behov, men med ökad behovstillfredsställelse ökar prefe-
rensernas betydelse. De individuella preferenserna samspelar med
moden och trender som finns på en kollektiv samhällsnivå. 

Dessa olika typer av konsumtionsbeteende kan vara en nyckel

347



till att förstå utvecklingen mot en ökad grad av individuellt val be-
träffande vissa religiösa tjänster, parallellt med fasthållandet vid de
kollektiva livsriterna. Det religiösa konsumtionsbeteendet beträf-
fande en viss tjänst kan ha att göra med den tidsdimension som tjän-
sten är insatt i. Den höga anslutningen till livsriterna sammanhänger
med behov och värden som är viktiga i ett mer långsiktigt per-
spektiv. Dessa värden har att göra med historien, släkten, det egna
livsperspektivet och kommande generationer. Den kollektiva ideo-
logi som påverkar konsumtionsbesluten är här närmast den sven-
ska kulturidentiteten och anslutningen till en kollektiv tradition.
När det däremot gäller deltagande i olika former av mer tidsbund-
na ”kortsiktiga” religiösa aktiviteter, t.ex. gudstjänster, så tenderar
individuella preferenser att ta över. Dessa två olika konsumtions-
mönster kan vara en förklaring till att religiösa moden, t.ex. olika
former av österländska tekniker och s.k. New Age-andlighet kan
kombineras med den mer långsiktigt motiverade anslutningen till
traditionell religion genom tillhörigheten till Svenska kyrkan. De två
konsumtionsmönstren kompletterar varandra på ett liknande sätt
beträffande religionen som de gör beträffande annan form av kon-
sumtion. Konsumtionsbesluten är insatta i olika tidsdimensioner
med olika typer av inbyggda sociala mekanismer (figur 43). 

Religionens utveckling mot pluralism och individualism behöver
därför inte stå i motsats till den institutionella religionens kvarva-
rande integrerande funktion i samband med livsriter och som en del
av kulturen. Den höga kyrkotillhörigheten i de nordiska länderna
med en hög efterfrågan av vissa kyrkliga tjänster, i kombination med
pluralism, individualism och lågt gudstjänstdeltagande, kallas
ibland för en nordisk paradox. Denna paradox skulle kunna för-
klaras mot bakgrund av att de olika konsumtionsmönstren är insatta
i olika tidsdimensioner med därmed sammanhängande konsum-
tionsmekanismer. 

Skilda förväntningar kund – producent
När intervjuanalysen konfronteras med den teoretiska analysen på
mesonivå av kyrkan som tjänsteorganisation, framträder ett par tyd-
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liga skillnader mellan kund- och producentsidan beträffande för-
väntningar på kyrkans tjänster. För det första skiljer sig informan-
ternas uppfattningar från kyrkans beskrivning av vilka som är kyr-
kans kärntjänster, d.v.s. vilka delar av kyrkans verksamhet som är
de mest centrala. För det andra har informanterna generellt sett
mycket låga förväntningar på kyrkans tjänster, medan kyrkan i sitt
koncept implicit kan sägas ha höga förväntningar på tjänstens re-
sultat. 

Majoriteten informanter förväntar sig att kyrkan ska erbjuda tjän-
ster med förväntad eller högre kvalitet vid vissa viktiga tillfällen un-
der livet. Om man skulle definiera vilka tjänster som ur ett kund-
perspektiv är kyrkans kärntjänster, så är det framför allt livsriter-
na i samband med födelse och död. Dessa tjänster skapar ett mer-
värde genom att ge sammanhang och mening. Utifrån intervjuun-
dersökningens kundperspektiv betraktas kyrkans koncept av
flertalet närmast som att förmedla tradition och trygghet. 

Ur kyrkans producentperspektiv framhålls däremot vanligtvis
söndagens huvudgudstjänst som kärntjänsten framför andra, i syn-
nerhet den fullständiga huvudgudstjänsten i form av mässa, d.v.s.
med nattvardsfirande. Kyrkans koncept ur producentperspektivet
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Sociala mekanismer som påverkar individens  religiösa konsumtionsbeteende

Sociala meka-
nismer på indi-
viduell nivå 

Sociala meka-
nismer på 
kollektiv nivå 

Tidsdimension: Kort sikt

Preferens ( t.ex. personlig
smak)  
Individuell efterfrågan

Moden (t.ex. religiösa symbo-
ler som smycken)   
Trender (t.ex. hälsotrenden)

Tidsdimension: Lång sikt

Behov (t.ex. känsla av 
sammanhang)
Värden (t.ex. historisk förank-
ring, traditioners betydelse)

Livsstil (t.ex. aktiva släkt-
relationer)
Ideologi (t.ex. kulturidentitet,
religiösa, filosofiska och poli-
tiska idétraditioner)

Figur 43: Sociala mekanismer som påverkar individens religiösa kon-
sumtionsbeteende (vidareutveckling av Andersson m.fl. 1997:24)



formulerades tentativt i den teoretiska genomgången som ”Kyrkans
verksamhetsidé är att utifrån sin teologi på olika sätt bidra till män-
niskors livstolkning och upplevelse av mening och sammanhang”3.
Detta koncept formuleras ofta i kyrkans kontext i termer av att för-
medla tro och gudsupplevelse. Enligt denna tolkning av producent-
sidans uppfattning om vad som är kyrkans koncept, ligger den myck-
et nära informanternas uppfattningar, även om kyrkan ofta använ-
der mer centrala teologiska termer och uttryck i sina formulering-
ar. Däremot har man från respektive perspektiv helt olika förvänt-
ningar på vilka tjänster som är mest centrala när det gäller att
förmedla det mervärde som uttrycks i konceptet.  

Det är följaktligen en spänning mellan kundperspektivet och pro-
ducentperspektivet beträffande synen på vilka tjänster som ska de-
finieras som kyrkans kärntjänster. Detta leder dels till skilda för-
väntningar på tjänsterna, dels till olika grunder för kvalitetsbe-
dömning av såväl relation som tjänster (jfr. Bäckström 1997:138).
Informanternas subjektiva uppfattning om det mervärde som kyr-
kans olika tjänster tillför är delvis annorlunda än kyrkans egen nor-
mativa definition av det önskade mervärdet. Ur kundperspektivet
efterfrågas främst dop, begravning, kyrkorum och präster. Kyrkan
ska finnas där vid de tillfällen man behöver den. Man förväntar bl.a.
trygghet, traditionsförmedling, högtidlighet och stillhet. Ur kyrkans
producentperspektiv däremot prioriteras huvudgudstjänster med
nattvard och de gruppaktiviteter som är tänkta att följa upp livsri-
terna så att dessa leder in i ett regelbundet deltagande i kyrkans
verksamhet. Kyrkan vill åstadkomma ett regelbundet deltagande i
verksamheten och därigenom förmedla tro och gudsupplevelse (fi-
gur 44).   

En annan övergripande iakttagelse utifrån intervjumaterialet är
att informanternas förväntningar på kyrkans tjänster generellt sett
är ganska låga. Flertalet har nästan uteslutande positiva erfarenhe-
ter av kyrkan. Trots vissa uttalat negativa upplevelser upplevs ändå
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3 Se avsnittet ”Kyrkans pedagogik banar väg för tjänstesynsättets kundoriente-
ring” i kapitel 4.



kyrkan svara mot förväntningarna i samband med viktiga tillfällen
i livet. Man är i stort sett nöjd vid de tillfällen man nyttjar kyrkans
tjänster. Även om man egentligen inte är nöjd med den kvalitet som
vanligtvis erbjuds av kyrkan, så väntar man sig heller inget annat.
Om det inte sker något direkt misstag vid genomförandet av t.ex.
ett dop så är man nöjd. Denna positiva bedömning av kyrkans tjän-
ster har att göra med informanternas överlag mycket låga förvän-
tansnivå. Den förväntade kvalitetsnivån är låg, i synnerhet när det
gäller de kyrkliga kärntjänsterna. De låga initiala förväntningarna
innebär att det är lätt för kyrkans personal att överträffa männis-
kors förväntningar. Det blir nästan som en överraskning när kvali-
tet erbjuds i kyrkan. Det hade man inte väntat sig. Man blir lätt po-
sitivt överraskad t.ex. om prästen är personlig eller visar öppenhet
och flexibilitet. Schablonbilden av präster är att de är opersonliga,
tråkiga och rigida. Den anpassning till individuella behov som man
har en självklar förväntan om i samband med många andra typer av
tjänster tar många inte alls för given i kontakt med kyrkan. 
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Figur 44: Illustration av spänningen mellan kundperspektivet och kyr-
kans producentperspektiv beträffande de skilda förväntningarna på
kyrkans tjänster. 

De kyrkotillhöriga:
Efterfrågar dop, begravning, kyrkorum, präst
Förväntar trygghet, traditionsförmedling, högtidlighet, stillhet
Kyrkan ska finnas där när man behöver den

Kyrkan:
Prioriterar huvudgudstjänster med nattvard och gruppverksamhet
Vill förmedla tro och gudsupplevelse
Vill åstadkomma regelbundet deltagande

Kyrkans
producentperspektiv

KundperspektivetSkilda förväntningar



Den sociala kontexten förmedlar en sådan övervägande låg för-
väntansbild av kyrkan genom olika negativa förutfattade inställ-
ningar, t.ex. ”Alla andra döper trots att dopet verkar ske rutinmäs-
sigt av en präst som är opersonlig”, ”Man kan inte räkna med att det
ska vara roligt att gå i kyrkan”, ”Präster är stela och tråkiga, man
kan inte förvänta sig något annat”. Men intervjuundersökningen vi-
sar att det ändå finns ett lägsta golv inom toleranszonen. Om kva-
liteten i den kyrkliga tjänsten understiger denna lägsta kvalitetsni-
vå blir man missnöjd och besviken. 

De låga förväntningar som informanterna har på kyrkans tjänster
står med all sannolikhet i ett spänningsförhållande till kyrkans egna
förväntningar beträffande samma tjänster. Man kan förmoda att
kyrkans medarbetare och ledning i allmänhet har högre ställda för-
väntningar än flertalet informanter beträffande det kundupplevda
resultatet av de tjänster kyrkan erbjuder.    

Olika relationstyp – olika mekanismer för 
kvalitetsbedömning
De beskrivna kundförväntningarna har stor betydelse för bedöm-
ningen av kvalitet i relationen till kyrkan och kyrkans tjänster. Ut-
ifrån intervjuundersökningen kan man även beskriva två olika ty-
per av mekanismer av betydelse för individens kvalitetsbedömning.
Dessa sammanhänger med de två olika grundläggande typerna av
sociala mekanismer beträffande människors relation till Svenska
kyrkan, den kollektivt orienterade respektive den individoriente-
rade relationstypen. Kvalitetsbedömningen av relationen till kyrkan
och av upplevda tjänster är beroende av vilken relationstyp indivi-
den omfattar. 

Den kollektivt orienterade relationstypen innehåller en tendens
att starkt separera upplevelsen av relationens kvalitet från upple-
velsen av tjänsternas kvalitet. Relationen upplevs ha ett så högt vär-
de i sig att negativa upplevelser av tjänsterna i liten utsträckning
påverkar värderingen av relationen till kyrkan genom kyrkotillhö-
righeten. Utträdesbenägenheten bland kollektivt orienterade är
mycket liten eftersom relationen i sig upplevs ha kvalitetsfaktorer
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vilka förmedlar ett mervärde som man inte vill avstå ifrån. Rela-
tionen till kyrkan kan upplevas som en viktig del av den personli-
ga identiteten även för människor som aldrig eller nästan aldrig del-
tar i gudstjänster eller andra kyrkliga aktiviteter (jfr. Bäckström
1995:90). 

Den andra relationstypen som är mer individorienterad lägger
större vikt vid den personligt upplevda nyttoaspekten av kyrkan.
Kvalitetsupplevelsen av såväl relationen till kyrkan som kyrkans tjän-
ster bedöms mer rationellt utifrån det direkt praktiska mervärde
som kyrkorelationen och tjänsterna tillför. I praktiken innebär det
att den individorienterade gör kvalitetsbedömningen mer utifrån
kvalitetsfaktorer som sammanhänger med det faktiskt upplevda
mervärdet i tjänstemöten, medan den kollektivt orienterade rela-
tionstypen i större utsträckning betonar kvalitetsfaktorer som har
att göra med den livslånga relationen. Dessa två typer av mekanis-
mer för kvalitetsbedömning innebär även olikheter beträffande in-
teraktionen mellan kvalitetsbedömningen av relationen och tjän-
sterna ur individens livsperspektiv. De två relationstyperna impli-
cerar därför behovet av två olika modeller för kyrkans verksamhet,
med olika tjänstekoncept och olika typer av tjänsteprocesser. En
modell som är mer inriktad mot behov hos de mer kollektivt ori-
enterade och en annan modell som möter behov hos de mer indi-
vidorienterade.     

Kvalitet i relation och tjänst   

Begreppet kvalitet är ett av de mest centrala tjänsteteoretiska be-
greppen. Inom tjänsteforskningen fokuseras särskilt den kundupp-
levda kvaliteten i tjänster och relationen till tjänsteorganisationen.
Samtliga sociala mekanismer som har tydliggjorts genom avhand-
lingens empiriska undersökning påverkar på olika sätt kvalitets-
upplevelsen av såväl relationen till kyrkan som kyrkans tjänster. De
mekanismer som har bedömts vara av särskild betydelse för indivi-
dens kvalitetsbedömning har sammanfattats i en kvalitetsmodell; de
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elva kvalitetsfaktorerna, de sex kvalitetsdomänerna och tre kvali-
tetsdimensionerna. I samband med modellutvecklingen har analy-
sen av mekanismerna fördjupats ytterligare. 

Transcendent och immanent kvalitet 
Intervjuundersökningen resulterade i elva övergripande kvalitets-
faktorer vilka påverkar informanternas bedömning av såväl relatio-
nen till kyrkan som kyrkans tjänster:
• Trovärdighet 
• Öppenhet
• Lättsamhet 
• Trygghet 
• Känsla av sammanhang 
• Sociala kontakter 
• Personligt bemötande
• Existentiellt tilltal
• Delaktighet 
• Stillhet
• Högtidlighet

Dessa elva faktorer kan dikotomiseras i två typer av faktorer, de som
är mer förknippade med egenskaper hos kyrkans verksamhet och
personal å ena sidan och faktorer som är mer förknippade med in-
dividens inre personliga upplevelser. Det är dock ingen entydig och
klar gräns mellan dessa två typer av kvalitetsfaktorer. Dikotomise-
ringen är endast att betrakta som ett tentativt försök till metaana-
lys av de elva övergipande faktorerna (figur 45). 

Trovärdighet, öppenhet, lättsamhet, sociala kontakter och per-
sonligt bemötande är kvalitetsfaktorer som kan betraktas som egen-
skaper hos kyrkan som tjänsteorganisation. Trygghet, känsla av sam-
manhang, stillhet och högtidlighet handlar mer om individens per-
sonliga inre upplevelser. Dessa kvalitetsfaktorer som är mer knut-
na till individens inre upplevelser kan sägas vara förknippade med
en transcendensupplevelse (jfr. Garvin 1988)4. Det handlar om kva-
litetsupplevelser som är svåra att formulera, men som av många in-
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formanter framhålls som centrala för kvalitetsupplevelsen i kyrkans
tjänster och i relationen till kyrkan. De kvalitetsfaktorer som är mer
förknippade med egenskaper hos kyrkan kan betecknas som uttryck
för en mer immanent kvalitet, vilken är mer direkt anknuten till kyr-
kans personal, verksamhet och organisation. De två faktorerna ex-
istentiellt tilltal och delaktighet ligger någonstans mittemellan den
transcendenta och den immanenta kvaliteten. Som redan har fram-
hållits går det inte att dra någon skarp gräns mellan dessa två po-
ler, transcendent kvalitet respektive immanent kvalitet.  

Sex domäner – tre dimensioner 
Den induktiva analysen av intervjuerna resulterade i sex övergri-
pande teman: tradition/trygghet, trovärdighet, offentlig service och
omsorg, åtskillnad från vardagslivet, prästen, kyrkobyggnaden. Des-
sa i intervjuerna återkommande teman uttrycker områden som är
särskilt betydelsefulla för informanternas kvalitetsuppfattningar om
Svenska kyrkan. De kan därför betraktas som kvalitetsdomäner av
betydelse för såväl informanternas relation till kyrkan som för de-
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Figur 45: Dikotomisering av de elva kvalitetsfaktorerna i två poler:
transcendent respektive immanent kvalitet.  

4 Begreppet transcendent kvalitet används av Garvin (1988:40) i samband med
typologisering av kvalitetsdefinitioner. Här använder jag begreppet i en delvis
annan betydelse som avseende den typ av kvalitetsupplevelser som är mer knut-
na till individens inre upplevelse än till upplevelsen av egenskaper hos tjänste-
organisationen/producenten.  

KVALITETSFAKTORER
Transcendent kvalitet Immanent kvalitet
(personlig upplevelse) (egenskaper hos kyrkan)

Trygghet Existentiellt tilltal Trovärdighet
Känsla av sammanhang Delaktighet Öppenhet
Stillhet Lättsamhet
Högtidlighet Sociala kontakter

Personligt bemötande



ras bedömning av kyrkans tjänster. Vidare kan de sex kvalitetsdo-
mänerna tolkas som uttryck för tre dimensioner rörande Svenska
kyrkan: kyrkans image, symbolfunktioner, samt en kombination av
en transcendent och en immanent inriktning.

