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Abstract 

I denna uppsats undersöks det hur fem stiftsinformatörer upplever Svenska kyrkans 

skilsmässa från staten. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur kommunikationen 

hanterades när Svenska kyrkan skiljdes från staten samt hur den kommunikationen 

hanteras idag. Uppsatsen behandlar även Svenska kyrkans kommunikationsstrategi. 

Metoden som används i uppsatsen är kvalitativ. Syftet med en kvalitativ undersökning 

är att få en tydlig beskrivning av det fenomen som uppsatsen vill belysa.  

Min huvudfråga är Märks förändringsprocessen fortfarande av inom, och bortom, 

kyrkans väggar, och på vilket vis speglas detta i organisationen? För att försöka besvara 

frågan tillkommer även detaljfrågor kring hur förändringsprocessen kring bytet från 

statskyrka hanterades, om informatörerna upplever någon skillnad i kommunikationen 

sedan millennieskiftet, på vilket sätt förändringen för Svenska kyrkan kommunicerades 

samt om uppsatsen kan hitta stöd för informatörernas svar i kommunikationsstrategin. 

Det var en lång utveckling som slutligen ledde till att Sverige förlorade sin statskyrka. 

När skilsmässan från staten skulle meddelas under 1999/2000 annonserade Svenska 

kyrkan med kampanjen ”Plats för eftertanke”. Kampanjen syntes bland annat som på 

biografer, i tidningar och på reklamtavlor. Idag behöver skilsmässan från staten inte 

kommuniceras. Det motstånd som hörs är främst externt, även om vissa kritiska röster 

ännu hörs inom organisationen. Svenska kyrkans nationella kommunikationsstrategi kan 

kopplas till många intervjusvar. Det finns dock en del intervjusvar där svaren avviker 

från strategin, där det lyfts fram vad som Svenska kyrkan anser är väsentligt. 
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1. Inledning 

Vi lever i en tid av ständig förändring, och Svenska kyrkan är inget undantag. 

Vid millennieskiftet 2000 tog kyrkan det stora steget att skiljas från staten, och 

förlorade därmed sin status som statskyrka. Övergången till frikyrka är något som har 

processats och delvis skett i omgångar sedan 1800-talet.  

 

Det är inte bara formalian som kännetecknar en organisation, Svenska kyrkan är något 

vi möter varje dag. Det är själva kyrkan som vi passerar, kyrkklockorna som ringer och 

människor som får upplevelser genom att besöka bröllop, begravning och gudstjänster. 

Från att ha varit en allmänhetens kyrka, med morgonbön, söndagsskola och husförhör 

som självklarheter, har kyrkans position i samhället förändrats under de senaste åren. 

 

För organisationen var reformationen från statskyrka ett stort steg, ett steg som kommer 

att sätta spår i organisationen för lång tid framöver. Svenska kyrkans roll har förändrats 

under de senaste femton åren, och kommer att fortsätta att förändras. Svenska kyrkan 

var medveten och förberedd på den stora förändringen som skedde. Bland annat 

förväntades ett framtida medlemsras och färre inträden. 

 

Nu har det snart gått femton år sedan millennieskiftet, men i en organisation med gamla 

traditioner som Svenska kyrkan anses förändringen fortfarande vara ny. Det har skrivits 

många artiklar, böcker och rapporter om reformationen, både före och efter skilsmässan. 

En av dem som var positiva inför förändringen var Svenska kyrkans dåvarande 

ärkebiskop KG Hammar som deltog i debatter och intervjuer, och uttalade sig om 

förändringen: 

Maktlösheten är kyrkans möjlighet. Det blir en utmaning till nytänkande.
1
 

 

 

 

 

                                                 
1
 ”En länge väntad skilsmässa”, Länstidningen Östersund, 27/12 1999.  
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2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kommunikationen hanterades samt hur 

kommunikationen kring förändringen i Svenska kyrkan hanteras idag, angående 

skilsmässan/reformationen när Svenska kyrkan skiljdes från staten och blev en frikyrka. 

Det ska undersökas om förändringsprocessen hanterades på ett väl genomarbetat sätt 

eller om det fanns brister i arbetet, och i så fall vilka dessa brister var. Svenska kyrkans 

kommunikationsstrategi är även den ett viktigt inslag som uppsatsen ska behandla. 