De sex kvalitetsdomänerna och de tre kvalitetsdimensionerna
samt de elva kvalitetsfaktorerna har nedan placerats in i en sam-
manfattande model (figur 46). Det visar sig att man kan göra den
tolkningen att av de sex kvalitetsdomänerna drar tre mer åt det
transcendenta, medan de tre övriga drar mer åt det immanenta hål-
let, vilket illustreras av modellen. De sex kvalitetsdomänerna kan
därför dikotomiseras på ett motsvarande sätt som de elva kvali-
tetsfaktorerna. Å ena sidan med en dragning åt det transcenden-
ta, å andra sidan med en dragning åt det immanenta, dock utan nå-
gra skarpa gränser mellan dessa och utan inbördes motsättningar. 

Svenska kyrkan associeras å ena sidan med det transcendenta, det
som är åtskilt från vardagslivet och som förknippas med tradition
och trygghet. Där står kyrkobyggnaden som en fast fysisk symbol
som representerar och manifesterar såväl det transcendenta som
man inte kan förklara, som ett tydligt samband med den egna kul-
turen och historien. Svenska kyrkan associeras å andra sidan med
det immanenta, det vardagsnära. Kyrkan ska vid behov tillhanda-
hålla service och omsorg för alla på ett liknande sätt som andra of-
fentliga tjänster. Prästen är en levande symbol för kyrkans handlande
och omsorg. Kyrkans trovärdighet uppfattas därför till stor del som
en fråga om prästernas trovärdighet. 

Livsriterna berör alla delar av modellen, såväl den immanenta
som den transcendenta sidan, vilket belyser den centrala och inte-
grerande funktion dessa tjänster har för individens relation till kyr-
kan. De betraktas som en del av den offentliga servicen samtidigt
som de förbinder individen med traditionen. Såväl prästen som kyr-
kobygganden har centrala funktioner i samband med livsriterna. 

En jämförelse mellan dikotomiseringen av kvalitetsfaktorer och
dikotomiseringen av kvalitetsdomäner framhäver den dubbla in-
riktningen mot både transcendens och immanens beträffande in-
formanternas uppfattningar och bedömning av kyrkan. Kvalitets-
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bedömningen av kyrkan görs utifrån två dimensioner, en transcen-
dent dimension och en immanent dimension. Inom respektive di-
mension har tre kvalitetsdomäner en särskild betydelse. Kvaliteten
i dessa bedöms utifrån elva kvalitetsfaktorer, varav några har stör-
re betydelse för den transcendenta kvalitetsdimensionen och några
har större betydelse för den immanenta kvalitetsdimensionen. Man
kan teoretiskt anta att totalkvalitet i relationen till Svenska kyrkan
uppnås när kvalitetsupplevelsen är hög inom var och en av de sex
kvalitetsdomänerna.
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KVALITETSFAKTORER
Transcendent kvalitet Immanent kvalitet
(personlig upplevelse) (egenskaper hos kyrkan

som organisation)

Trygghet Existentiellt tilltal Trovärdighet
Känsla av sammanhang Delaktighet Öppenhet
Stillhet Lättsamhet
Högtidlighet Sociala kontakter

Personligt bemötande

Tradition och trygghet

Transcendens Immanens

Symbolfunktioner

Image

Kyrkobyggnaden Prästen

Åtskild från
vardagslivet
(heligt)

Offentlig service
och omsorg
(vardagsnära)

Kvalitet i 
relationen till

Svenska kyrkan

Trovärdighet

Figur 46: Sammanfattande modell över kvalitetsdimensioner, -domä-
ner och  -faktorer av särskild  betydelse för informanternas bedömning
av relationen till kyrkan och kyrkans tjänster (jfr. figur 25 och 45).



Enligt denna analys kan vi sammanfattande tala om såväl en
transcendent som en immanent kvalitetsupplevelse av relationen till
kyrkan och dess tjänster. Den transcendenta kvalitetsupplevelsen
skapas inom individen som ett huvudsakligt mervärde i flera av kyr-
kans tjänster, t.ex. trygghet eller en känsla av sammanhang. Den sto-
ra betydelsen av transcendent kvalitet i kyrkliga tjänster medför att
brister beträffande immanent kvalitet kan balanseras upp av en hög
transcendent kvalitetsupplevelse. I följande stycken fördjupas den
teoretiska reflektionen och analysen av de tre kvalitetsdimensio-
nerna och de sex kvalitetsdomänerna. 

Kyrkans image – tradition/trygghet och trovärdighet
De flesta av de intervjuade tillhör den majoritet svenskar som inte
har något starkare personligt kyrkligt engagemang och som nyttjar
kyrkans tjänster endast vid vissa speciella tillfällen under livet.
Ändå har flertalet en tydlig bild av vilka värden kyrkan ska stå för
och förmedla, och vilken image man förväntar sig att kyrkan ska ha.
Intervjuanalysen lyfter på olika sätt fram betydelsen av kyrkans
framtoning. 

Kyrkans image är å ena sidan starkt förknippad med den svenska
kulturen och traditionen i allmänhet, där kyrkan uppfattas förmedla
trygghet och en känsla av sammanhang. Den höga värderingen av
de kyrkliga tjänsterna i samband med dop och begravning förstär-
ker bilden av denna kulturella image. Å andra sidan präglas kyrkans
image av hur kyrkan uppfattas fungera i samstämmighet med de vär-
deringar och den etik som det kristna evangeliet innehåller. Det är
viktigt att kyrkan är trovärdig såväl beträffande hur dess egen or-
ganisation fungerar, som hur kyrkan agerar i samhället. Ett par in-
formanter lyfter särskilt fram betydelsen av kyrkans samhällskri-
tiska funktion när det gäller att försvara människovärdet och
mänskliga rättigheter. När kyrkan och dess representanter brister i
trovärdighet blir reaktionerna ofta mycket starka, vilket kan sam-
manhänga med att kyrkans image är så starkt förknippad med dess
höga ideal. Svenska kyrkan åtnjuter allmänt sett ett starkt förtro-
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ende bland flertalet informanter, även om det förekommer kritik
mot enskilda kyrkliga företrädare.

Upplevelsen av trovärdighet är en viktig del av kyrkans image. Be-
dömningen av denna trovärdighet präglas till stor del av de egna
upplevelserna i närkontakt med kyrkan, bl.a. i samband med de tjän-
steprocesser som man själv har tagit del av. Erfarenheter av per-
sonliga kontakter med präster har en särskild betydelse för upple-
velsen av trovärdighet. Flertalet informanter har endast positiva er-
farenheter av möten med präster. Men de positiva erfarenheterna
kontrasteras mot de kyrkliga skandaler man tar del av genom me-
dia och en allmänt negativ schablonbild av präster. Hos många män-
niskor finns det en motsättning mellan de egna positiva erfarenhe-
terna av kyrkan och hur man tror att det brukar vara. Förväntan är
således att mötet med kyrkan och i synnerhet prästen blir en åt-
minstone delvis negativ upplevelse. Därför betonar flera informan-
ter att de har förtroende för de präster som de har mött eller kän-
ner till, medan de är mer tveksamma till präster som de inte kän-
ner personligen. De egna mötena med präst och kyrka betraktas som
positiva undantag från det normala, som antas vara mer negativt (jfr.
Reimers 1995:198). Svenska kyrkans image förknippas med en öp-
penhet och frihet som ibland kontrasteras mot andra trossamfunds
slutenhet och mer påträngande arbetsmetoder, t.ex. Jehovas vittnen
och Livets Ord (jfr. Reimers 1995:196). 

Människors upplevelse av kyrkans image är en viktig aspekt som
står i ett ömsesidigt interaktivt förhållande till såväl relationen till
kyrkan som upplevelsen av kyrkans tjänster. Upplevelsen av relation
och tjänster påverkar uppfattningen av kyrkans image och denna på-
verkar uppfattningen av relation och tjänster. Eftersom de flesta har
en livslång relation genom den formella kyrkotillhörigheten, men en-
dast sporadiska personliga tjänstemöten med kyrkan, har kyrkans
image förmodligen en större betydelse för upplevelsen av den lång-
siktiga relationen än i andra mer kontaktintensiva typer av tjänste-
relationer. Detta framkommer i undersökningen genom att många
motiverar den egna kyrkotillhörigheten med hänvisning till den all-
männa bild man har av kyrkan. Upplevelsen och värderingen av den-
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na allmänna bild av kyrkan bidrar till en grundläggande positiv el-
ler negativ relation till kyrkan, vilken förknippas med en större el-
ler mindre grad av känslomässigt engagemang. De flesta har en all-
mänt positiv relation men utan ett mer personligt känslomässigt en-
gagemang. Det ger en känsla av trygghet att tillhöra den tradition
och de värden som kyrkans image representerar. 

Intervjumaterialet visar att det finns kopplingar mellan infor-
manternas egen personliga identitet och den betydelse man till-
skriver kyrkans image. Bilden av kyrkan får inte avvika alltför myck-
et ifrån det som individen personligen kan ställa upp på om indi-
viden ska kunna känna sig positivt relaterad till kyrkan. Kyrkans tro-
värdighet är särskilt viktig, det gäller i synnerhet trovärdigheten hos
kyrkans mest centrala representanter, prästerna. Förbindelsen mel-
lan individers identitet och denna aspekt av kyrkans image kan åt-
minstone delvis förklara det stora intresse som finns hos såväl all-
mänhet som media när det gäller prästers trovärdighet och den etik
som kyrkan som organisation har. Detta intresse och engagemang
står knappast i proportion till den rent praktiska betydelse som kyr-
kan och dess verksamhet har för de flesta. Det känslomässiga en-
gagemanget i frågor rörande kyrkans och prästers trovärdighet är
istället närmast uttryck för betydelsen av kvalitetsfaktorer som hör
samman med den livslånga relationen till kyrkan.           

Symbolfunktioner – kyrkobyggnaden och prästen
Kyrkan och de värden den representerar manifesteras fysiskt för de
flesta människor på tydligast sätt i form av kyrkobyggnader och
präster. Det sammanhänger med att dessa fysiska objekt är i prak-
tisk funktion i samband med de tjänsteprocesser som livsriterna ut-
gör. Kyrkobygganden och prästen ”laddas” då med den ”helighets-
karaktär” som präglar dessa tillfällen (Durkheim 1912/1995). Öv-
riga delar av kyrkans fysiska organisation och tillgångar är för de
flesta människor dolda bakom den så kallade synlighetslinjen5.
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Många informanter upplever att de har en särskild och närmare re-
lation till en viss kyrkobyggnad eller till en viss präst, än vad de har
till kyrkobyggnader och präster i allmänhet.    

I bondesamhället manifesterades kyrkan genom de fysiska objek-
ten kyrkobyggnaden och prästen på ett tydligt sätt. På senare år har
den kvarvarande betydelsen av dessa båda fysiska symboler på ett
särskilt sätt uppmärksammats i samband med större katastrofsitu-
ationer. Kyrkobyggnaden och prästen har i det svenska samhället fo-
kuserats offentligt och massmedialt genom den centrala roll som
kyrkan har fått i samband med bl.a. Estoniakatastrofen 1994 och
Göteborgsbranden 1998 (Pettersson P. 1995a). I samband med des-
sa omfattande katastrofsituationer har kyrkobyggnaden och prästen
framstått som de mest betydelsefulla symbolerna för Svenska kyr-
kan. Å ena sidan kyrkobyggnaden med en starkt transcendent in-
riktning genom stillhet, ljuständning, gudstjänster etc. och å andra
sidan prästen med en immanent inriktning genom omsorg, stöd och
omhändertagande.         

Kyrkobyggnaden betraktas av de flesta som viktig och betydel-
sefull, som en allmän tillgång för alla människor, med starka kopp-
lingar till den svenska kulturen. En intressant aspekt är att den lo-
kala kyrkobyggnaden i många fall är den äldsta byggnad i lokal-
samhället som fortfarande används för det ändamål som den en gång
byggdes för. De flesta övriga äldre byggnader används idag för an-
dra ändamål eller har omvandlats till museer. Kyrkobyggnaden för-
medlar känslomässiga kvalitetsupplevelser av högtidlighet och still-
het. Den uttrycker också samband med den egna släkten och med
svensk historia, tradition, och kultur. När informanterna beskriver
kyrkobyggnadens och kyrkorummets betydelse är det med uttryck
och formuleringar som transcenderar vardagen. Kyrkobyggnaden
och kyrkorummet förmedlar en atmosfär och upplevelser som inte
fullständigt går att uttrycka med ord. Det är något ”speciellt” med
kyrkan, som en av informanterna säger.    

Liksom kyrkobyggnaden uppfattas även prästen som en betydel-
sefull resurs som alla människor ska ha tillgång till, inte bara de som
är särskilt religiöst aktiva. Det finns tydliga förväntningar på att
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prästen ska vara tillgänglig om och när man har behov av det. Präs-
ten konkretiserar kyrkans omsorgsfunktion. Det finns en klar för-
väntan hos de flesta av informanterna att kyrkan ska ha omsorg om
enskilda människor och fungera såväl uppsökande, som finnas till-
hands i akuta krissituationer. Kyrkotillhörigheten garanterar som en
slags försäkring tillgång till kyrkans stöd, särskilt genom prästen,
om man skulle hamna i svårigheter. Kyrkans diakoner, vilka är an-
ställda särskilt för kyrkans omsorgsfunktion, nämns endast av ett
par informanter. De flesta har inte träffat diakoner i samband med
kyrkans tjänster. (23i): (varför det är viktigt att tillhöra kyrkan) ”om
det skulle hända nånting till exempel, om vi säger så här att man
inte, om det skulle hända en olycka, om man skulle komma bort och
så va”. Intervjuundersökningen visar att upplevelsen av det person-
liga mötet med präster har avgörande betydelse för kvalitetsupple-
velsen av såväl kyrkans tjänster som relationen till kyrkan. I sam-
band med kvalitetsbedömning av tjänstemöten är det i stor ut-
sträckning prästen som person och dennes agerande som värderas
(Reimers 1995:182, Vilenius 1997). 

Kyrkan har både en transcendent och en immanent 
inriktning 
Analysen av det empiriska materialet har visat att kyrkan som in-
stitution uppfattas som en förbindelselänk mellan det transcen-
denta och det immanenta. Uppfattningarna om och bedömningen
av kyrkan drar åt båda håll. Kyrkan förväntas ha kvalitet och för-
medla värden med båda dessa inriktningar. Hög kvalitet uppnås i
de kyrkliga tjänsterna om de kombinerar en känsla för det trans-
cendenta, det ”heliga”, med en upplevelse av personlig närhet och
samband med det egna livets vardag. Relationen till kyrkan förbin-
der individen med något utöver vardagen, vilket förmedlar kvalitets-
upplevelser av trygghet och sammanhang. Med anknytning till Durk-
heim skulle man kunna säga att den transcenderande inriktningen
associerar kyrkan med det kollektiva och med kollektiva värden
(Durkheim 1912/1995). Individen får genom sin relation till kyrkan
en förbindelse med det kollektiva, med kulturen och traditionen.
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Kyrkans immanenta inriktning uttrycker å andra sidan på olika sätt
det ”heligt” transcendentas praxis genom de omsorgstjänster som
kyrkan tillhandahåller. Kyrkan förmedlar därmed såväl det trans-
cendentas (Guds) som den kollektiva samhällsgemenskapens omsorg
om den enskilda individen. De informanter som själva har erfaren-
het av kyrkans omsorg uppfattar den som en viktig offentlig tjänst
av stort värde för såväl dem själva som för andra. Även de som själ-
va inte känner till så mycket om vad kyrkan faktiskt gör, uppfattar
kyrkans omsorgstjänster som en betydelsefull samhällsfunktion. Nå-
gra informanter motiverar sin kyrkotillhörighet med att det är en
solidaritetshandling för andra människor. Genom relationen till kyr-
kan stödjer man kyrkan och är därigenom med och bistår männis-
kor som behöver hjälp och stöd.    
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10.Avslutande tjänsteteoretisk och 
religionssociologisk reflektion

Avhandlingen avslutas med en tjänsteteoretisk och religionssocio-
logisk reflektion utifrån analyserna på mikro-, meso- och makroni-
vå. Reflektionen koncentreras kring fyra huvudpunkter: 
• Relationen individ – kyrka ur två olika sociala strukturperspek-

tiv.
• En sammanfattande modell för relationen mellan individ och 

kyrka.  
• Religion tolkad som tjänsterelation
• Religiösa relationer som integrerande kitt i ett pluralistiskt 

samhälle 

Relationen individ – kyrka ur två sociala strukturperspektiv

Den teoretiska analysen på samhällets makronivå belyste på olika
sätt religionens förändring i det moderna samhället, bland annat
som en konsekvens av att relationerna mellan människor och de re-
ligiösa institutionerna på ett grundläggande sätt har förändrats.
Denna kontextanalys bidrog med argument för att analysera rela-
tionen mellan individen och Svenska kyrkan ur ett tjänsteperspek-
tiv. Det moderna samhällets differentiering och pluralism tvingar
individen att i allt större utsträckning själv välja sin egen identitet
och livsmening och att legitimera dessa val utifrån sin egen sub-
jektiva bedömning. Den enskilda människan drivs att alltmer söka
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sin plausibilitetsstruktur1 i närmiljön eller i intressebaserade nät-
verk, hos människor som delar samma värderingar och livstolkning.
Avhandlingens intervjuundersökning belyser såväl denna utveckling
mot ett ökat inslag av individuellt val i relation till kyrkan, samti-
digt som undersökningen visar att Svenska kyrkan fortfarande fun-
gerar som en betydelsefull plausibilitetsstruktur i vissa avseenden. 

Kyrkan med dess teologi och de symboler, riter, och traditioner
som den förvaltar kan betraktas som en plausibilitetsstruktur som
kan legitimera t.ex. relationen till det kollektiva, föreställningar om
det transcendenta eller den egna identiteten (jfr. Berger & Luck-
mann 1966, Carroll 1991). Viktiga traditioner, främst livsriterna,
utgör för många en betydelsefull del av den plausibilitetsstruktur
som skänker identitet och en känsla av samhörighet med tradition,
kultur, släkt och historia. Som visats tidigare hänger den höga vär-
deringen av relationen till kyrkan genom kyrkotillhörigheten sam-
man med att kyrkan förknippas så starkt med den kollektiva kultu-
rella nivån. Människors relation till kyrkan genom kyrkotillhörig-
heten kan därför betraktas som en relation till en plausibilitets-
struktur. Ur detta perspektiv är den kundupplevda kvaliteten i 
tjänstemötet med kyrkan till stor del beroende av i vilken mån kyr-
kan som plausibilitetsstruktur upplevs vara relevant för individen.
Kvalitetsbedömningen handlar då om i vilken mån tjänsteproces-
sen upplevs ge individen legitimitet och en existentiell upplevelse
av mening och sammanhang.

Den teoretiska analysen på den organisationsorienterade meso-
nivån innebar att Svenska kyrkan betraktades som en tjänstepro-
ducerande organisation. Det betonades bland annat att en tjänste-
organisation endast tillhandhåller förutsättningar för tillkomsten
av en tjänst. Dessa förutsättningar, tjänsteorganisationen som ett
tjänstesystem, kallas ibland för en ”möjlighetsstruktur”. Tjänsten
kan inte produceras förrän kunden interagerar i den tjänsteprocess
vilken utgör såväl produktion som konsumtion av tjänsten. Kunden
kan därmed betraktas som medproducent. Ur ett tjänsteperspek-
tiv tillhandahåller kyrkan en möjlighetsstruktur för att tjänster ska
kunna produceras i interaktion med människor. Kyrkans tjänste-
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system erbjuder nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningar
för att tjänster ska produceras i olika tjänsteprocesser. Tillräckliga
förutsättningar finns först när människor interagerar med kyrkans
resurser. Människors relation till kyrkan genom kyrkotillhörigheten
ger tillgång till en möjlighetsstruktur bestående av en uppsättning
olika tjänster som man har möjlighet att ta del av.

De två begreppen plausibilitetsstruktur och möjlighetsstruktur
lyfter fram två olika perspektiv beträffande kyrkans funktion som
social struktur. Relationen mellan individen och Svenska kyrkan kan
analyseras ur ett individperspektiv med hjälp av begreppet plausi-
bilitetsstruktur och ur ett organisationsperspektiv med hjälp av be-
greppet möjlighetsstruktur. De enskilda tjänstemötena med kyrkan,
tjänsteprocesserna, aktiverar möjlighetsstrukturen och aktualise-
rar plausibilitetsstrukturen. Varje tjänstemöte tolkas av individen
utifrån den större kulturella kontext vilken kyrkan som plausibili-
tetsstruktur förknippas med. Tolkningen av den enskilda tjänste-
processen och dess resultat kan bli helt olika av individen respek-
tive av kyrkans personal. Tjänsten kan fungera rätt i enlighet med
möjlighetsstrukturens design utan att den på rätt sätt av brukaren
upplevs aktualisera den förväntade plausibilitetsstrukturen. Det
kan t.ex. handla om att tjänsteprocessen (den aktiverade möjlig-
hetsstrukturen) inte förmår aktualisera den känsla av samhörighet
och identitet (plausibilitetsstrukturen) som för många är ett hu-
vudmotiv för relationen till kyrkan. 

Tjänsteteoretisk och religionssociologisk modell

Den sammanfattande kvalitetsmodell som presenterades i föregå-
ende kapitel kan även tolkas som en sammanfattande tjänsteteore-
tisk och religionssociologisk modell för relationen mellan individer
och Svenska kyrkan som en tjänsteorganisation (figur 47). 

Tjänsteteoretiskt kan de tre betydelsefulla kvalitetsdimensio-
nerna image, transcendens – immanens och symbolfunktioner tol-
kas som motsvarande tre olika perspektiv på förutsättningarna för
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de tjänster vilka kyrkan tillhandahåller, tjänstens förutsättningar
som tjänstekoncept, tjänsteprocess respektive tjänstesystem2. Kyr-
kans image med kvalitetsdomänerna tradition/trygghet och trovär-
dighet kan tolkas som motsvarande konceptperspektivet. Upple-
velsen av transcendent åtskillnad från vardagslivet respektive upp-
levelsen av immanent service och omsorg är upplevelser som för-
medlas i kyrkans tjänsteprocesser. Dimensionen transcendens – im-
manens kan därmed tolkas som en motsvarighet till process-
perspektivet på förutsättningarna för kyrkans tjänster. Symbol-

funktionerna genom kyrkobyggnaden och prästen utgör centrala de-
lar av de fysiska resurserna inom Svenska kyrkans tjänstesystem.
Den tredje kvalitetsdimensionen motsvarar därför systemperspek-
tivet på kyrkans tjänster. Kvalitetsmodellens tre dimensioner kan
enligt denna jämförelse tolkas som uttryck för tre  perspektiv på
förutsättningarna för de tjänster som Svenska kyrkan tillhandahål-
ler: konceptperspektivet, processperspektivet och systemperspek-
tivet. Dessa tre organisationsperspektiv på förutsättningarna för de
tjänster som Svenska kyrkan tillhandahåller bildar ur individens/
kundens perspektiv en enda integrerad helhet.    

Ur religionssociologiskt perspektiv uttrycker de tre kvalitetsdi-
mensionerna, de sex kvalitetsdomänerna och de elva kvalitetsfak-
torerna samt deras inbördes relationer ett antal sociala mekanismer
som sammanhänger med individens tjänsterelation till Svenska kyr-
kan. Den kombination av transcendens och immanens som uttrycks
och förväntas i kyrkans tjänsteprocesser kan även tolkas som uttryck
för en kombination av kollektivt orienterade respektive individori-
enterade värden. Kyrkan förväntas uttrycka och representera den
transcendenta sfär som är åtskild från vardagslivet och som för-
binder individen med det kollektiva. Samtidigt förväntas kyrkan
vara närvarande i den immanenta vardagen och erbjuda omsorg och
service utifrån individuella behov. Kyrkans funktion att utgöra en
förbindelse mellan det transcendenta/kollektiva och det immanen-
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ta/individuella blir särskilt tydlig i samband med livsriterna. Des-
sa för majoriteten svenskar centrala kyrkliga tjänster aktiverar och
integrerar samtliga delar i den sammanfattande modellen. 

Den sammanfattande modellen integrerar befintlig religionsso-
ciologisk teori med resultaten från avhandlingens undersökning ut-
ifrån ett tjänsteteoretiskt perspektiv. Denna analys och tolkning ak-
tualiserar den inom religionsvetenskapen återkommande frågan om
definitionen av religionsbegreppet. I nästa avsnitt diskuteras ten-
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Fig. 47: Sammanfattande tjänsteteoretisk och religionssociologisk
modell för relationen mellan individer och Svenska kyrkan ur ett
tjänsteperspektiv (jfr. figur 46). 



tativt huruvida begreppet religion kan definieras som en tjänste-
relation. Reflektionen kring kyrkans funktion att förmedla en rela-
tion mellan det immanenta/individuella och det transcendenta/kol-
lektiva fördjupas därmed ytterligare.  

Religion som tjänsterelation 

Undersökningens resultat väcker frågan om man ur ett relations-
perspektiv kan definiera religion som en relation till det transcen-
denta. Det är helt klart att många informanter upplever sin relation
till den religiösa institutionen Svenska kyrkan som en relation till
något ”större” som man inte riktigt kan definiera. Tjänsterelationen
till kyrkan har sitt främsta mervärde genom att tillhandahålla den-
na relation till något ”större”. Tre informanter uttrycker det så här: 

”jag tycker överhuvudtaget att det är nåt visst med kyrkan, så det är
det” … ”Det är väl nånting så där lite speciellt, det är väl liksom ing-
et så där som tillhör vardan direkt trots allt tycker jag, så det blir
liksom … i och för sig jag tycker det känns bra på nåt vis, men jag
kan liksom inte förklara riktigt närmare.” (10d)

”det är väl lite grann av det här igen tycker jag, det här med tradi-
tioner. Därför att det finns där vad som än händer, så finns det där
på nåt vis, men det är så svårt att sätta ord på … det känns tryggt
att veta att det finns där ändå” (25d)

”är man svensk och bor i Sverige så får man väl vara med i Svenska
kyrkan” … ”jag tror att många resonerar som mig att det liksom (är)
nånting som är självklart, även om man inte är djupt troende så där”
(12d)

Denna upplevelse av en relation till något ”större” än individen själv;
det speciella, traditionen, den svenska kulturen är enligt Durk-
heimsk terminologi en genuin religiös upplevelse av individens re-
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lation till det transcendenta (Durkheim 1912/1995). Upplevelsen
av den egna relationen till den kollektiva mänskliga gemenskapen
är en transcendensupplevelse som gör människan till människa. Det
sociala är en transcendent dimension som uttrycks och kommuni-
ceras genom symbolsystem, religiösa såväl som icke-religiösa. I den
svenska kulturella kontexten fungerar centrala delar av Svenska kyr-
kans symbolsystem, även i det moderna samhället, som ett för folk-
majoriteten socialt integrerande symbolsystem. Detta symbolsys-
tem ger en upplevelse av en relation till det transcendenta, det som
är större än individen själv (Bellah 1970/1991). 

De flesta svenskar uppger att de tror på någon form av högre
makt, men flertalet ”tror på sitt eget sätt”. Många kan inte säga om
de tror eller inte tror, eller har svårt att överhuvudtaget formulera
sin tro. Man ”kanske tror på något”, ”vet inte”, ”tror ibland”, ”skul-
le vilja tro”, ”man hoppas att det finns något” etc. En av informan-
terna besvarar frågan om gudstro så här ”Ja, jag tror på Gud, det
tror jag att jag gör, men så där till hundra procent vet jag inte, men,
ja det finns nån viss tro, det gör det … men … jaa … ja … nej det är
svårt att …” (10d). För många människor är det svårt att med ord
uttrycka innehållet i sin relation till det transcendenta/det är man
tror på, vilket liknar svårigheten att uttrycka vad relationen till kyr-
kan betyder. Däremot är det lätt för de flesta att peka på vissa på-
tagliga motiv för att bibehålla relationen till kyrkan, med hänvisning
till vissa värden som kyrkan tillhandahåller. Undersökningen visar
att dessa värden främst är knutna till livsriterna i samband med fö-
delse och död, kyrkobyggnaderna där dessa symbolhandlingar äger
rum och prästerna som man är i kontakt med vid dessa tillfällen. 

Utifrån den tidigare analysen kan svenska folkets kyrkotillhörig-
het, d.v.s. ”svenska folkets religion”, beskrivas som en relation som
förmedlar en rad ytterligare relationer (figur 48). Relationen till
Svenska kyrkan ger tillgång till: 
• En relation till den svenska kulturen och traditionen
• En relation till släkten 
• En relation till historien
• En relation till en högre makt/det transcendenta/Gud
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• En relation till andra kristna/d.v.s. en global tillhörighet 

Detta förhållande är en del av förklaringen till att flera av under-
sökningens informanter uppfattar själva relationen genom kyrko-
tillhörigheten som en tjänst. Kyrkotillhörigheten ger tillgång till en
rad mervärden i form av relationer med kollektiva och transcen-
denta värden och förbinder individen med det kollektiva/sociala. En
44-årig kvinna som nyligen har inträtt i kyrkan säger att ”jag inser
att jag vill inte vara den här ensamma starka individualisten utan
att jag vill, jag vill vara med på nåt vis, där min familj är och, ja
min egen familj också, jag tänkte på släkten i övrigt då” (00i). Det
är självfallet inte så att det bara är kyrkan som kan ge tillgång till
dessa relationer. Det finns också andra vägar till relationer med kul-
tur, tradition, släkt, historia, det transcendenta och det globala.
Men kyrkan förvaltar en uppsättning mycket speciella resurser i
form av traditioner, symboler, riter, texter, psalmer m.m. vilka fun-
gerar som särskilt kraftfulla redskap för att förmedla och förstär-
ka dessa relationer. Här har livsriterna en absolut särställning, vil-
ket är en nyckel till att förstå den höga uppslutningen kring dessa
tjänster. 

Alla individer uppfattar och värderar inte samtliga relationsdi-
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Figur 48: Relationen till Svenska kyrkan som förmedlare av en rad yt-
terligare relationer till kollektivt relaterade värden.
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mensioner som kyrkan kan förmedla. För en del innebär relationen
till kyrkan endast en tillgång till svenska traditioner. Andra upp-
fattar relationen till kyrkan framförallt som en del av en gudsrela-
tion. För de flesta är relationsbilden troligen mer sammansatt. Re-
lationen till kyrkan innebär tillgång till kollektiva och transcendenta
värden som är svårdefinierade och därmed svåra att särskilja. T.ex.
går tradition och transcendensupplevelse in i varandra. Vidare är
det svårt att hålla isär relationen till historia, kristenhet respekti-
ve kultur. Den beskrivna uppdelningen är därför endast en teore-
tisk åtskillnad av dessa värden. Som intervjuundersökningen visar
kan även upplevelsen av innehållet i relationen till kyrkan variera
under livstiden. 

Man kan konstatera att relationen till den religiösa institutionen
Svenska kyrkan har mycket varierande innehåll och innebörd för oli-
ka människor. Det som förenar flertalet kyrkotillhöriga är närmast
den höga värderingen av relationen i sig. Om man funktionellt ska
beskriva svenska folkets institutionellt relaterade religion så inne-
bär den närmast ett upprätthållande av de ovan beskrivna relatio-
nerna. Förenklat skulle man kunna säga att svenskarna ”tror” på till-
hörigheten till kyrkan. Davie (1994) har karaktäriserat det engel-
ska folkets relation till kyrkan med uttrycket ”believing without be-
longing”. Botvar (1996) vände på denna formulering i sin karak-
täristik av situationen i Norge, som enligt honom präglas av ”be-
longing without believing”. Utifrån samma typ av ordlek med be-
toning av tillhörighetens betydelse skulle man kunna beteckna det
svenska folkets kyrkorelation som ”believing in belonging” (Bäck-
ström 1993).    

Inom religionssociologin brukar man skilja mellan substantiella
och funktionella religionsdefinitioner3. Substantiella religionsdefi-
nitioner utgår vanligen från tron på någon form av transcendent
verklighet som ett kriterium för vad som ska betecknas som reli-
gion. Funktionella religionsdefinitioner betonar ofta den sociala re-
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lationen till det som uppfattas transcendera det vardagliga livet och
de praktiska former i vilka denna relation tar sig uttryck, t.ex. ge-
nom riter, symbolhandlingar och ”heliga” platser. Det som förenar
de flesta substantiella och funktionella religionsdefinitioner är att
de räknar med två slags dimensioner i människans verklighet. Des-
sa dimensioner benämns med olika dikotomiska begrepp som kan
sägas uttrycka människans relation något som är större eller an-
norlunda än människan själv; immanent – transcendent, profant –
heligt, människa – Gud, individ – kollektiv. 

De substantiella religionsdefinitionerna lägger tonvikten på att
definiera det teoretiska innehållet i denna relation till det trans-
cendenta. Dessa definitioner av tro och gudsbegrepp stöter dock
ofta på problem i kommunikationen med människors personligt
upplevda gudsrelation. Det existentiella innehållet i en gudstro kan
av individen själv formuleras med helt andra ord än de traditionel-
la religiösa orden, vilket gör det svårt att entydigt definiera vad som
enligt en substantiell religionsdefinition ska räknas som religion och
vad som faller utanför. Funktionella definitioner å andra sidan be-
tonar det praktiska livet och de sociala handlingarna och bortser
mer eller mindre från det teoretiska trosinnehållet. Dessa defini-
tioner riskerar att bli helt meningslösa genom att de blir så vida att
nästan allt socialt liv kan innefattas i religionsbegreppet. 