Med uppsatsen vill jag undersöka vilka konsekvenser Svenska kyrkans reformation har 

haft för informatörernas arbete och för kommunikationen inom Svenska kyrkan. 

Uppsatsen vill även undersöka hur informatörerna från fyra olika stift i Svenska kyrkan 

anser att kommunikationen fungerar idag och hur de genomförda förändringarna i och 

med kyrka-statreformen märks av i deras arbete. Nästan femton år senare är Svenska 

kyrkan ännu den största religiösa organisationen som finns i Sverige, vilket medför att 

deras arbete granskas och efterliknas av många organisationer. 

3. Frågeställning 

Sedan Svenska kyrkan skiljdes från staten har mycket förändrats. Det vardagliga arbetet 

fortgår som vanligt inom kyrkans väggar, samtidigt som vissa saker har ändrats radikalt. 

Min huvudsakliga frågeställning är: Märks förändringsprocessen fortfarande av inom, 

och bortom, kyrkans väggar, och på vilket vis speglas detta i organisationen? Det är 

intressant att se tillbaka och begrunda, hur budskapet om den kommande förändringen 

förmedlades. Märks förändringen fortfarande av i dagens arbete, där kommunikationen 

går ut från Svenska kyrkan? 

Mina detaljfrågor för att försöka besvara frågeställningen är: 

Hur hanterades förändringsprocessen med bytet från statskyrka? 

Upplever informatörerna någon skillnad i kommunikationen sedan år 2000? 

Hur kommunicerades förändringen – inåt och utåt – i organisationen? 

Kan vi hitta stöd för informatörernas svar i kommunikationsstrategin? 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Uppsatser 

Inom området har det tidigare skett forskning kring Svenska kyrkan med inriktning på 

informationssäkerhet, internkommunikation samt ungdomars syn på organisationen. 

 

Via Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) hittade jag en uppsats som hanterar 

kommunikatörers syn på kommunikation i Svenska kyrkan. Uppsatsen omfattar intranät 

och är skriven av Maja Blom vid Uppsala Universitet med titeln ”Förväntningar på ett 

intranät – Åtta stiftsinformatörers syn på kommunikation i Svenska kyrkan”. 

I uppsatsen framkom det att samtliga stiftsinformatörer ser webben som en huvudsaklig 

kanal. Den kompletteras sedan på olika sätt, via exempelvis nyhetsbrev och tidning. 

Respondenterna anser att Svenska kyrkan har kommit en god bit på väg med 

kommunikationsarbetet, och kontakten mellan nationell nivå och stiften har förbättrats 

under de senare åren. I en sådan geografiskt stor organisation har kommunikation en 

speciellt viktig roll att spela som enande verktyg inom Svenska kyrkan.  

 

Uppsatser som handlar om Svenska kyrkan som statskyrka är svagt representerat. 

Av de tre som jag fann via DiVA var två inriktade på religionsvetenskap och en hade 

inriktningen historia. Uppsatserna är ”Debatten i samband med Svenska kyrkans 

skiljande från staten år 2000” av Jonas Lindberg vid Högskolan i Gävle, ”Svenska 

kyrkan och dopet: En studie av dopmotiv i historia och nutid” av Stefan Sandberg vid 

Linköpings universitet samt ”När Sverige tänkte om: Det svenska samhällets 

omdaningsprocess med utgångspunkt från den andliga konflikten mellan statskyrkan 

och väckelserörelsen vid mitten av 1800-talet” av Kenneth Mellåker vid Högskolan i 

Halmstad. Detta är närliggande uppsatser kring ämnet, men ingen av dessa har direkt 

relevans för min studie på grund av deras inriktningar. 

 

Även uppsatsen ”Statens och kyrkans separation – En lokal studie om Hällby 

församling i Södermanland ”, av Sandra Karlsson vid Mälardalens högskola, behandlar 

dagens relation mellan kyrka och stat. Denna uppsats var dock särskilt inriktad på en 

enskild församling inom Svenska kyrkan, vilket gör att den inte har någon direkt 

relevans för min uppsats. 
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4.2 Forskning 

Forskning om och studiet av organisationer generellt är något som har skett över flera 

decennier. De tidiga försöken till analys av organisationer var ofta trångsynta. Bara en 

aspekt av organisationen betonades och man bortsåg från en rad olika fenomen. I slutet 

av 1920-talet upptäckte William J Dickson och Fritz J Roethlisberger att den informella 

sociala relationens betydelse är en central i vad som kan hända och inte hända inom 

organisationer.
2
 

 