Intervjuanalyserna visar att de kvalitetsupplevelser som är cen-
trala i relationen till kyrkan och i kyrkans tjänster är de som bidrar
till upprätthållande av relationen till det transcendenta/det kol-
lektiva. Mot bakgrund av den empiriska undersökningen och beto-
ningen av begreppet relation i de tjänsteteoretiska och religionsso-
ciologiska analyserna kan man reflektera över möjligheten att defi-
niera religion utifrån relationsbegreppet4 (jfr. Luckmann 1967 och
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Bailey 1997)5. Kan religion definieras som en subjektivt upplevd re-
lation till det transcendenta? Kan den typ av upplevelse som män-
niskor själva beskriver som en upplevelse av ”högtid”, ”något speci-
ellt” eller ”en känsla av sammanhang” och som förknippas med re-
lationen till kyrkan definieras som religion? Kan man ur religions-
vetenskaplig synpunkt lägga definitionsföreträdet hos den enskilda
människan beträffande vad som ska räknas som en relation till det
som är större än individen själv? Många kyrkotillhöriga bejakar att
innehållet i deras egen relation till kyrkan är betydelsefull just för
att den ger tillgång till relationer till ”något större”. Men man tve-
kar att formulera detta ”större” i traditionella religiösa termer. 

Religiösa relationer som integrerande kitt i ett pluralistiskt
samhälle

Varje samhälle/kultur har någon form av inbyggda sociala meka-
nismer som i större eller mindre utsträckning fungerar samman-
hållande och integrerande mellan individerna (Durkheim 1897/
1987, 1912/1995). Dessa integrativa funktioner är särskilt bety-
delsefulla i vissa situationer, t.ex. i kriser. I sådana situationer ak-
tiveras och förstärks befintliga integrativa mekanismer och nya ut-
vecklas, t.ex. i form av gemensamma riter och symbolhandlingar
(Davie 1992, Pettersson P. 1995a). Ett exempel på utvecklingen av
nya riter i det svenska samhället är den på senare år allt vanligare
handlingen att placera levande ljus och blommor på den plats där
någon har dött på ett tragiskt sätt genom våld eller olyckshändelse. 

I det agrara samhället var de religiösa symbolsystemen allmänt
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kända och kunde därmed fungera socialt integrerande. Samhällets
utveckling mot en allt mer omfattande pluralism, funktionell dif-
ferentiering och individualism har starkt reducerat betydelsen av
den integrativa resurs som tidigare fanns genom de gemensamma
religiösa symbolsystemen. En del forskare menar att media har över-
tagit den socialt integrativa funktion som religionen hade tidigare.
Media erbjuder en gemensam referensram och verklighetstolkning
i det moderna samhället som fungerar på ett liknande sätt som re-
ligionen gjorde i det tidigare samhället. Den ökande graden av glo-
balisering med väl utvecklade globala media har förstärkt den so-
ciala integrationen på global nivå. Utvecklingen innebär att den ti-
digare nationella sammanhållningen på sikt försvagas till förmån för
såväl den globala integrationen som en förstärkning av regioner inom
nationerna (Beyer 1994). 

Även utvecklingen av samhällets integrativa mekanismer präglas
av en funktionell differentiering och specialisering. Om det i jord-
brukssamhället var religionen ensam som till stor del höll ihop sam-
hället, så är det idag flera olika specialiserade delar av samhället som
fullgör samma funktion. Media fungerar starkt sammanhållande så-
väl regionalt som globalt genom att legitimera vardagslivet, länka
individen till den sociala samhällsgemenskapen och tillhandahålla
en gemensam referensram. Men en rad andra specialiserade meka-
nismer fungerar också socialt integrerande på olika samhällsnivåer
och i olika speciella situationer. Vissa av dessa integrativa funktio-
ner är fortfarande knutna till den institutionella religionen. Som den
tidigare diskussionen har visat försvinner inte religionen i det mo-
derna samhället utan den förändras och uppträder annorlunda än
tidigare. Den institutionella religionens utveckling går från tidiga-
re religiösa monopolsituationer mot en differentierad och konkur-
rensutsatt religiös ”marknadsekonomi”. I flertalet västländer har
denna utveckling gått längre än i de nordiska länderna, vilket in-
nebär att den religiösa bilden i dessa länder är mer pluralistisk och
splittrad. De olikartade förhållandena medför att den  institutio-
nella religionens integrativa funktion uppträder på olika sätt i oli-
ka typer av religiösa kontexter. I USA t.ex. fungerar den institu-
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tionella religionen starkt integrerande i lokalsamhället och inom
släkt och familj. Genom att den övervägande majoriteten av be-
folkningen räknar sig som i någon mening gudstroende, kopplas den
lokalt integrativa funktionen till en mer övergripande integrativ
funktion på samhällsnivå i vissa sammanhang och i vissa situatio-
ner. Religionen och allmänna gemensamma religiösa begrepp och
symboler kan då användas som gemensamma referenspunkter för
nationen i t.ex. krissituationer och i samband med nationella hög-
tider. Dessa gemensamma religiösa referenspunkter ingår som de-
lar i den amerikanska så kallade ”civilreligionen”, vilken fungerar na-
tionellt förenande i vissa officiella sammanhang trots en konstitu-
tionellt grundad ickereligiös hållning inom det offentliga systemet
(Bellah 1970/1991).                   

I det svenska samhället svarar den institutionella religionen fort-
farande för vissa grundläggande integrativa funktioner (jfr. Gus-
tafsson 1965:165f). Dessa funktioner har sin grund främst i den om-
fattande tillhörigheten till Svenska kyrkan och anslutningen till livs-
riterna. Detta nätverk av relationer fungerar som ett integrerande
kitt i det svenska samhället av social och existentiell betydelse, vil-
ket blir särskilt tydligt i samband med viktigare högtider, nationel-
la manifestationer och större katastrofsituationer (Pettersson P.
1995a). Då tydliggörs betydelsen av de i vardagen dolda religiösa
tjänsterelationerna. I avhandlingens undersökning framkommer att
många människor uppfattar Svenska kyrkans integrativa funktion
som en slags välfärdsfaktor. Den trygghet, förankring och känsla av
sammanhang som kyrkotillhörigheten och kyrkans tjänster ger vill
man inte vara utan. Inför framtiden är det därför av såväl allmänt
samhällsintresse som kyrkligt intresse att Svenska kyrkan utvecklas
på ett sätt som inte utestänger de många människor för vilka den
livslånga relationen till kyrkan tillför livet existentiellt mervärde ge-
nom transcendenta kvalitetsupplevelser.    
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11. Bidrag och implikationer

I det sista kapitlet sammanfattas avhandlingens bidrag till tjänste-
forskningen och till den religionssociologiska forskningen. Mötet
mellan det tjänsteteoretiska och det religionssociologiska perspek-
tivet beskrevs i del ett som ett möte mellan en formell teori och en
empiriskt relaterad substantiv teori. Detta möte mellan två veten-
skapliga perspektiv förväntades ge nya bidrag till respektive veten-
skapliga ämnesområde. Som en del av avhandlingsarbetets resultat
sammanfattas här några sådana bidrag. Därefter ges ett antal för-
slag till frågor för fortsatt forskning. Kapitlet avslutas med en re-
flektion kring några kyrkliga implikationer utifrån avhandlingens re-
sultat.

Bidrag till tjänsteforskningen

Livsperspektivet – livslånga tjänsterelationer
Tjänsteforskningens fokus har alltmer förskjutits från studier av en-
skilda tjänstemöten till ett fokus på den mer långsiktiga relationen
mellan kunden och tjänsteorganisationen. Det grundläggande per-
spektivet har vanligtvis, trots betoningen av kunden, i grunden va-
rit ett managementperspektiv1. Avhandlingens diskussion och un-
dersökning av en tjänsterelation ur livsperspektivet, betonar kun-
dens egen livskontext på ett för tjänsteforskningen nytt sätt. Den
retrospektiva analysen ur individens livsperspektiv sätter in olika
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tjänstemöten i en tidsmässigt betydligt längre kedja än vad tidiga-
re tjänsteforskning har gjort. 

Det livslånga perspektivet visar att relationen till olika lokala en-
heter (församlingar) av en och samma större tjänsteorganisation
(Svenska kyrkan) uppfattas som en och samma livslånga tjänstere-
lation. Kvalitetsbedömningen av ett tjänstemöte i kontakt med en
viss lokal enhet görs mot bakgrund av de samlade tidigare erfaren-
heterna av organisationen. Intervjuundersökningen visade att upp-
levelser av såväl negativa som positiva kritiska händelser i tidig ål-
der kan ha stor betydelse för uppfattningen av en tjänsteorganisa-
tion för resten av livet. T.ex. visade det sig att en positiv eller ne-
gativ upplevelse av en viss präst i tonåren i samband med konfir-
mandundervisning kan prägla uppfattningen om präster i allmänhet
så långt som 50 år framåt i tiden. Vissa andra livslånga tjänsterela-
tioner kan fungera på ett liknande sätt, t.ex. individers livslånga re-
lation till sjukvården. Upplevelser av t. ex. läkare i sjukvårdens kon-
text kan antas ha en motsvarande central betydelse som upplevel-
ser av präster i kyrkans kontext.       

Tjänsteteoretiska begrepp i idéburna ideella organisationer
Prövningen av tjänsteteoretiska begrepp i Svenska kyrkans kontext
ger teoretiska bidrag till diskussionen av dessa begrepps använd-
barhet vid analys av andra idéburna ideella organisationers verk-
samhet. Som diskussionen har visat är dessa begrepp inte okompli-
cerade, särskilt genom de associationer de ger till kommersiell verk-
samhet. I det teoretiskt vetenskapliga sammanhanget kan begrep-
pen ändå vara fruktbara redskap för att analysera även andra idé-
burna organisationer ur ett nytt perspektiv. I respektive praktiska
organisationskontext är det dock, liksom i kyrkans kontext, för-
modligen nödvändigt att använda andra kontextanknutna termer
för att utrycka begreppens innehåll.    

Delvis andra kvalitetsfaktorer i kyrkans kontext
Ett av undersökningens resultat är de elva kvalitetsfaktorer som ge-
nererats utifrån de 29 intervjuerna. Några av dessa elva faktorer lyf-
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ter fram kundorienterade kvalitetsaspekter som inte betonas i an-
dra forskares generella kvalitetsfaktorer, t.ex. känsla av samman-
hang, sociala kontakter och existentiellt tilltal. Undersökningens re-
sultat visar dels på nödvändigheten av att kontextualisera kvali-
tetsdiskussionen, dels på värdet av explorativa induktiva studier av
kundupplevd kvalitet i relation och tjänster.       

Känsla av sammanhang som kvalitetsfaktor
Alla människor har behov av social integration. Undersökningen vi-
sar på betydelsen av ”känsla av sammanhang” som kvalitetsfaktor,
samt att förmedlingen av denna känsla även kan uppfattas som en
tjänst i sig. Relationen till Svenska kyrkan genom kyrkotillhörighe-
ten uppfattas av många på detta sätt. Individens relation till kyr-
kan skapar ett mervärde genom upplevelsen av en relation till en
större gemenskap, ett kollektiv. Genom kyrkotillhörigheten inte-
greras individen i den svenska traditionen och  kulturen. Kyrkore-
lationen tillför mervärde genom att ge social samhörighet och en
känsla av sammanhang med den egna historien, släkten, kulturen,
traditionen och med framtida generationer. Känsla av sammanhang
är en betydelsefull kvalitetsfaktor även i enskilda tjänstemöten, sär-
skilt i samband med livsriterna; dop, konfirmation, vigsel och be-
gravning. Dessa tjänster förväntas förmedla den känsla av sam-
manhang som relationen till kyrkan uttrycker. 

Kollektiv orientering – individorientering 
Diskussionen kring tjänsterelationen utifrån dikotomiseringen i en
kollektivt orienterad relationstyp och en individorienterad rela-
tionstyp bidrar med en ny teoretisk ansats vid analysen av olika
kundgruppers förhållningssätt till en tjänsteorganisation. 

Den sammanfattande modellen
Avhandlingens sammanfattande modell (figur 47) kan användas som
arbetsmodell vid utveckling av modeller för den kundupplevda re-
lationen även till andra tjänsteorganisationer. Modellen kan även an-
vändas som ett checkschema för framgångsfaktorer vid tjänste-
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konstruktion inom Svenska kyrkan. De för varje domän särskilt be-
tydelsefulla kvalitetsfaktorerna undersöks, noteras och byggs in vid
tjänstekonstruktionen.   

Bidrag till religionssociologisk forskning

Institutionell religion som tjänsteverksamhet
Den i avhandlingen utvecklade tjänsteteoretiska referensramen för
institutionell religion ger analys- och tolkningsredskap för en för-
djupad förståelse av interaktionen mellan individer och en religiös
organisation. Tjänsteperspektivets betoning av mottagaren av en or-
ganisations verksamhet innebär att den institutionella religionen
analyseras utifrån det av individen/mottagaren/kunden upplevda
mervärdet. Denna typ av perspektiv på relationen mellan individ
och institutionell religion uppmärksammades av de tidiga reli-
gionssociologerna bl.a. Durkheim och Weber, men är idag i alltför
liten utsträckning empiriskt undersökt och teoretiskt bearbetat.
Dagens forskning är vanligtvis inriktad på antingen den religiösa or-
ganisationen och dess verksamhet eller den enskilda individens re-
ligiositet, men däremot inte på relationen mellan dessa.        

Livsperspektivet
Individens relation till religiösa organisationer och konsumtion av
kyrkliga tjänster har vanligen studerats kvantitativt eller kvalitativt
med nedslag vid en viss tidpunkt under individens liv. Avhandlingen
visar att ett longitudinellt studium av relationen till en religiös or-
ganisation ur individens livsperspektiv tillför nya empiriska och te-
oretiska aspekter till den religionssociologiska forskningen. Bland
annat har resultaten visat att upplevelsen av religiösa tjänster på-
verkas av tidigare upplevelser av sådana tjänster, även långt tillba-
ka i tiden. Vidare har visats att en individs religiösa konsumtion kan
variera mycket under olika delar av livet, samt att upplevelsen av
kvalitet i enskilda tjänstemöten interagerar med upplevelsen av kva-
litet i den övergripande relationen till kyrkan. 

380



Religion som relation 
Historiskt och traditionellt har ett samhälles religion alltid varit in-
timt sammankopplad med dess kultur och etnicitet. Många sam-
hällsforskare har antagit att dessa förbindelser tillhör en passerad
tid i det moderna samhället. Intervjuundersökningen ur individens
livsperspektiv pekar på att så inte är fallet i den svenska kontexten.
Relationen till Svenska kyrkan upplevs fortfarande av många som en
viktig del av den egna kulturidentiteten. Den teoretiska diskussio-
nen om svenska folkets religion som upprätthållare av relationer till
kollektiva och transcendenta värden, bidrar till förståelsen av Sven-
ska kyrkans speciella karaktär i den svenska samfundsbilden. Sven-
ska kyrkan erbjuder en möjlighet till en relation med en transcen-
dent dimension som inte kräver någon substantiell definition. Den
känsla av sammanhang som kyrkotillhörigheten, livsriterna, tradi-
tionerna och kyrkorummen ger tillför ett mervärde, som kan upp-
levas men som är svårt att sätt ord på. Tolkningen av religion uti-
från begreppet relation kan bidra till en fördjupad förståelse av re-
ligionens förändring i det moderna tjänstesamhället. 

Kyrkan som mediator mellan det immanenta och det 
transcendenta  
Den sammanfattande tjänsteteoretiska och religionssociologiska
modellen bidrar till tolkningen av kyrkans funktion som samman-
hållande och förmedlande av såväl det transcendenta som det im-
manenta. Kyrkan förväntas upprätthålla kommunikationsförmåga
och kvalitativa tjänster inom båda dessa sfärer. Man kan därför på-
stå att kyrkan i viss mening även idag uppträder i sin traditionella
roll som mediator mellan himmel och jord, mellan heligt och pro-
fant.   

Frågor för fortsatt forskning

Avhandlingen aktualiserar en rad frågor för uppföljande, fördjupad
och ny forskning. Några förslag till fortsatt forskning presenteras
här.  
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Kvantitativ undersökning av kvalitetsfaktorer  
Intervjuundersökningen resulterade i elva övergripande kundupp-
levda kvalitetsfaktorer. Dessa faktorer är genererade av 29 strate-
giskt utvalda informanter. En önskvärd uppföljning av undersök-
ningen är att de elva kvalitetsfaktorerna prövas och jämförs med
t.ex. Zeithamls m.fl. generella faktorer i en kvantitativ undersök-
ning av ett slumpvis befolkningsurval. 
• Fångar de elva kvalitetsfaktorerna in människors uppfattning om

vad som är kvalitet i relationen till kyrkan och i kyrkans tjänster?
Vilka av dessa elva faktorer är särskilt betydelsefulla för flerta-
let människor? Kan man upptäcka någon tydlig rangordning mel-
lan de elva faktorerna? Finns det andra kvalitetsfaktorer än de i
undersökningen upptäckta, som kvantitativt sett är lika eller mer
betydelsefulla? 

Jämförelse mellan kund- och producentperspektiv på relation och
tjänster 
I avhandlingen undersöks, analyseras och tolkas kyrkotillhörigas
uppfattning och bedömning av sin relation till Svenska kyrkan och
kyrkans tjänster. En naturlig fortsättning av detta arbete är att un-
dersöka hur kyrkans personal och ledning ur sina respektive per-
spektiv uppfattar och bedömer relation och tjänster, samt att jäm-
föra samtliga tre perspektiv med varandra; kund, personal, ledning.
En sådan uppföljande studie kan antingen göras på motsvarande ex-
plorativa sätt som avhandlingens undersökning eller genom en fall-
studie av ett urval specifika tjänstemöten som belyses ur samtliga
tre aktörsperspektiv. Forskningsfrågan kan t.ex. formuleras: 
• Vilka likheter/skillnader/spänningar finns i uppfattningen och

bedömningen av relationen och tjänsterna mellan mottagarens,
den kyrkliga personalens och den kyrkliga ledningens perspek-
tiv?

Detaljstudium av interaktionen i kyrkliga tjänsteprocesser med
processkartor
I avhandlingen studeras upplevelsen av relationen till Svenska kyr-
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kan longitudinellt ur den enskilda människans livsperspektiv. Den
detaljerade interaktionen i enskilda tjänsteprocesser och möjlighe-
ten att studera kyrkliga tjänsteprocesser med hjälp av processkart-
läggning diskuteras endast teoretiskt. 
• En intressant vidareutveckling av den tjänsteteoretiska refe-

rensramen vore att fördjupa analysen genom kartläggning av oli-
ka typer av kyrkliga tjänsteprocesser.   

Jämförelser mellan olika länder med nationalkyrkotradition
I avhandlingen diskuteras samband mellan enskilda individers rela-
tion till Svenska kyrkan och den aktuella samhällsformen. Vidare
diskuteras hur dessa relationer har förändrats i interaktion med
samhällets allmänna förändringsprocesser. Inom detta område finns
flera intressanta frågor för fortsatt undersökning, t.ex.: 
• Vilken typ av historiska förändringar beträffande relationen mel-

lan den nationella kyrkan och enskilda människor har varit lik-
artade i olika länder med liknande typ av nationell kyrka som den
svenska? Vilka är skillnaderna? 

• Vilka skillnader och likheter finns beträffande dagens situation
när man jämför olika länder som har en kyrka med nationalkyr-
kokaraktär? 

• Kan man se gemensamma eller skilda tendenser när det gäller
den framtida utvecklingen i dessa olika länder? 

Tjänsteteoretiska begrepp i idéburna ideella organisationer
Svenska kyrkan kan efter 1 januari år 2000 betraktas som en av
många idéburna ideella organisationer i det svenska samhället. De
tjänsteteoretiska begreppen har i mycket liten utsträckning tidiga-
re tillämpats i sådana organisationers kontext. 
• En fråga för fortsatt forskning är att undersöka i vilken mån tjän-

steteoretiska begrepp kan vara fruktbara redskap vid analys av
andra idéburna ideella organisationers verksamhet.  

Sjukvården ur människors livsperspektiv 
Avhandlingen har diskuterat de livslånga relationerna mellan indi-
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vider och Svenska kyrkan. De flesta svenskar har liknande livslånga
relationer från födelse till död även med sjukvården. Här kan det
finnas intressanta likheter och skillnader. Den religionssociologiska
diskussionen av religionens utveckling visade bl.a. att många män-
niskor idag betraktar hälsa som det högsta livsvärdet. Vissa forska-
re menar till och med att den centrala position som kyrkor och präs-
ter hade i det tidigare religiöst präglade samhället, i dagens häl-
soorienterade samhälle har övertagits av sjukhus och läkare. 
• En analys ur individens livsperspektiv beträffande relationen till

sjukvården och de sjukvårdstjänster individen nyttjat, vore ett
lämpligt ämne för en jämförande tjänsteteoretisk undersökning.

Uppföljande intervjuundersökning år 2010
Avhandlingens intervjuundersökning genomfördes några år innan re-
lationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten. Ett av de ve-
tenskapliga motiven för undersökningen var att dokumentera män-
niskors uppfattningar och upplevelse av relationen till Svenska kyr-
kan före relationsförändringen. Avsikten var att därigenom möjlig-
göra en jämförande undersökning ett antal år efter relationsförän-
dringen till staten. 
• Det vore lämpligt att c:a tio år efter Svenska kyrkans relations-

förändring till staten upprepa samma typ av intervjuundersök-
ning och jämföra de båda undersökningarnas resultat.    

Europeisk jämförande studie 
Avhandlingen belyser den institutionella religionens samhällsbety-
delse genom dess socialt integrerande funktion. Det vanligtvis dol-
da nätverk av relationer som existerar mellan nästan alla svenskar
och Svenska kyrkan genom kyrkotillhörigheten och livsriterna för-
binder individen med kollektivet och ger en känsla av sammanhang.
Svenska folkets tjänsterelationer med Svenska kyrkan kan därmed
betraktas som ett socialt kapital och en välfärdsfaktor vars bety-
delse är dold inom den privata sfären i vardagslivet, men offentlig-
görs i samband med nationella manifestationer och kriser. 
• En naturlig uppföljning är att genomföra en teoretisk och empi-
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risk jämförande europeisk studie kring den institutionella reli-
gionens funktion som välfärdsfaktor och socialt kapital i det mo-
derna samhället. 

Reflektion kring kyrkliga implikationer

De många och omfattande utredningarna inför relationsförän-
dringen mellan Svenska kyrkan och staten har knappast alls berört
frågan, hur de 84% av svenska folket som tillhör kyrkan upplever
sin livslånga kyrkorelation och kyrkans tjänster. Motiven för män-
niskors kyrkotillhörighet och det av individen upplevda mervärdet
i kyrkans tjänster har därför inte varit utgångspunkt vid utform-
ningen av de nya relationerna mellan kyrkan och staten och kyrkans
nya organisation. Mot denna bakgrund ger avhandlingens tjänste-
teoretiska diskussion och undersökningens resultat en rad bidrag
till Svenska kyrkans fortsatta utvecklings- och förändringsarbete.

Mottagarorienterad kvalitetsutveckling
Den institutionella religionen har genomgått ett paradigmskifte ge-
nom det moderna samhällets utveckling. Detta har inneburit att re-
lationen mellan individ och kyrka har förändrats från en situation
där kyrkan uppfattades som överhet till en situation där individen
uppfattar kyrkan som en resurs, en tjänsteproducent bland andra,
som man frivilligt utnyttjar i mån av behov. Människors radikalt för-
ändrade uppfattning om sin relation till kyrkan från jordbruks-
samhällets tvångsmässighet till tjänstesamhällets frivillighet har ra-
dikalt förändrat villkoren för kyrkans verksamhet. Utvecklingen av
det religiösa livet mot ett alltmer individualiserat och marknadso-
rienterat förhållningssätt ställer allt större krav på mottagarorien-
tering från kyrkans sida. Människors personliga upplevelse av att så-
väl tillhörigheten till kyrkan som kyrkans tjänster tillför mervärde,
blir troligen allt mer avgörande för att de ska stanna kvar som med-
lemmar och återkomma som brukare av tjänsterna. Utvecklingen av
ett systematiskt kundorienterat kvalitetstänkande är därför en vik-
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tig framtidsfråga för Svenska kyrkan. Ett praktiskt exempel där ett
sådant tänkande behöver tillämpas är i arbetet med utformningen
av församlingsinstruktionerna. Det är angeläget att mottagarorien-
tering, system för kontinuerliga förbättringar och därmed kvali-
tetsutveckling byggs in som grundläggande synsätt i dessa instruk-
tioner.    

Intervjuundersökningen har uppmärksammat betydelsen av den
livslånga relationen med kyrkan och hur utvecklingen av denna sam-
spelar med de tjänster som är kopplade till olika åldrar och viktiga
livssituationer. Den visade även att såväl relationen till kyrkan som
kyrkans tjänster upplevs ha nära samband med svensk kultur och
tradition. Undersökningen har visat på några särskilt betydelseful-
la konceptområden som bör uppmärksammas i samband med tjän-
stekonstruktion och tjänsteutveckling inom kyrkan: födelse/dop,
konfirmationen, vigseln, verksamhet för barn och äldre, död/be-
gravning, personliga kriser, katastrofsituationer, svenska traditioner
(t.ex. i samband med advent och jul).  

Konfirmandverksamheten framstår som en särskilt betydelsefull
kontaktyta när det gäller den livslånga relationen mellan individ och
kyrka. Individens intryck av kyrkan i samband med konfirmations-
undervisningen har troligen en livslång avgörande betydelse för en
stor del av dem som deltar i den. En sådan slutsats understöds av
såväl undersökningen som teorier om ungdomsårens betydelse för
utvecklingen av individens grundläggande värderingar (Inglehart
1977, Pettersson 1988, 1992). Om kyrkan ville göra en medveten
satsning på att utveckla tjänsterelationen mellan svenska folket och
Svenska kyrkan borde en sådan satsning därför inledas med en mot-
tagarorienterad kvalitetsutveckling av konfirmandarbetet. En sådan
utveckling har delvis påbörjats, bl.a. genom tillämpning av kontex-
tuell teologi inom konfirmandpedagogiken2.  
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Kontextualisering av tjänstemöten ur individens 
livspersperspektiv 
De flesta svenskar tar del av kyrkans tjänster vid enstaka tillfällen
utspridda under en hel livstid. Det är långt mellan gångerna, och
de flesta är i vardagssituationen knappt ens medvetna om sin kyr-
kotillhörighet. Men de tillfällen då man är i kontakt med kyrkan är
ofta tillfällen som är förknippade med särskilt viktiga händelser i
det egna livet, t.ex. ett barns födelse eller en nära anhörigs död. Kva-
litetsupplevelsen av dessa få men viktiga möten med kyrkan är
mycket betydelsefull och påverkar uppfattningen av såväl tjänste-
mötet som sådant som uppfattningen av den egna relationen till kyr-
kan överhuvudtaget. 

Ur kyrkans producentperspektiv ser man dessa möten som en-
skilda lösryckta episoder. Men ur individens perspektiv formar de
en livslång kedja av kvalitetsupplevelser som länkas till varandra och
som till stor del formar den totala kvalitetsupplevelsen av relatio-
nen till kyrkan. En kundorienterad tjänsteutveckling innebär där-
för att utveckla kyrkans tjänster på ett sådant sätt att tjänstepro-
cesserna underlättar för människor att länka de enskilda tjänster-
na till varandra och därmed integrera upplevelsen av tjänsterna med
upplevelsen av den livslånga relationen. Detta kan t.ex. innebära att
kyrkans personal i samband med det enskilda tjänstemötet kon-
textualiserar och anpassar den aktuella tjänsteprocessen utifrån in-
dividens livsperspektiv, i relation till såväl tidigare som förväntade
framtida tjänstemöten. Detta kan ske i samtal genom aktualisering
av tidigare erfarenheter av möten med kyrkan, samt medvetande-
görande om vilka typer av tjänster som man i framtiden kan kom-
ma att ha behov av och vilka typer av tjänstemöten som sannolikt
kommer att inträffa (figur 49).   

Prästen kan t.ex. i samband med ett begravningssamtal fråga
när den anhörige senast var i kontakt med kyrkan, hur det mötet
upplevdes, vilka tidigare erfarenheter av kyrkan som man särskilt
minns och vilka förväntningar som finns inför begravningen. Om
det känns lämpligt kan prästen även som en del av samtalet näm-
na vilka tjänster som kyrkan kan erbjuda för den anhöriges och fa-

387



miljens framtida behov, t.ex. samtalsgrupp för sörjande eller kon-
firmationsundervisning om några år för familjens tioåring. 

Relationer som kyrkans sociala kapital
Den formella relationen mellan individen och Svenska kyrkan har
successivt förändrats under de senaste 150 åren parallellt med re-
lationsförändringarna mellan stat och kyrka. Avhandlingen har i slu-
tet av denna förändringsperiod belyst ett antal individers subjek-
tiva upplevelse av sin relation till kyrkan och tydliggjort några där-
med sammanhängande sociala mekanismer. Den framtida utveck-
lingen av relationen mellan svenska folket och Svenska kyrkan är ett
oskrivet blad. Med all säkerhet kommer relationen mellan individ
och kyrka att även framledes förändras parallellt med samhällsför-
ändringarna. Men genom kyrkans separation från staten kan man
förmoda att utvecklingen i större utsträckning än tidigare kommer
att vara beroende av hur kyrkan som fristående organisation ut-
vecklas. En viktig framtidsfråga för Svenska kyrkans personal, led-
ning och förtroendevalda är hur man förvaltar det förtroendekapi-
tal som ligger i sju miljoner svenskars vilja att ha en livslång rela-
tion till Svenska kyrkan. Med en alludering till liknelsen om pun-
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Figur 49: Modell för kontextualisering av tjänsteprocessen ur individens
livsperspektiv i samband med ett tjänstemöte.  
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den (talenterna)3 blir frågan hur kyrkan förvaltar detta pund? Hur
förvaltar kyrkan det omfattande sociala kapital som består av vil-
jan att bibehålla relationen till kyrkan? Gömmer man undan det,
som i liknelsen, och låter det ligga outnyttjat och förlora i värde?
Eller använder man kapitalet som en resurs som investeras och för-
räntas?                 
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sättningar använde ordet pund, vilket är den mer allmänt kända benämningen
i samband med det uttryck som härstammar från denna liknelse, t.ex. ”att för-
valta sitt pund rätt”. 



Summary

Quality in Lifelong Service Relationships
The Church of Sweden in Service Theoretical and
Sociology of Religion Perspective

Part 1: Background and theoretical foundation

Chapter 1: Background
The formal relationships between the state and the Church of Swe-
den have been continuously changing since the middle of the ni-
neteenth century, from a situation of complete unity towards a se-
paration of the church from the state, which was to a large extent
completed on 1st January 2000. Relationships to the church have,
even on an individual level changed through the increased privati-
sation of religion, a more commercial and market orientated atti-
tude and a continuing decline in people’s participation in the acti-
vities of the church. Relationships between society and church and
individual and church respectively, have been broken up in a seri-
es of areas, while they remain and are further developed in some
particular fields. 

Nearly all Swedes have a, usually lifelong, relationship to the
Church of Sweden and make use of the church’s services at certain
points during their lives, mainly in connection with baptism and
burial (figure 1). Statistic figures for 1998 shows that: 84 % of the
Swedish population belong to the Church of Sweden, 88 % of all fu-
nerals take place within the Church of Sweden, 75 % of all Swedish
infants are baptised in the Church of Sweden, 47 % of all 15 year
old youth are confirmed in the Church of Sweden, 62 % of all mar-
riages take place in the Church of Sweden. Only 1,5 % take part in
Sunday service an ordinary Sunday and 10 % of the population at-
tend at least one Christian service per month (Bromander 1999,
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Gustafsson 1995). Most people are occasional users of the services
of the church in view of their life perspective, but many are cont-
inuous users of the services of the church during a shorter or long-
er period of their life. 

At the same time as the church has almost completely lost its for-
mal societal functions, the Church of Sweden’s spiritual, caring and
ethical services are being asked for in a new way within many are-
as of society, for example in schools and health care. Against this
background the developments in relationships between individual
and church are in many ways contradictory.

Chapter 2: Theoretical perspectives, demarcations and aim.
The aim of this study is to clarify the social mechanisms, which af-
fect people’s relationships with the Church of Sweden. Interest is
primarily focused on the majority of the Swedish population who
belong to the Church of Sweden, but who rarely make use of its ser-
vices. This aim is accomplished in two ways. Firstly through a stu-
dy of the way in which members of the church understand and eva-
luate their relationships with the church and the services provided
by the church, which they have made use of. Secondly by applying
and testing service theoretical concepts in a church context, and
relating this to sociological theory of religion.

The relationship between the individual and the Church of Swe-
den is, from a service theoretical perspective, interpreted as a ser-
vice relationship. The concept service focuses on the receiver/cus-
tomer, and his/her experience of church activities. Only a few bri-
ef attempts have been made to apply this approach within the fi-
eld of religion (Kallestad & Schey 1994, van der Ven 1996, Vuok-
ko 1996, Vilenius 1997). The service theoretical perspective is
interdisciplinary combined with theory from the sociology of reli-
gion, which contributes with theories for an understanding of the
function and change of religion on an institutional level, as well as
on individual level. The customer-side service perspective can be
regarded as a necessary complement to the supply-side interpreta-
tion of relationships between producer and consumer of religious
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services as presented by the ”rational choice” theoreticians in the
field of sociology of religion (Stark & Iannaccone 1994 and others).

According to the epistemological and methodological foundation
of the thesis in critical realism, the study of relationships is con-
stitutive for social science (Danermark et al. 1997). Through the
testing of theoretical concepts from one context in another context,
new aspects can be discovered concerning social relationships and
mechanisms. Thereby service theoretical concepts can be regarded
as theoretical tools used in order to discover new aspects concer-
ning the relationship between individual and church.

Starting in the aim, the study is carried out on three different
levels; a societal macro level, an organisational mezzo level, as well
as a micro level focused on the individual. The two first levels are
dealt with through theoretical analyses. The third, micro level, is
analysed through an empirical qualitative study of individuals’ ex-
periences of their relationships to the Church of Sweden and the
church’s services. In the thesis’ concluding discussion, the results
of the empirical study are re-connected to the theoretical analysis
on both mezzo and macro levels.  