Vem som skapade begreppet organisationskommunikation råder det delade meningar 

om. En del menar att begreppet skapades för första gången 1947, av Nobelpristagaren 

Herbert A. Simon i avhandlingen Administrative behavior.
3
 Under 1960-talet blev 

begreppet mer känt inom kommunikationsvetenskapen, då forskarna ville skilja det från 

organisations- och beteendevetenskap. Andra anser att begreppet växte fram under 

1960-talet med Charles Redding som grundare, eftersom han bidrog med mer 

vetenskapligt förhållningssätt än tidigare.
4
 

 

Från att ha varit en del av kommunikationsforskning samt organisationsforskning har 

området organisationskommunikation idag utvecklats till att vara ett självständigt 

område, med egna teorier, perspektiv och forskningsfrågor.
5
 Johansson och Heide 

menar dock att det kvarstår två problem inom forskningen kring organisations-

förändringen: diagnos och utvärdering. Utan en kritisk analys och diagnos kring hur det 

ser ut i nuläget är det svårt att förändra något som man inte fullständigt förstår, och en 

grundläggande fråga är om förändringen alls behövs eller var nödvändig.
6
 I dagsläget 

har Svenska kyrkan inte genomfört någon utvärdering kring kyrka-statreformen. 

 

Kyrkornas kommunikation i USA har varit föremål för en del forskning och strategiskt 

tänkande. Där är man väldigt kritisk till information som kyrkan sänder ut, och man 

menar att många ledare inte tar sitt ansvar för kommunikationen. Center for Church 

Communication är en ideell organisation som ägnar sig åt att hjälpa kyrkan att betyda 

något, och de har startat initiativet Church Marketing Sucks. De beskriver sitt uppdrag 

                                                 
2
 Curt Andersson, Organisationsteori (1994), sida 32.  

3
 Jesper Falkheimer & Mats Heide, Strategisk kommunikation – en introduktion (2014), sida 49. 

4
 Falkheimer & Heide, sida 49. 

5
 Catrin Johansson & Mats Heide, Kommunikation i förändringsprocesser (2008), sida 63. 

6
 Johansson & Heide, sida 15. 
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att med kompromisslös klarhet utbilda och motivera kyrkan att kommunicera sanningen 

om Jesus.
7
 

 

Det har skrivit otaliga guider för att förbättra kyrkans kommunikation, och även släppts 

böcker kring ämnet. Vid en sökning på ”church communication” på den amerikanska 

webbshopen Amazon dyker det upp 340 relaterade böcker, något som även talar för att 

frågan är stor och eftertraktad i USA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 About us, Church Marketing Sucks. 
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5. Bakgrund 

5.1 Svenska kyrkan som statskyrka 

Svenska kyrkan är en organisation med många och långa traditioner. Under 

millennieskiftet skedde en förändring som ändrade kyrkans organisation från grunden 

när man skiljdes från staten. Tidigare kallades man för statskyrka. En statskyrka är ett 

kyrkosamfund där staten har stort inflytande, dels över tillsättning av tjänster samt 

ekonomi. Kyrkan regleras antingen genom statschefen eller genom att kungen har 

högsta befogenhet även i kyrkliga frågor.
8
 

 

Detta var en process som har bearbetats under lång tid, men den 1 januari 2000 var det 

alltså dags att göra verklighet av funderingarna. Redan 1996, strax innan KG Hammar 

tillsattes som ärkebiskop för Svenska kyrkan, talades det om att han skulle leda en kyrka 

som fullföljer sin skilsmässa från staten.
9
 Bara veckor innan beslutet togs i kraft uttalade 

sig KG Hammar i en intervju i Aftonbladet. Där sa han att han hade setts fram emot att 

kyrkans skulle skiljas från staten enda sedan han prästvigdes 1965 och att han tog det 

faktum att han blir den siste ärkebiskopen i statskyrkan med jämnmod, samtidigt som 

han ansåg att få bli den förste i den nya fria Svenska kyrkan var något stort.
10

 

 

Svenska kyrkan har haft en central roll i Sverige sedan flera hundra år tillbaka. Kyrkans 

historia började under 1000-talet, då kung Olof Skötkonung lät sig döpas till en kristen 

tro istället för asatron.
11

 Det är dock svårt att fastställa exakt när Svenska kyrkan blev 

statskyrka i Sverige, men 1686 stod det genom kyrkolagen klart att alla svenska 

medborgare var skyldiga att bekänna den lutherska tron. 