Part II: Service theoretical and sociology of religion frame of
reference

Chapter 3: The societal macro level
The comprehensive societal change from industry to service socie-
ty means that a series of factors connected to the form of the do-
minating daily activity of the majority of people also change (Ber-
ger & Luckmann 1966, Inglehart 1977, Giddens 1991). The values
and basic perspectives, which have been connected to an industri-
al society are weakened and are replaced by new values and appro-
aches with links to the service society and the logic of service pro-
duction. Collective solutions are replaced by an increasingly indi-
vidualistic and pluralistic attitude. A slow development from a high
valuation of materialistic sources of security to post materialistic
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values of freedom takes place. A number of factors indicate that
people’s way of acting in a religious context develops in a similar
way to people’s actions in other parts of society. The religious life
is increasingly privatised, commercialised and market orientated. In-
stitutional religion loses more and more of its central position as a
societal institution with formal power. Changes in individuals’ re-
lationships to the church have taken place parallel to the develop-
ment from agricultural via industry to service society. Church in-
stitutions are increasingly perceived as suppliers of services accor-
ding to individuals’ needs, and decreasingly as hierarchical and doc-
trinal authorities. Thereby the activities and societal functions of
the churches appear to be in a paradigm shift, as part of the shift
from agricultural via industry to service society (Bell 1973, Toffler
1980, Beckford 1989). The processes of change concerning rela-
tionships between individual, religion and society are noticeable in
all western countries, although differences exist between protes-
tant orientated northern Europe and catholic southern Europe and
also between Europe as a unity and the USA (Martin 1978, 1996).

The context analysis of societal development on a macro level
contributes with essential arguments for analysing the relationships
between individual and church from a service perspective. First, so-
ciety’s inherent logic has changed as part of the transition from agri-
cultural society, via industrial, to a society based on service acti-
vities. Second, even the logic in religious functions and relations-
hips has changed as part of the changes in society, from agricultu-
ral via industrial to service logic. Thus there are similarities bet-
ween people’s relationships to the church and their relationships to
service producers in general. The macro analysis also clarifies the
background of internal changes in the Church of Sweden towards
an increasingly stronger character of a service organisation.

Chapter 4: The organisational mezzo level     
On the organisational mezzo level the Church of Sweden is analy-
sed as a service organisation. Five service theoretical concepts are
focused on; service, producer, customer, relationship and quality (fi-
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gure 7). From a service theoretical perspective the Church of Swe-
den can be regarded as a service-producing organisation. Nearly all
Swedes have a, usually lifelong, formal relationship to the church
and make use of the services of the church at, at least some point
during their lifetime.  A minority are continuous users during their
lifetime. Many however are regular consumers of the services of the
church during a certain period of their life, participating, for ex-
ample in activities for children, a confirmation class or a church
choir.

The service perspective is a customer perspective that place the
receiver of the church activities, his/her needs and expectations in
the centre (Grönroos 1992, Edvardsson 1996a). This approach is not
at all taken for granted in the church context. In the theology of
the church as well as in church praxis, there is a tension between
on the one side a customer orientation and on the other a produ-
cer orientation (Berger 1979, van der Ven 1996). In theology the
Greek word for service, diaconia (origin of the title deacon) is of-
ten used to characterise the work of the church. In practice howe-
ver, the church is usually more producer rather than customer ori-
entated, which is grounded amongst other things in the church’s his-
torical position of authority. Since the 1970’s, practical work in the
parishes within the Church of Sweden has in different ways moved
towards a stronger receiver orientation. This development is em-
phasised in several official documents, for example the guidelines
for confirmation preparation. The development has taken place un-
der the influence of contextual theology, with particular inspira-
tion from Paulo Freire (1975). 

The ”concept” of the Church of Sweden can from a contextual
theological and service theoretical perspective, be tentatively for-
mulated in the following manner: ”The concept of the church is,
from a theological basis to contribute, in different ways, to people’s
interpretation of life and experience of meaning and coherence.”
With this concept as a starting point the church has, during its his-
tory developed a large variety of different services. The majority of
the church’s customers are individuals, but organisations are also
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ordering the services of the church, for example hospitals and
schools. In certain situations, for example in connection with dis-
asters, the whole of society can be regarded as customer of the
church. Common to nearly all services regardless of who has orde-
red them is the fact that the individual is the final receiver of the
service (figure 12). 

The individual’s relationship to the church can be regarded as a
network, which is composed of several different types of direct and
indirect relationships (cf. Gummesson 1995). One can have a di-
rect personal relationship with, for example, a priest or a particu-
lar church building, but also indirect relationships to the church
for example through a grandmother. A relative’s, for example grand-
mother’s, relationship to the church can have an impact on the in-
dividual’s own relationship to the church (figure 13). 

When discussing the concept quality in the context of the church
it is necessary to analyse this concept from four different per-
spectives, those of customer, staff, leadership (parish priest, Paro-
chial Church Council) and from a theological perspective (figure
16). From the church member’s/customer’s perspective it is im-
portant to study the quality perceived in the lifelong relationship
as well as in the separate service encounters (figure 15 and 17) (Lil-
jander & Strandvik 1995).

Part III The individually orientated micro level 

Chapter 5: Method and design
The empirical study has been carried out as a qualitative case stu-
dy in which several methods complement each other through tri-
angulation. Life perspective analysis and the Critical Incident Tech-
nique (Flanagan 1954) have been used within the framework of qua-
litative semi-structured face to face interviews (figure 19-20). In
the life perspective analysis the individuals’ contacts with the
Church of Sweden during their lifetime, have been mapped out. Ac-
cording to the Critical Incident Technique particular attention has
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been given to experiences of the church which in a negative or po-
sitive manner differ from what the individual expected (Stauss
1993). As a tool for this design a special interview guide has been
constructed with open questions at the beginning and more struc-
tured questions at the end.

The 29 interviewees were chosen through a strategic selection
process. Four parishes with differing social characteristics and
church tradition were chosen. Informants were selected from the-
se four parishes amongst those for whom the concept service or re-
lationship had recently been actualised; partly people who recent-
ly had made use of one of the services of the church, partly people
who can be assumed to have reflected over their relationship to the
church in a particular manner. From this principle four different
groups of informants have been marked out; people who have re-
cently taken part in an infant baptism in their role as parents, pe-
ople who have recently taken part in a funeral service as next of
kin, people who have recently joined the Church of Sweden and pe-
ople who have recently left the church. A wide spread has been
sought after within the group of informants with respect to gen-
der, age and education/profession.

All interviews have been recorded on tape and written out in
their entirety. A special model for analysis has been created ac-
cording to which the interviews have been analysed from three dif-
ferent and yet complimentary perspectives; (A) inductive analysis
with construction of categories, (B) analysis of the informants’ ans-
wers to the structured questions at the end of the interview and
(C) analysis with the use of service theoretical concepts as inter-
pretative tools (figure 21).       

Chapter 6: 29 individual’s experiences of the Church 
of Sweden
The empirical study is a qualitative study and is not aimed towards
statistically based generalisation. However, the strategic selection
of informants is relatively representative as regards several control
variables regularly used within the sociology of religion, even if the-
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re is a small overrepresentation in certain areas. Within the group
of informants there is a slight overrepresentation of people who take
part in services every week, who hold some form of belief in God
or a higher power, and who have undertaken further and/or higher
education. 

The design of the interviews means a free narrative account at
the beginning and more structured questions and answers towards
the end of the interview. In the inductive analysis (A) the whole in-
terview is regarded as a descriptive text where the informant in di-
alogue with the interviewer expresses his/her personal views (figure
24). All types of conceptions that in any way touch on the church,
religion or view of life have been noted down as quotations. The
qualitative categories have been built up from these quotations in
order to let the texts speak for themselves and to preserve as many
of the individual’s personal expressions as possible. The inductive
creation of categories was first done with an aspiration for maxi-
mum variability, which resulted in 153 categories. These categori-
es have been sorted into groups depending on the aspects that they
encompass. A number of different classifications were tried, which
resulted in 15 category groups:
1. Conceptions of the image of the Church of Sweden
2. The function of the church in society
3. The Church of Sweden as part of  public service in society at large
4. Reasons for belonging to the Church of Sweden
5. The relationship to the church and its connection to family and rela-

tives
6. Changes in the relationship to the church
7. The loading of an active relationship within certain words 
8. Evaluation of the usefulness/value of the church and of its individu-

al services.
9. The significance of church buildings and graveyards 
10. The significance of priests 
11. Patterns of consumption
12. Evaluation and use of services from a lifelong perspective
13. On belief
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14. Free churches in comparison to the Church of Sweden 
15. Other categories

In a second stage the 153 categories were reduced through the col-
lection of categories close to one another under as few compre-
hensive themes as possible. The result was six comprehensive the-
mes:  (a) Tradition/security, (b) Credibility, (c) Public service and
care, (d) Separation from daily life, (e) The priest, (f) The church
building. These themes can be interpreted as important quality do-
mains concerning the informants’ evaluation of their relationship to
the church. Two domains (a, b) touch on aspects of the general ima-
ge of the church. The following two domains (c, d) pull in opposi-
te directions, towards the immanent and the transcendental (figu-
re 25). The priest and the church building (e, f) are two important
quality domains due to the symbolic function that they hold. The-
reby the six quality domains can be related to three different qua-
lity dimensions: (1) image, (2) transcendence – immanence and (3)
symbolic functions. The inductive categorisation shows strong ten-
dencies in the interview material of individuals to evaluate rela-
tionships to the church and measure quality from the perspective
of how the church is able to express and bring about quality wit-
hin these three dimensions and six domains.

The answers to the structured questions have been analysed in
analysis (B). Everyone except four informants say that they trust
in the Church of Sweden. Most say that the church has important
societal functions through its contribution to security and the pre-
servation of traditions, especially in connection with birth and de-
ath. The church is also especially significant through its social work
with children and the elderly and in connection with crisis situa-
tions. Many however are of the opinion that the forms of church ac-
tivities should change to make them easier in style and less rigid.
Several informants claim that a certain person has had particular
meaning with regard to their relationship to the church, for exam-
ple parents, a friend or teacher. A third of all informants claim that
a particular priest that they have met has meant something speci-
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al. The same number of informants say that a certain church buil-
ding has special meaning for them. A few more have a defined re-
lationship to a specific graveyard.

Chapter 7: Service theoretical concepts as interpretative
tools
From the third analysis perspective (C) the interviews have been
analysed with the concepts service, relationship and quality as ser-
vice theoretical interpretative tools. Negative and positive experi-
ences in the relationship to the Church of Sweden have been given
particular attention as a part of the analysis based around the con-
cept quality.

The analysis shows that the informants’ perceptions of their re-
lationship to the church can in short be expressed in two dimen-
sions; (a) as a positive or negative foundational attitude (b) accor-
ding to the level of emotional involvement in the foundational at-
titude. The combination of these two dimensions gives four posi-
tions which the majority of the informants can be fitted into (figu-
re 27–28). A fifth group consists of those who have a declared lack
of interest in the relationship, without emotional involvement and
declared themselves neither negatively nor positively.

Amongst those who have a positive attitude to the church many
say that the relationship adds value by giving a feeling of social be-
longing to other people, the family and  tradition. Membership of
the church gives a feeling of security that they do not want to be
without even if they rarely makes use of the services of the church.
Thus the relationship in itself can even be regarded as a service
which gives value through a feeling of security and social belong-
ing to relatives, tradition and to the Swedish culture.

The majority of the informants have made use of the services of
the church only in connection with certain specific occasions like
confirmation, christening, marriage, funeral or at a school end of
year celebration. On these occasions the treatment received from
the church’s personnel has been a decisive factor in the individua-
l’s experience. The majority of the negative and positive experien-
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ces which appeared in the interviews had something to do with  re-
lationships to church personnel, priests in particular. The treatment
received from the priest in the service process creates, to a large
extent, the perceived quality in the service. Several informants say
that their experience of the priest who prepared them for confir-
mation has had a particularly large influence. Lasting negative or
positive impressions of their priest at confirmation have influenced
their present relationship to the church, even though it was in the
majority of cases a long time ago.

When the interviews were analysed with the concept quality as
an interpretative tool a large number of quality factors were gene-
rated, which were then sorted into a quality matrix. Reduction of
these factors resulted in eleven comprehensive quality factors: Cre-
dibility, openness, easy atmosphere, security, sense of coherence,
social contacts, personal treatment,  an addressing of existential is-
sues, participation, stillness, solemnity. Several of these quality fac-
tors are the same as those generally seen as being significant wit-
hin service activities, but there are also special customer percei-
ved quality factors which appear within the church context, for ex-
ample sense of coherence and solemnity.

Chapter 8: Relationship and services in a lifetime 
perspective 
The results from the three analysis perspectives (A, B, C) have been
integrated into a deeper analysis from the individual informant’s life
perspective (figure 33). This deeper analysis has been concentra-
ted around changes regarding the relationship to the church expe-
rienced during the individual’s lifetime. Particular attention has
been paid to the interaction between the individual’s experience
of the relationship to the church and the experience of services
used. The analysis shows that different experiences of the church
are connected with and compared to one another; service encoun-
ters with the church, the image of the church in the media etc. Oc-
currences and experiences from as far back as childhood can re-
main with a person until after retirement and can influence the per-
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ception of the church (figure 36-37). Five social mechanisms could
be drawn out as being especially important for the development of
an individual’s relationship to the church. At least one of these five
mechanisms can be found in every informant’s narrative (see below
chapter 9).  

The life perspective analysis of the interviews with those who
have recently changed their formal relationship to the Church of
Sweden shows that decisions to leave as well as decisions to join can
be interpreted as the result of a chain of positive and/or negative
experiences in connection with encounters with the church (figu-
re 38–39). These experiences are usually spread out over a period
of at least ten years. The informant usually cites one particular ex-
perience as the decisive one, but supports the reasoning behind a
decision to leave or join with reference to further negative or po-
sitive experiences.

The integrated and advanced analysis has made clear two diffe-
rent basic types of relationship to the church amongst the infor-
mants (figure 40). On the one hand a more collectively orientated
type of relationship, which ties the relationship to the church to
the individual’s relationship to the collective social community, to
tradition, culture, relatives and history. On the other hand a more
individual orientated type of relationship, which emphasises indi-
vidual choice and regards the church as an interest based organi-
sation, which you choose to belong to if you can make personal
practical use of the relationship. The collectively orientated have a
non-negotiable relationship to the church, while the relationship of
the individually orientated is negotiable. For the later relationship
type, whether one chooses church membership or not is dependant
on certain subjective related factors, for example personal experi-
ences.

Part IV Results and reflection

Chapter 9: Quality in lifelong service relationships
The testing of service theoretical concepts in the context of the
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Church of Sweden on micro, mezzo and macro levels turned out
well. The service theoretical frame of reference and concepts have
functioned on all three societal levels as useful tools to illuminate
the relationships between individuals and the Church of Sweden.
The application of service theoretical concepts in the context of the
church has contributed to an advanced analysis and discussion
around the function of institutional religion from a user perspec-
tive. Amongst other things the interaction between quality expe-
riences of service encounters and the experience of the relations-
hip to the church from the life perspective of the informant has
been highlighted through this. The importance which service rese-
arch has given to negative and positive critical incidents in con-
nection with service encounters has been shown to have relevance
even as regards service encounters in the context of the church.

The main results of the empirical study can be summarised as a
number of clarified social mechanisms, which have influenced the
informant’s relationship to the church and their use of its services.
In line with the viewpoint of critical realism, the concept mecha-
nism means in social reality inherent tendencies, structures, powers
and generative mechanisms. Since the study does not allow gene-
ralisation, the mechanisms discovered can only be regarded as ten-
tative and preliminary theories. They provide the results of the ex-
ploratory detective ambition in the aim of the thesis. The eventu-
al possibilities for the generalisation of the mechanisms must be tes-
ted in quantitative studies or confirmed through a larger number
of similar case studies. The social mechanisms regarding people’s
relationships to the Church of Sweden, which make up the main re-
sult of the study, can be summarised in the following five points:

1.  Two main types of relationship to the church:
It is possible to distinguish (a) a collectively orientated type of rela-
tionship and (b) an individually orientated type of relationship.

2. Four types of basic attitude in the relationship to the church:
a. An emotionally involved negative attitude to the church.
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b. A generally negative attitude to the church, without emotional 
involvement.

c. An emotionally involved positive attitude to the church.
d. A generally positive attitude to the church, without emotional 

involvement.

3. The development of the relationship to the church is especially
influenced by five mechanisms (figure 34):

a. Experiences and occurrences during the developmental years as
child and young person up to the age of twenty affect the 
relationship (figure 35).

b. Family situation and changes in it affect the relationship.
c. Certain service encounters remembered as significantly positive or

negative affect the relationship.
d. Face to face encounters with priests affect the relationship.
e. Experiences of other churches or religions play a role in the 

evaluation of the individual’s relationship to the Church of Sweden.

4. Six domains within three dimensions of particular value for the 
perception and evaluation of the relationship to the church.

Three dimensions: Six domains:
The image of the Church Tradition/security

Credibility

Transcendence – Immanence Public service and care
Separation from daily life

Symbolic functions Priest
Church building

5. Eleven comprehensive quality factors of value for the individua-
l’s evaluation of the relationship to the church and its services:
Credibility, openness, easy atmosphere, security, sense of coherence,
social contacts, personal treatment, an addressing of existential issu-
es, participation, stillness, solemnity.
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The study has brought forward two different types of fundamen-
tal relationship to the Church of Sweden. One type of relationship
that is more collectively orientated and one, which is more orien-
tated towards the individual. The former connects the relationship
to the church with collective cultural values and regards the com-
mon tradition as a norm. For these individuals the relationship to
the church represents a series of other relationships with culture,
history, tradition and relatives. Thereby the church relationship con-
tributes to a transcending cultural identity for the individual. The
later type of relationship is orientated towards the individual and
emphasises the individual’s personal needs and choices with regard
to the church. These individuals regard their own subjective ex-
periences as the norm for their church relationship.

The majority of Swedes fit into the category of the collectively
orientated type of relationship. They have a lifelong relationship to
the Church of Sweden through church membership and make use
of the services of the church primarily in connection with the ri-
tes of passage integrated into culture and tradition. They have not
given much thought to the fact that they are members of the
church, but rather see it as something obvious and natural. The in-
formants within this type of relationship use the concept tradition
as a word with, for them obvious and strong positive weighting and
almost a kind of ‘holiness’ that cannot be questioned. The church
is the institution in society that is ascribed a legitimating role con-
cerning traditions. The traditions preserved by the church tie the
individual into a network of relationships with relatives, history, cul-
ture, etc.

The rites of passage used in connection with baptism and buri-
al, and even confirmation and marriage, are the most significant tra-
ditions that the church preserves. They are ‘holy’ occasions in the
lives of the individual, family and relatives, which usually take pla-
ce in a church building with a priest carrying out the ritual actions.
On the one hand the church building and the priest represent and
mediate a ‘holiness’ on these occasions, while on the other hand the
church building and the priest are ‘charged’ with holiness at the
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same time. The meaning which church buildings carry is therefore
directly dependent on the fact that the rites of passage are con-
nected to the church space. One of religion’s fundamental functions
is to express the identity of the individual in relation to the col-
lective (Durkheim 1912/1995). Durkheim argued that the indivi-
dual is social in his/her nature and that he/she does not become a
real person if he/she does not regard him/herself as standing in re-
lation to a social group. In the Swedish context the rites of passa-
ge provided by the church contribute to this creation of identity
and cultural cohesive function.

A comprehensive reflection in connection with the analysis of the
interviews is that the informants have more individualistic consu-
mer behaviour with regard to certain services provided by the
church, while consumer behaviour regarding other services is an-
chored in collective values. One and the same individual has for ex-
ample often completely different attitudes to rites of passage as to
regular worship activities. Participation in the rites of passage is mo-
tivated by reference to collective values, while participation in re-
gular worship and other church activities is considered from the
perspective of personal preference, interest, feelings, taste, etc. Ac-
cording to Andersson et al. (1997) there are different types of me-
chanisms that affect short term and long term consumer decisions
respectively, as regards goods and services (figure 43). The need of
security or a sense of coherence for example is strongest with re-
gard to long-term decisions, while individual preferences take over
regarding decisions of a short-term character. Differences concer-
ning religious consumer behaviour can correspondingly correlate to
the time dimension that the particular service is set within. 

The high adherence to the rites of passage fits with the needs and
values that are important in a more long-term perspective. These
have to do with history, relatives, the individual lifetime perspec-
tive and future generations. When it comes to participation in dif-
ferent forms of more time constrained short-term religious activi-
ties, for example ordinary Sunday services, individual preferences
tend to take over. Thereby religious trends, for example different
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forms of eastern techniques and New Age spirituality, can be comb-
ined with the more long term motivated adherence to traditional
religion expressed through membership of the Church of Sweden
and participation in rites of passage. These two patterns of con-
sumption complement each other in a similar way regarding reli-
gion as they do regarding other forms of consumption. The diffe-
rent consumer decisions are inserted into different time dimensions
with different types of in built social mechanisms. These diffe-
rences in consumer behaviour can act as a key to understanding the
development towards an increasing level of individual choice re-
garding certain types of services provided by religious organisations
in combination with a general adherence to the collective rites of
passage.

When the interview analysis on the micro level is confronted with
the theoretical analysis of the church as a service organisation on
the mezzo level, a few clear differences between customer and pro-
ducer sides come to the fore as regards expectations of the services
provided by the church (figure 44). Firstly the informants and the
church have different understandings as to which are the core ser-
vices of the church. That is to say which parts of the work of the
church are the most central. Secondly the informants, generally spe-
aking have low expectations of the services of the church, while the
church has high expectations of the results of its services implicitly
built into its core concept (figure 53). On top of this there exist
differing expectations of the services of the church amongst the
customers. Working from the results of the study one can under-
stand that individually orientated and collectively orientated peo-
ple are influenced in different ways by different types of mecha-
nisms in their quality assessment of their relationship to the church
and the services which it provides. 

The six quality domains and the three quality dimensions as well
as the eleven quality factors have been placed into a summarising
quality model (figure 46). The model clarifies mechanisms that are
related to the individual’s lifelong relationship to the church and fac-
tors that are particularly significant for the individual’s perceived
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quality of relationship and services. The model illustrates the fact
that of the six quality domains three lean towards the transcen-
dental, while the remaining three lean towards the immanent. Even
the eleven quality factors can be dichotomised in a similar manner
(figure 45). On the one hand with a direction towards the trans-
cendental and on the other with a direction towards the immanent,
without clear borderlines between these and without conflict bet-
ween the two directions.

The summarising model illustrates that the Church of Sweden
is by its members on the one hand associated with the transcen-
dental, that which is separate from everyday life and which is lin-
ked to tradition and security. Here stands the church building as a
firm physical symbol of this relationship through its manifestation
of the transcendental, which cannot be explained, and through its
representation of a clear connection with Swedish culture and his-
tory. The Church of Sweden is on the other hand associated with
the immanent, the everyday and close at hand. The church is ex-
pected to, when needed, provide service and care for all individu-
als in a similar way to other public services. The priest is a living
symbol for the church’s action and care. Thus the church’s credi-
bility is to a large extent understood as a question of the priest’s
credibility. The rites of passage touch upon all parts of the model,
as much the immanent as the transcendental side, which illumina-
tes the central and integrating function which these services have
for the individual’s relationship to the church. They are seen as part
of the public service at the same time as they connect the indivi-
dual to tradition and the transcendental. The priest and the church
building have central functions in connection with the rites of pas-
sage.

Chapter 10: Concluding service theoretical and sociology of
religion reflection
In the analyses on a macro and mezzo level the concepts of plausi-
bility and possibility structures are discussed. These concepts bring
to the fore two different perspectives regarding the church’s func-
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tion as a social structure. The relationship between the individual
and the Church of Sweden can be analysed from the perspective of
the individual with use of the concept plausibility structure and
from an organisational perspective with use of the concept possi-
bility structure.

The church, its theology and the rites and traditions which it pre-
serves can be regarded as a plausibility structure which can legiti-
mate, for example the relationship to the collective, perceptions of
the transcendental or one’s own identity (cf. Berger and Luckmann
1966). For many individuals important traditions, primarily rites
of passage, form an important part of the plausibility structure,
which provides identity and a feeling of affinity with tradition, cul-
ture, relatives and history. The high valuation of the relationship to
the church through church membership is connected to the fact
that the church is so strongly linked to the collective cultural le-
vel. People’s relationships to the church through church members-
hip can therefore be regarded as a relationship to a plausibility
structure. The customer perceived quality in the service encoun-
ter with the church is highly dependent upon the extent to which
the plausibility structure is experienced as being relevant to the in-
dividual. The quality evaluation is based on the individual’s expe-
rience of the service process as giving legitimacy to him/herself and
an existential experience of meaning and coherence.  

From the perspective of the church as a service organisation, it
provides a possibility structure for the production of services in
interaction with people. People’s relationships to the church
through church membership give access to this possibility struc-
ture comprising of a range of different services, which one has the
possibility to make use of. If successful, the individual service en-
counters with the church, the service processes, activate the pos-
sibility structure and actualise the plausibility structure.

The three meaningful quality dimensions image, transcendence-
immanence and symbolic functions can, service theoretically, be in-
terpreted as being equivalent to three different perspectives on the
presuppositions behind the services which the church supplies. This
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is illustrated in a final summarising service theoretical and socio-
logy of religion model concerning the relationship between indivi-
duals and the Church of Sweden (figure 47). The presuppositions
behind the services as service concept, service process and service
system. The church’s image with the quality domains tradition/se-
curity and credibility is equivalent to the concept perspective. The
experience of transcendence/separation from daily life and the ex-
perience of immanent service and care are experiences conveyed in
the church’s service processes. Thereby the dimension transcen-
dence-immanence can be interpreted as being equivalent to the pro-
cess perspective. The symbolic functions of the church building and
the priest make up central parts of the physical resources within
the service system of the Church of Sweden and are therefore equ-
ivalent to the system perspective on the presuppositions of the ser-
vice. These three perspectives on the presuppositions for the ser-
vices which the Church of Sweden provides, creates a single inte-
grated unity, when observed from the perspective of the individu-
al/customer.

The church provides a symbol system, which for the majority is
socially integrating. This symbol system gives an experience of a re-
lationship to the transcendental, that which is bigger than indivi-
dual him/herself (Bellah 1970/1991). The Swedish people’s church
membership, that is to say the Swedish people’s official religion, can
from the earlier analysis, be described as a relationship which con-
veys a series of further relationships (figure 48). 

The relationship to the Church of Sweden gives access to:
• A relationship to Swedish culture and tradition
• A relationship to relatives
• A relationship to history
• A relationship to the transcendental/a higher power/God
• A relationship to other Christians (a global community)

The service relationship has, for the majority, its primary value
through the fact that it supplies such relationships to something
‘bigger’. This is a part of the explanation of the fact that several of
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the study’s informants perceive the relationship itself, through
church membership as a service. Church membership gives access
to a series of surplus values in the form of relationships with col-
lective transcendental values and links the individual to the col-
lective. In a simplified manner it could be said that Swedes ‘belie-
ve’ in church membership. Davie (1994) characterised the rela-
tionship of the English population to the church with the expres-
sion ”believing without belonging”. Botvar (1996) reverses this for-
mula in his description of the religious situation in Norway, which
according to him is characterised by ”belonging without believing”.
Starting from the same type of word game, with emphasis on the
meaning of membership one could describe the relationship of the
Swedish population to the church as ”believing in belonging” (Bäck-
ström 1993).

Against the background of the results of the empirical study and
the emphasis on the concept relationship in the service theoretical
and sociology of religions’ analyses, one can reflect over the possi-
bility of defining religion with the relationship concept as starting
point (cf. Luckmann 1967, Bailey 1997). Can religion be defined as
a subjectively experienced relationship to the transcendental? Can
the type of experience which people themselves describe as an ex-
perience of ‘solemnity’, ‘something special’ or a ‘sense of coherence’
and which is associated with the relationship to the church, be de-
fined as religion? Can precedence in definitions be given to the in-
dividual regarding what should be defined as a relationship to that
which is bigger than the individual him/herself? Many members of
the church argue that their relationship to the church is meaning-
ful just because it gives access to a relationship to ‘something big-
ger’. People hesitate however to formulate this ‘bigger’ in traditio-
nal religious terms. The analysis of the interviews shows that the
quality experiences which are central to the relationship to the
church and in the services of the church are those which contribute
to the preservation of the relationship to the transcendental/the col-
lective.

It is vital for every society to have some form of social mecha-
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nisms which have a cohesive and integrative function (Durkheim
1897/1987, 1912/1995). In Swedish society the institutional reli-
gion still upholds a certain part of this fundamental integrative
function, primarily founded in the general membership of the
Church of Sweden and adherence to the rites of passage (cf. Gus-
tafsson 1965:165 f.). This network of relationships functions as in-
tegrative putty of social and existential significance.

In the empirical study it can be seen that many people under-
stand the integrative function of the Church of Sweden as a form
of welfare factor. People do not want to be without the security,
anchorage and sense of coherence which membership of the church
and the services of the church give. With thought for the future it
is therefore in the interest of society at large as well as of interest
to the church, that the Church of Sweden develops in such a way
so as not to exclude the many people, for whom the lifelong rela-
tionship to the church provides existential surplus value through
transcendental quality experiences.
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Bilagor

Bilaga 1: 
Segmentering efter förväntan på kyrkans gudstjänster

I kapitel 4 ges två exempel på segmentering av kyrkans ”slutkunder”.
Först görs en indelning efter kyrkotillhörighet. Därefter diskuteras
en indelning av gruppen kyrkotillhöriga i diskreta, dvs. tillfälliga,
respektive kontinuerliga nyttjare av kyrkans tjänster. Här presente-
ras två exempel på segmentering efter människors förväntan på en
av kyrkans kärnverksamheter, gudstjänsterna. Dessa segmentering-
ar baseras på två olika undersökningar om människors attityder till
gudstjänsterna. 

En av kyrkans mest etablerade kärntjänster är gudstjänstverk-
samheten. Ur kyrkans producentperspektiv betraktas gudstjän-
sterna vanligen som de mest centrala av alla kyrkliga tjänster. Un-
dersökningar visar att c:a 50% av alla svenskar uppger att de minst
en gång per år deltar i en kristen gudstjänst (Gustafsson 1995). Fre-
kvensen gudstjänstdeltagande varierar starkt, men de flesta av de
kyrkotillhöriga har någon form av personlig erfarenhet av deltagande
i gudstjänst åtminstone vid något tillfälle under livet. På grund av
gudstjänsternas centrala ställning i kyrkan har människors för-
väntningar och uppfattningar beträffande gudstjänsterna varit fö-
remål för särskilda undersökningar. I anslutning till dessa under-
sökningar har man ibland försökt att segmentera mellan olika typer
av attityder och uppfattningar beträffande religion, kyrkan och
gudstjänster. Här diskuteras två sådana undersökningar vilka bely-
ser olika gruppers förhållningssätt och förväntningar beträffande
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gudstjänster, olika förhållningssätt till religion, olika religiöst be-
teende, olika personlighetskaraktärer etc.

Exempel 1:
Vid en kvantitativ studie bland de c:a 5000 svenskar som var bo-
satta i England år 1994, och som fanns med i Svenska församling-
ens i London adressregister, undersöktes attityder till kyrkans guds-
tjänster (Bäckström 1995:124 f.). Förväntningarna på gudstjän-
sterna varierade starkt mellan olika grupper bland de tillfrågade.
De som regelbundet deltar i gudstjänster framhöll betydelsen av
gudstjänstens gemenskapsaspekt och religiösa innehåll, medan de
oregelbundet eller sällan deltagande framhöll de kulturella aspek-
terna och det rena underhållningsvärdet. De regelbundna delta-
garna kunde delas in två grupper. För det första en huvudsakligen
yngre grupp som betonade vikten av upplevelser och påtagliga ut-
tryck för gemenskap. Denna grupp ville också gärna modernisera
och förnya gudstjänsterna. Den andra gruppen av regelbundna be-
sökare var en i huvudsak äldre grupp som framhöll de traditionel-
la gudstjänstformerna och betydelsen av individens personliga guds-
möte inom gudstjänstens ram. Även de oregelbundet deltagande
kunde delas in i två huvudgrupper. Dels de som betonade de mer
traditionella gudstjänstformerna och framhöll gudstjänstens kul-
turella värden, dels de som betraktar sig själva som religiöst oin-
tresserade och som i första hand ser gudstjänsten som intressant
om den har ett slags underhållningsvärde. Denna grupp kan dock
även uppskatta gudstjänstrummet som en miljö för avskildhet och
stillhet. 

Studien visar att människor kan ha helt olika och rent av mot-
stridiga förväntningar på hur en gudstjänst ska vara utformad och
vilken typ av mervärde den ska ge. Londonstudien resulterade i en
segmentering av Londonförsamlingens medlemmar i fyra grupper
med avseende på deras förväntningar på gudstjänsterna: 

a. ”Traditionalister” som regelbundet deltar i gudstjänster och för-
väntar traditionella religiösa former. 
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b. ”Traditionalister” som sällan deltar i gudstjänster och betonar
kulturaspekter.  

c. ”Modernister” som regelbundet deltar i gudstjänster och beto-
nar personligt engagemang och aktivt deltagande i gudstjänsten. 

d. ”Modernister” som sällan deltar i gudstjänster och betonar vik-
ten av ett underhållningsvärde.  

Denna segmentering i fyra olika grupper kan prövas empiriskt i van-
liga svenska församlingar. Man kan förmoda att liknande diverge-
rande synsätt och förväntningar beträffande gudstjänsterna åter-
finns bland kyrkotillhöriga i Sverige. 

Exempel 2:
En annan typ av segmentering utifrån människors förväntningar på
gudstjänster gjordes i samband med en studie av 1 128 personer
som hade besökt gudstjänster i Göteborgsområdet under en ”van-
lig söndag” (Pettersson m.fl. 1994:151f.). Här fann man stora skill-
nader i förväntningar och attityder till gudstjänsten, vilka hade
samband med individens typ av tro, d.v.s. trosinnehållet, och indi-
videns sätt att förhålla sig till sin tro. Man kunde särskilja två hu-
vudsakliga och starkt åtskilda förhållningssätt bland gudstjänstbe-
sökarna. Det ena förhållningssättet var mer objektivt, absolut-rea-
listiskt, medan det andra var mer subjektivt, relativt-konstrukti-
vistiskt. De ”absoluta-realisterna” betonade Guds storhet som en
kontrast till människans ofullkomlighet. Man kommer till guds-
tjänsten för att få veta ”hur det är” och ifrågasätter inte motsägel-
ser i bibeltexter och förkunnelse1. Gudstjänstdeltagande och för-
samlingsgemenskap betonas starkt. De ”relativa-konstruktivisterna”
å andra sidan betonar människans av Gud givna skapande förmåga
och möjligheter till bearbetning och vidareutveckling av bibeltex-
ter och förkunnelse. Gudstjänsten tillhandahåller bidrag till eget
tänkande kring viktiga livsfrågor. Perspektivet är mer antropocen-
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triskt och människosynen mer optimistisk. Församlingsgemenskap
är mindre viktigt, individen står i centrum. Skillnaderna mellan de
två olika trosmässiga förhållningssätten påminner om de skillnader
som har redovisats vid studier av olikheter beträffande grundläg-
gande psykologiska dispositioner av öppenhet respektive slutenhet,
”open or closed mind” (Rockeach 1960). Göteborgsundersökningen
resulterade således i en segmentering av gudstjänstbesökare i två
huvudgrupper med helt olika och inbördes motstridiga förvänt-
ningar på gudstjänsten.