 

På 1800-talet påbörjades den långa processen att skilja Svenska kyrkan från staten. 

I 1809 års regeringsreform angavs fri utövning av religion, men detta innebar inte 

religionsfrihet utan svenska medborgare var fortfarande knutna till den lutherska tron 

som Svenska kyrkan står för. 50 år senare, 1860, infördes en lag som gjorde utträde ur 

Svenska kyrkan möjligt – med villkoret att man istället inträdde i ett annat trossamfund 

                                                 
8
 Nationalencyklopedin, ”statskyrka”. 

9
 ”Klämtar klockan för dig? Per Svensson försöker ringa in kyrkans nya roll”, Expressen, 31/12 1996. 

10
 ”Den nya kyrkan. Revolution – början eller slutet?”, Aftonbladet, 21/11 1999. 

11
Allt om Bibeln, ”Den svenska kyrkan”. 
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som var godkänt av staten. Villkoren togs bort först i och med lagen om religionsfrihet 

som infördes 1951.
12

 

 

Arbetet med reformationen tog ordentlig fart 1995 när en utredning startades genom en 

motion som inkom till Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Sedan 

följde åtskilliga år av utredningar, inom både Svenska kyrkan och staten, innan det 

slutgiltiga beslutet togs.
13

 Reformationen att skilja kyrkan från staten blev en lång 

process, som nådde sitt slut vid millennieskiftet år 2000. En beslutsprocess äger rum i 

flera steg genom någon form av ledning
14

, i detta fall Kyrkomötet från Svenska kyrkans 

sida och regeringen från statens sida.  

 

Reformationen innebar en rad förändringar, för både kyrkan och staten. Kyrkolagen 

försvann, och ersattes av Kyrkoordningen, och även kyrkoskatten ersätts av kyrkoavgift. 

Men rent innehållsmässigt fortsätter Svenska kyrkan vara en öppen och demokratisk 

folkkyrka som är tillgänglig för alla människor i landet.
15

 Rent juridiskt innebär 

förändringen att två nya lagar trädde i kraft vid millennieskiftet. Dels lagen om 

trossamfund som innebär att alla samfund kan få samma juridiska form, dels en lag om 

Svenska kyrkan där det anges att organisationen ska vara öppen och demokratisk.
16

  

 

5.2 Organisationsstruktur 

5.2.1 Riksorganisationen 

Riksorganisationen Svenska kyrkan har sitt huvudsäte i Uppsala. Där finns ett kansli 

som har tillsyn över hela Svenska kyrkans verksamhet, både i Sverige och utomlands, 

och agerar kyrkans röst utåt. Kansliet har bland annat ansvar för gemensamma frågor 

om utbildning, relationer, information och verksamhet utomlands.
17

 

 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs genom 

direkta val, som sker var fjärde år i Kyrkovalet – där alla som är över 16 år och 

medlemmar i Svenska kyrkan får rösta. För att kunna bli vald till ledamot i Kyrkomötet 

måste man vara 18 år, döpt och tillhöra Svenska kyrkan. Kyrkomötet tar beslut om 

                                                 
12

 Nationalencyklopedin, ”Svenska kyrkan”. 
13

 Svenska kyrkans Information, Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan (1995), sida 8. 
14

 Hans Furustig & Gunnar Sjöstedt, Strategisk omvärldsanalys (2000), sida 41. 
15

 Lisbeth Gustafsson (red), Fri att vara kyrka (1999), sida 95. 
16

 Gustafsson (red), sida 106. 
17

 Svenska kyrkan, ”Organisation”. 