Intressant är att såväl realister som konstruktivister anser att pre-
dikan är mycket viktig och har en central roll i gudstjänsten2. I stu-
dien dras därför slutsatsen att den satsning som skulle löna sig mest
när det gäller att utveckla gudstjänsterna är en satsning på att höja
kvaliteten i predikan. Det kan dock ändå vara problematiskt att till-
fredsställa båda gruppernas förväntningar i en och samma guds-
tjänst, eftersom de skilda förväntningarna troligen även innebär helt
olika uppfattningar om vad som är en predikan med hög kvalitet.
En och samma predikan kan uppfattas helt olika av olika männis-
kor (jfr. Söderström 1996). Realisterna vill ha en predikan där de
får ”klara besked”, konstruktivisterna å andra sidan vill ha en pre-
dikan som ger olika alternativa utgångspunkter för eget tänkande,
men utan att predikanten anger ett enda auktoritativt svar på den
fråga som behandlas. Beträffande konstruktivisterna kan man dock
tänka sig att båda slag av predikningar fungerar eftersom dessa har
förmåga till egen omtolkning av en ”realistisk” predikan. 

Dessa två exempel visar att det genom segmentering av kyrkans
omfattande ”kundgrupp” går att urskilja grupper med inbördes olik-
artade förväntningar på kyrkan. Segmentering är därför en an-
vändbar metod såväl vid vetenskapliga undersökningar av guds-
tjänstupplevelser liksom vid kyrkans eget utvecklingsarbete av guds-
tjänsterna.
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Bilaga 2:
Inventering av metoder för att studera kyrkliga tjänster 
Ett brett spektrum av olika metoder, tekniker och verktyg kan an-
vändas för att studera kyrkliga tjänster. Här presenteras och kom-
menteras några tänkbara metoder3. I varje enskild undersökning
måste man välja de metoder som är de mest lämpliga, beroende av
problemställning och syfte. Ofta är det vid tjänsteforskning lämp-
ligt att kombinera olika metoder/tekniker/verktyg genom så kallad
metodtriangulering för att åstadkomma en så heltäckande bild som
möjligt av tjänster, processer och relationer. En analys av  tjänsters
dynamik riskerar annars att bli alltför endimensionell.  

Personliga besöksintervjuer
Intervjuerna kan vara mer eller mindre strukturerade, mer eller mindre
öppna. Personliga besöksintervjuer ger på ett särskilt sätt möjligheter till
förståelse av mer komplicerade samband, t.ex. när man särskilt vill bely-
sa relationen mellan kund och producent, tjänsteprocessen eller interak-
tionen mellan olika tjänstemöten. Ju mer ostrukturerade intervjuerna är
desto mer öppnas möjligheterna att upptäcka nya aspekter av tjänsterna
eller relationen som man inte tidigare har uppmärksammat. 

Telefonintervjuer
Telefonintervjuer är billigare att genomföra än besöksintervjuer, men man
missar kroppsspråket och intervjun riskerar allmänt att bli ytligare. Me-
toden är lättare att använda för hårt strukturerade kvantitativa intervju-
er än för kvalitativa, mer ostrukturerade intervjuer. Den är användbar t.ex.
om man gör en undersökning av hur många som observerar församlingens
annonsering av gudstjänster. Telefonintervjuer kan även användas i ett in-
ledande skede av en undersökning, som metod för att göra ett urval av
lämpliga informanter/respondenter genom att ställa några särskilda ur-
valsfrågor (Wilhelmsson & Edvardsson 1994:8). 

Fokusgruppintervjuer 
Metoden kan användas för olika syften, t.ex. för brainstorming i en grupp
utvalda kyrkotillhöriga när man vill identifiera ett brett register av kvali-
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tetskriterier eller kvalitetsproblem i en kyrklig verksamhet, t.ex. kyrkans
barnverksamhet. Det kan vara problematiskt att använda gruppintervjuer
om det handlar om känsliga frågor och andra aspekter som kan hota den
personliga integriteten, t.ex. kvalitet i begravningssamtal (jfr. Olsen 1993).
I anslutning till avhandlingsarbetet har metoden med goda erfarenheter
prövats inom ett gudstjänstutvecklingsprojekt i en lokal församling inom
Svenska kyrkan4. 

Fokusgruppintervju med tre aktörsgrupper samtidigt
Fokusgruppintervjuer kan genomföras med ”representanter” för olika grup-
per samtidigt närvarande, t.ex. 2–3 personer ur var och en av de tre ak-
törsgrupperna; kunder, personal, ledning. Metoden syftar till att lyfta fram
aspekter i tjänsteprocessen som tydligare kommer fram i en samtalspro-
cess där de tre aktörsgrupperna är indragna i direkt interaktion med va-
randra. En sådan gruppintervju kan ur de olika aktörernas perspektiv fo-
kusera t.ex. kritiska händelser (t.ex. upplevelser av negativt bemötande)
eller den allmänna upplevelsen av en viss tjänst (t.ex. barndop).

Fyra typer av fokusering i intervjuer:
a. Intervjuer med uppfattningar och upplevelser i fokus 
Intervjuer med frågor om människors åsikter, synpunkter, uppfattningar
eller upplevelser rörande vissa fenomen eller begrepp, t.ex. en viss
tjänst (t.ex. TV-gudstjänster), gudstro eller relationen till Svenska kyr-
kan. Syftet är att få en fördjupad förståelse av människors subjektiva
uppfattningar (jfr. Uljens 1989, fenomenografiska djupintervjuer).

b. Intervjuer med händelser i fokus
T.ex. intervjuer där man ber människor berätta om särskilda typer av
händelser i samband med nyttjandet av en viss kyrklig tjänst, t.ex. te-
lefonsamtalet med pastorsexpeditionen i samband med bokning av ett
barndop. 

c. Customer satisfaction measurement (CSM)
Kvalitativa intervjuer angående kunders upplevelser av vissa tjänstee-
genskaper och specificerade problem. De speciella egenskaperna och
problemen har tidigare identifierats i enkätundersökningar. Syftet är att
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få en fördjupad kunskap om kundattityder till vissa specificerade as-
pekter av tjänsten och tjänsteprocessen. 

Skriftligt berättande
Människor ombeds att skriftligt berätta t.ex. om upplevelsen av vissa tjän-
ster eller upplevelsen av relationen till Svenska kyrkan. 

Enkäter (survey) 
Metoden kan genomföras som en skriftlig postenkät, genom telefon- eller
besöksintervju. Den lämpar sig för tvärsnittsstudier av kundattityder. Slut-
na frågor kan kombineras med öppna frågor. Resultatet blir starkt bero-
ende av frågekonstruktionen. De slutna frågornas styrka är att de med en-
kelhet kan behandlas kvantitativt, svagheten är att de inte fångar in tjän-
steprocesser och dynamik. 

Kritisk-händelse-metoden
Metoden fokuserar de händelser som positivt eller negativt avviker från
vad en aktör (kund eller personal) har förväntat sig. Den kan användas så-
väl på ett kvantitativt sätt som på ett kvalitativt sätt för att identifiera kva-
litetsproblem, men också för att utvärdera tjänstekvalitet. Materialin-
samlingen kan ske med olika metoder, t.ex. intervjuer, enkäter eller genom
att använda spontana reklamationer och klagomål (Flanagan 1954, Hans-
son 1995, Friman 1998). Kritisk-händelse-metoden har förutom i av-
handlingens undersökning även prövats i anslutning till avhandlingsarbe-
tet i en kvantitativ pilotstudie med goda erfarenheter. Öppna frågor om
negativa och positiva kritiska händelser i mötet med kyrkan infogades i
två olika postenkätundersökningar i två församlingar inom Svenska kyr-
kan5.  

Deltagande observation 
Deltagande observation är en bra metod för att samla information om ak-
törers konkreta beteende i tjänsteprocessen, med den stora nackdelen att
observatören kan störa processen. 
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Videoobservation
En fördel med videoinspelad observation är att aktörernas beteende kan
detaljstuderas bättre och även tolkas av flera personer, vilket kan ge en mer
fördjupad förståelse och stärka validiteten. Metoden kan t.ex. användas
för studier av gudstjänster och kyrkliga handlingar.  

Självobservation med dagbok
Självobservation med dagbok kan fungera bra om observatörerna är väl-
motiverade. Metoden kan kombineras med kritisk-händelse-metoden så att
observatörerna ombeds att koncentrera sig på upplevda sådana händelser.
Det är också möjligt är att kombinera självobservation med gruppinterv-
juer med de deltagande observatörerna. 

Innehållsanalys av dokument
Kan ofta vara en bra metod som komplettering till intervjuer och/eller en-
käter (Wilhelmsson & Edvardsson 1994:8). 

Fältexperiment med befintliga tjänster
Ett antal utvalda personer prövar en befintlig tjänst och ger sin värdering
av denna. Testningen kan upprepas systematiskt, t.ex. med förändring av
vissa variabler. De olika testtillfällena jämförs med varandra. 

”Laboratorieexperiment” med nya tjänster
Ett antal utvalda personer prövar en nykonstruerad tjänst och utvärderar
denna, t.ex. nya former av kyrkliga tjänster via Internet. Denna form av
”laboratorieexperiment” kan lämpligen kombineras med någon form av ob-
servation, t.ex. videoobservation. 

”Tänk-högt”- metoden
En kund ombeds att i en experimentsituation högt uttala sina tankar om
det som sker i tjänsteprocessen. Syftet är att fånga tankar, reflektioner,
känslor m.m. innan de förträngs eller på annat sätt försvinner ur medve-
tandet. Metoden ger en fördjupad förståelse av hur kunden fungerar i den
aktuella tjänsteprocessen. Denna metod kan även användas för att stude-
ra personalens tankar och reaktioner. Metoden är svår att tillämpa i den
praktiska verkligheten utanför ”laboratoriesituationen”. 
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Problem detection study (PDS)
En tvåstegsmetod som inleds med en kvalitativ intervjuundersökning med
personliga intervjuer och/eller gruppintervjuer av kunder, där syftet är att
identifiera vanliga problem i tjänsteprocessen utifrån kundperspektivet.
De problem som kommer fram i den kvalitativa intervjuundersökningen
struktureras i ett antal kritiska påståenden, som därefter får ingå i en kvan-
titativ surveyundersökning. Respondenterna får ange hur stora de upple-
ver problemen, ofta i en 4–7 gradig skala. Såväl problemens frekvens som
deras relativa vikt kan mätas. 

Livsformsanalys
”Livsformsanalys” är en kvalitativ metod med syfte att ge en så rikhaltig
och fördjupad beskrivning som möjligt av hur människor faktiskt lever, vil-
ka sociala relationer de har och vilka värderingar som styr deras val. Man
arbetar med intervjun som grundmetod. Inom ramen för en intervju upp-
rättar man för varje informant en ”livshistoria”, en ”arbetshistoria”, en ”so-
cial nätverkskarta” och ett ”tidsdiagram”. Intervjuerna genomförs på ett
öppet, icke-styrt sätt. I den intervjuarinstruktion som används vid livs-
formsanalys anges som en intervjuteknik att ställa hypotetiska frågor. ”Vad
skulle Du göra om … ?” (Karlsson 1988). Metoden är troligen ej prövad med
inriktning på att fånga in olika typer av relationer till religiösa organisa-
tioner, men är tänkbar för en sådan explorativ undersökning.  

Livslinje-metoden
Livslinje-metoden är en kvalitativ metod som tar fasta på individens per-
sonliga erfarenheter under det egna livet. Man ber informanten berätta
om en viss erfarenhet eller företeelse, kronologiskt från den tidpunkt
han/hon först minns den som barn, fram till idag. Med hjälp av infor-
mantens personliga erfarenheter som ”minneskrokar” lockas personliga
upplevelser, värderingar och känslor fram. Intervjuaren har ett pappersark
på vilket informanten ritar en ”livslinje” och efterhand kronologiskt mar-
kerar händelser, upplevelser etc. Metoden kan användas för undersökningar
om människors relation till kyrkan och nyttjandet av kyrkans tjänster ef-
tersom dessa ofta är glest utspridda under hela livet. Den livsperspektiv-
analys som tillämpas i avhandlingen är en tillämpning av denna metod.    

Tjänstekartor
En tjänstekarta eller processkarta6, tydliggör i ett sekventiellt flödessche-
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ma en viss tjänst genom att beskriva de aktuella tjänsteprocesserna, de
olika aktörerna och deras samband vid tjänsteproduktionen (Hammer &
Champy 1993). Den engelska termen är Service Blueprint eller Service
Map. Utarbetandet av en tjänstekarta för en viss kyrklig tjänst kan fun-
gera som ett verktyg för flera olika syften: 
– att definiera och beskriva ett tjänstekoncept från kundens perspektiv.
– att kartlägga tjänsteprocessens olika delar. 
– att kartlägga tjänsteprocessen från olika aktörsperspektiv; kundens,

frontpersonalens, ledningens  
– att kartlägga interaktionen mellan olika aktörer.

Edvardssons & Gustavssons gapmodell (inkonsistensmodell)
En analysmodell som bygger på antagandet att det finns inkonsistenser el-
ler gap mellan fyra olika huvuddelar i tjänstesystemet: den formella mål-
nivån, den subjektiva målnivån, den formella resultatnivån, den subjekti-
va resultatnivån. De fyra huvuddelarna undersöks, varvid inkonsistenser
dem emellan analyseras (Edvardson & Gustavsson 1990).   
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Figur 50: Edvardssons & Gustavssons gapmodell (1990).
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Bilaga 3: 
Brev till informanter

Karlstad 1997-   

Vad betyder kyrkan för svenska folket ? 

Jag heter Per Pettersson och är forskarstuderande vid Högskolan i
Karlstad. Mitt forskningsarbete handlar om människors förhållan-
de till Svenska kyrkan. Därför skulle jag vilja träffa dig för en in-
tervju om vad kyrkan betyder för dig och på vilket sätt du har tagit
del av kyrkans tjänster. Du är utvald bland personer som tillhör
Svenska kyrkan i X (ortsnamnet). 

Inom den närmaste veckan kommer jag att ta kontakt med dig
per telefon för att fråga om du vill bli intervjuad. Då kommer vi öve-
rens om tid och plats. Ditt deltagande är mycket angeläget, men det
är naturligtvis helt frivilligt. Intervjun tar ungefär en timme.  

Du garanteras fullständig anonymitet när materialet från inter-
vjuerna bearbetas och redovisas. Det är bara jag själv som kommer
att veta vilka personer som har intervjuats.

Med vänlig hälsning 
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Bilaga 4: Den andra reduktionen av antalet kvalitetsfaktorer

Den andra reduktionen av antalet kvalitetsfaktorer resulterade i 11
övergripande kvalitetsfaktorer. Dessa är faktorer som utifrån det
empiriska materialet har betydelse för informanternas kvalitetsbe-
dömning av sin relation till Svenska kyrkan och av de tjänster som
de har tagit del av.

Övergripande Kvalitetsfaktorer enligt den tidigare redovisade
kvalitetsfaktorer kvalitetsmatrisen

• Trovärdighet Trovärdighet
Tydlighet
Intresseväckande
Jämlikhet
Jämställdhet
Personalens och ledningens trovärdighet

• Öppenhet Öppenhet
Frihet
Valfrihet
Nutidsanpassade flexibla ritualer
Flexibilitet

• Lättsamhet Lättsamhet
Lättsamma verksamhetsformer
Lättillgänglighet
Enkelhet
Moderna verksamhetsformer
Sång och musik
Många yngre deltagare

• Trygghet Trygghet
Att vara accepterad
Beredskap inför krissituationer
Trygg och positiv miljö
Uppmärksamhet och snabb reaktion från 
personalen vid kritiska händelser
(Låg kostnad)

• Känsla av sammanhang Känsla av sammanhang
Tillgång till tjänsterna
Sammanhang med traditionen
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Kyrkobyggnaden i sig; geografisk närhet, 
kyrkans ålder
Anknytning till traditionen

• Sociala kontakter Gemenskap
Möjlighet till sociala kontakter och gemenskap
Social gemenskap

• Personligt bemötande Möjlighet till personlig kontakt med en präst
Prästen som person; empati, naturlighet, öppenhet
Personalens bemötande 
Personligt stöd
Att personalen tar sig ordentlig tid utan stress

• Existentiellt tilltal Existentiellt tilltal
Tydlighet
Engagerande

• Delaktighet Delaktighet
Igenkännande 
Tillfälle till samtal och diskussion

• Stillhet Stillhet

• Högtidlighet Kyrkorummets atmosfär och akustik
Stämningen i kyrkan
Högtidlighet
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