 

8 

 

sådant som rör Svenska kyrkans regelverk och andra betydelsefulla frågor som rör hela 

organisationen. Det ligger inte i deras uppgift att ta beslut om stift och församlingar.
18

 

 

Inom Svenska kyrkan finns det en rad dokument och policys att ta hänsyn till, och 

organisationen finns ännu inskriven i svenska lagar. 1 januari 2000 trädde bland annat 

den nya lagen, ”Lag om Svenska kyrkan”, i kraft som reglerar statens förhållande till 

Svenska kyrkan. I lagen anges det att Svenska kyrkan ska vara evangelisk-luthersk, ha 

en demokratisk uppbyggnad och bedriva verksamhet som är rikstäckande.
19

 

 

5.2.2 Stiftens fördelning 

Svenska kyrkan är uppdelad i tretton olika stift. Varje stift bär namn efter områdets 

domkyrka och har varsin biskop. Stiftet är en regional enhet inom Svenska kyrkan som 

omfattar församlingarna inom stiftets område. Deras främsta uppgift är tillsyn över de 

församlingar som tillhör stiftet och dess verksamhet.
 20 

 

  Bildkälla: Nationalencyklopedin.
21

 

                                                 
18

 ”Vad är kyrkomötet?”, Svenska kyrkan. 
19

 Sveriges Rikes Lag, 1998:1 591. 
20

 Nationalencyklopedin, ”Svenska kyrkan”. 
21

 Nationalencyklopedin, ”Svenska kyrkan”. 
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Varje stifts högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, vars uppgift är att fastställa 

stiftets verksamhet och budget samt utse de personer som ingår i stiftsstyrelse, 

domkapitel och egendomsnämnd.
22

 Stiftsstyrelsen har hand om församlingarnas 

utveckling
23

, domkapitlet har särskilt ansvar över verksamheten i stiftet och 

församlingarna
24

 och egendomsnämnden har ansvar kring frågor om mark- och 

fastigheter som Svenska kyrkan äger
25

. 

 

 

Denna uppsats är särskilt inriktad på Uppsala stift, Stockholms stift, Västerås stift och 

Härnösands stift. Dessa utgör fyra av de totalt tretton stiften inom Svenska kyrkan. 

Nedan följer lite kortare bakgrundsinformation om dessa fyra stift. 

 

 Uppsala stift har existerat sedan 1060-talet, och särskiljer sig på så vis att det 

tidigare kallades Ärkestiftet. Än idag finns ärkebiskopens kansli samt 

rikskansliet för Svenska kyrkan i Uppsala. I Uppsala stift finns det totalt 127 

församlingar.
26

 

 

 Stockholms stift är Svenska kyrkans yngsta stift, och har funnits sedan 1942. 

Tidigare hörde de södra delarna till Strängnäs stift, och de norra delarna till 

Uppsala stift. Befolkningsmässigt är Stockholms stift det största stiftet inom 

Svenska kyrkan. I Stockholms stift finns det sammanlagt 61 församlingar.
27

 

 

 Västerås stift har existerat sedan 1100-talet, och till ytan är Västerås det tredje 

största stiftet inom Svenska kyrkan. Västerås stift består totalt sett av 77 

församlingar.
28

 

 

 Härnösands stift har existerat sedan 1647. De utmärker sig på så vis att en stor 

del av befolkningen tillhör Svenska kyrkan, är döpta och många unga 

konfirmerar sig. Härnösands stift består av 101 församlingar.
29

 

                                                 
22

 Svenska kyrkan i Strängnäs stift, ”Stiftsfullmäktige”. 
23

 Svenska kyrkan i Strängnäs stift, ”Stiftsstyrelsen är stiftets ”regering””. 
24

 Svenska kyrkan i Strängnäs stift, ”Domkapitlet ska utöva tillsyn”. 
25

 Svenska kyrkan i Strängnäs stift, ”Stora värden i mark och  fastigheter”. 
26

 Svenska kyrkan i Uppsala stift, ”Om Uppsala stift”. 
27

 Svenska kyrkan i Stockholms stift, ”Det här är Stockholms stift”. 
28

 Svenska kyrkan i Västerås stift, ”Välkommen till Västerås stift”. 
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5.3 Kommunikationsstrategi för Svenska kyrkan 

För varje stift inom Svenska kyrkan finns det en antagen kommunikationspolicy eller 

kommunikationsstrategi, likaså för riksorganisationen Svenska kyrkan. En 

kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan fastställdes i 

oktober 2011. För nationell nivå är strategin bindande, medan den finns som ett 

erbjudande till övriga nivåer i organisationen.
30

 

 

Svenska kyrkans kommunikationsstrategi omfattar sju sidor och utgår från visionen 

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

Utgångspunkten är deras övergripande uppdrag: att vara ett redskap för Guds rike 

genom att i varje tid och kontext erbjuda människor evangelium om Jesus Kristus i ord 

och handling.
31

 

 

Enligt Quinn uppfyller en effektiv strategi en rad kriterier. Den måste först och främst 

innehålla bestämda mål, ge organisationen initiativet i en händelseutveckling och skapa 

koncentration på uppgiften. Strategin bör vara flexibel och fylla krav på hög 

motivationsförmåga, samtidigt som den är konsistent med både medarbetarnas och 

omvärldens krav på organisationen. I korthet är strategins uppgift att bygga upp en 

ställning som är så stark och flexibel att organisationen kan nå sina mål oavsett vilka 

oförutsedda motkrafter som inträffar.
32

 

 

Syftet med kommunikationsstrategin är att stärka bilden av Svenska kyrkans genom 

planerad och samordnat kommunikation. Den gemensamma kommunikationsstrategin 

motiveras med att det leder till större effektivitet samt minskade kostnader för 

organisationen. Kärnvärden har arbetats fram för att genomsyra en grund i 

kommunikationen; närvaro, öppenhet och hopp. 

 

Ansvarsfördelningen är uppdelad på olika nivåer, och är baserade på deras uppdrag. 

Fördelningen är hur kyrkostyrelsen önskar att ansvarsfördelningen inom 

kommunikationsområdet fungerar mellan de olika nivåerna - församling, stift och 

nationell nivå. De anser att stiftet bör utse en person som leder kommunikations- 

                                                                                                                                               
29

 Svenska kyrkan i Härnösands stift, ”Det här är Härnösands stift”. 
30

 ”Kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan”. 
31

 ”Kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan”. 
32

 Quinn enligt Larsåke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap (2011), sida 166. 
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verksamheten och att stiftet ansvarar för att främja församlingarnas kommunikation. 

Stiftet bör även ha ansvar för regional opinionsbildning samt driva och samordna 

arbetet med större mediala händelser inom stiftets egna geografiska område. Vidare 

önskas det kontinuerlig kommunikation med stiftsinformatörerna i församlingar och 

deltagande i planering för gemensamma satsningar för hela organisationen. Slutligen 

bör stiftet varje år upprätta en planering av sin kommunikationsverksamhet. 

 

Det finns även andra dokument som behandlar Svenska kyrkans kommunikation, bland 

annat Svenska kyrkans kommunikationsplattform (2004), Svenska kyrkans visuella 

strategi (2005), Strategi för inomkyrklig kommunikation (2009) och Svenska kyrkans 

strategi för digital kommunikation och närvaro (2013). Det finns även riktlinjer för 

användning av varumärket, webbplatser, bloggar samt sociala medier.
33

  

 

Inom Svenska Kyrkan finns det finns mycket olika slags kommunikation med de som 

avsändare. Organisationen är ägare av veckotidningen Kyrkans Tidning, magasinet 

Amos, webbtv-kanalen SvK Play samt webbplatser och lokala församlingsblad. 

Närvaron är även stor på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter.
34

 

Det finns även en gemensam bloggportal, där bland annat Åke Bonnier (biskop i Skara 

stift), Esbjörn Hagberg (biskop i Karlstad stift), Ragnar Persenius (biskop i Uppsala 

stift), Tuulikki Koivunen Bylund (biskop i Härnösands stift) samt Svenska Kyrkans 

ärkebiskop Anders Wejryd bloggar.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Svenska kyrkan på Internet. 
34

 Svenska kyrkans kommunikationskanaler. 
35

 Svenska kyrkans bloggportal. 
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6. Metod och tillvägagångssätt 

Den metod som används i denna uppsats är kvalitativ, och den huvudsakliga metoden 

som används är kvalitativa intervjuer. Metoden hjälper oss att ge svar på frågor rörande 

människors upplevelser och deras syn på verkligheten, något som är relevant i denna 

uppsats. Syftet med en kvalitativ undersökning är att få en så bred och noggrann 

beskrivning som möjligt av det fenomen som uppsatsen vill belysa.
36

 

 

Den kvalitativa metoden är central när det handlar om att samla in och undersöka data 

som är kopplade till människors uppfattningar och handlande.
37

 Inom den kvalitativa 

metoden används semistrukturerade intervjuer med ett antal informatörer inom Svenska 

kyrkan. Dessa intervjuer syftar till att flera respondenter får samma, öppna, frågor, 

vilket ger dem lika chans att framföra sin åsikt. 

 

Vid kvalitativa intervjuer är det vanligt att kalla den som intervjuas för ”informant”, 

eller i detta fall ”respondent”, vilket syftar till att forskaren informeras om tankar, 

värderingar och reflektioner som den intervjuade har.
38

 Kvalitativa intervjuer kräver 

förberedelser, och därför är det viktigt att i förväg samla kunskap kring det område som 

ska undersökas i uppsatsen. Frågorna ska vara motiverade och relevanta för 

undersökningen, och det betyder att vi bör ha förståelse för det relevanta området. 
39

  

 

Intervjuerna genomfördes via mejlkontakt, och besvarades av respondenterna i början 

och mitten av maj 2014. Urvalet bestämdes slumpvis genom att ta ett av de namn som 

fanns angivet som anställd på kommunikationsavdelning på respektive stifts egen 

webbplats. Frågorna som ställdes finns bifogade som bilaga i denna uppsats.  

 

De tillfrågade informatörerna har alla olika arbetsuppgifter inom respektive stifts 

kommunikationsavdelning. En medarbetares förutsättningar förändras ständigt, som en 

följd av dess och dess föregångares handlingar.
40

 För att få en klarare bild av respektive 

informatörs bakgrund och utgångspunkter redogörs dessa nedan.  

 

                                                 
36

 En liten lathund om kvalitativ metod – med tonvikt på intervju, Anna Hedin. 
37

 Helge Østbye m.fl., Metodbok för medievetenskap (2003), sida 99. 
38

 Østbye m.fl., sida 102-103. 
39

 Østbye m.fl., sida 104. 
40

 Christian Lima, Kommunikation, organisation och ledarskap (2007), sida 49. 
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Respondenterna har olika uppgifter och bakgrund. Respondent A på Uppsala stift har 

rollen som samordnare, och har ansvar för att samordna kommunikationen i sitt stift. 

Respondent A beskriver sina arbetsuppgifter som ansvar för att stödja ledare, chefer och 

medarbetare i deras kommunikation. Respondent B, Uppsala stift, beskriver sin roll som 

tudelad mellan producent och redaktör. Respondent B har redaktörsansvar för stiftets 

webbplatser, och är dessutom omvärldsbevakare och redaktör för det digitala 

nyhetsbrevet. Arbetet innebär stort ansvar för att förmedla information externt och 

internt, beskriver en tredje respondent – Respondent D från Västerås stift. Respondent 

D har arbetat med kommunikation i Svenska kyrkan sedan 2001, men har arbetat med 

olika uppgifter inom organisationen sedan 1989. Respondent C på Härnösands stift, som 

började arbeta i Svenska kyrkan 2005, beskriver sina arbetsuppgifter så här: 

Jag har haft lite olika roller när jag jobbat med kommunikation på stiftskansliet. Först var jag 

pressekreterare och då var min roll att ansvara för mediekontakterna, vara strateg och ansvara för 

ledning, planering och genomförande av kommunikationsinsatser. Nu jobbar jag som 

webbredaktör och ansvarar för produktionen till våra digitala kanaler, som webb, intranät och 

sociala medier. Det är jag som ser till att vårt budskap hänger ihop i våra olika kanaler.
 41 

 

Inomkyrklig kommunikation är en Respondent Es, Stockholms stift, främsta 

arbetsuppgift. Respondent E har arbetat med kommunikation i Svenska kyrkan sedan 

2003 med olika uppgifter. Nu arbetar hen som stiftsinformatör, på en avdelning som hen 

tidigare varit ledare för, och beskriver sina arbetsuppgifter som ansvar för intranät, 

nyhetsbrev och församlingsbesök. 

 

För att få ökad förståelse för en organisation är det nödvändigt att undersöka de 

outtalade normer och relationer som finns inom organisationen, och dessutom 

undersöka och förstå hur den formella hierarkin fungerar samt det formella reglerna som 

styr organisationen är uppbyggda.
42

 Många av respondenterna har ansvar i sina 

respektive stift, antingen området internkommunikation med intranät och nyhetsbrev, 

extern kommunikation via digitala medier eller en ansvarsroll inom kommunikations-

avdelningen på sitt stiftskansli. Alla respondenter började arbeta med kommunikation 

inom Svenska kyrkan under 2000-talet, och de har ofta haft olika roller inom 

avdelningen innan de slutligen landade i den yrkesroll som de har idag. 

 

                                                 
41

 Intervju med respondent C, Härnösands stift. 
42

 Andersson, sida 13. 



 

14 

 

Fördelen med att använda sig av kvalitativ metod är bland annat att vi kan nå 

information som annars är svår att komma åt. Vi kan kartlägga utvecklingar, få 

kommentarer till data från andra källor och prova egna hypoteser under intervjuns 

gång.
43

 En annan fördel är att det går att säkerställa att alla respondenter får komma till 

tals samt följa upp att alla respondenter har svarat på de frågor som har ställts. 

 

Nackdelen med att använda sig av kvalitativ metod är, rent tidsmässigt, blir det relativt 

få respondenter. Därmed är det svårt att dra några generella slutsatser utifrån svaren på 

intervjuerna. Dock är denna uppsats geografiskt avgränsad, vilket gör att respondenterna 

ändå blir relativt representativa för den del av Svenska kyrkan som de representerar.  

 

7. Avgränsning 

Uppsatsen omfattar fyra stycken stift inom Svenska kyrkan, belägna i mittersta Sverige. 

Dessa är Uppsala stift, Västerås stift, Härnösands stift och Stockholms stift. Geografiskt 

sett sträcker sig de fyra olika stiften samlat från Södertälje i söder, till Strömsund i norr 

och Idre i väst. 

 

I stiften är det en, alternativt två, av de verksamma informatörerna som representerar 

stiftet.  Avgränsningen är viktig i denna uppsats, eftersom Svenska kyrkan är en 

organisation med lång tradition, många verksamheter och stor geografisk spridning. 

 

8. Materialbeskrivning 

Materialet som används i uppsatsen är främst intervjusvar från fem respondenter som är 

verksamma inom Svenska kyrkan, samt relevant litteratur om ämnet. Svenska kyrkan 

består av tretton stift som är utspridda över hela landet, och där har en avgränsning 

gjorts i vilka stift som har tillfrågats. Stiften är valda med anledning av att de är 

närliggande till varandra samt har ungefär lika stor befolkningsmängd. 

 

Det tillkommer även material i form av böcker och artiklar, för att måla en klarare bild 

kring hur spekulationerna om framtiden gick runt år 2000 och senare. Litteraturen är 

hittad genom sökningarna ”Svenska kyrkan” och ”statskyrka” på Högskolan i Gävles 

                                                 
43

 Østbye m.fl., sida 101. 
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bibliotek. Artiklarna är funna genom likadana sökord i databasen Retreiver. Kyrkans 

Tidning omfattas inte av databasen Retriever, och där användes sökordet ”kyrka-stat”. 

 

För att få mer bakgrundsmaterial kring reformationen år 2000 har jag använt mig av en 

del litteratur om Svenska kyrkan. Dessa är Fri att vara kyrka av Lisbeth Gustafsson 

(redaktör) samt Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan, utgiven av 

Svenska kyrkans Information. Dessutom har delvis boken Separation on church and 

state in Europe – The views on Sweden, Norway, The Netherlands, Belgium, France, 

Spain, Italy, Slovenia and Greece av Fleur de Beaufort, Ingemund Hägg och 

Patrick van Schie (redaktörer) använts. 
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9. Teoretiska utgångspunkter 

9.1 Organisation 

Svenska kyrkan ska här studeras i dess egenskap av utåt och inåt kommunicerande 

organisation. Svenska kyrkan som organisation kan uppfattas som osynlig för den som 

inte är aktiv medlem. Men organisation som begrepp är något som vi stöter på varje 

dag, även gällande kyrkoorganisationen. Organisationen är själva byggnaden som vi 

passerar, kyrkklockorna som ringer, människor som kommer och går på bröllop, 

begravningar och gudstjänster och antingen tycker bra eller illa om upplevelsen.
44

 

 

Själva ordet organisation kommer från grekiskans organon som har betydelsen redskap 

eller verktyg. En organisation är ett verktyg för att samordna en samling personer som 

tillsammans har ett gemensamt mål. Syfte och mål är en del av organisationen, 

gemensamt med vilket sätt som organisationen är uppbyggd på. Organisationer kan se 

ut på många olika sätt, och under de senaste hundra åren har formerna för organisationer 

förändrats. Faktorer som har bidragit till förändringarna är bland annat maktskiften, 

sammanbrott, integration mellan samhälle och stat samt den ständigt utvecklade 

tekniken. Dessutom ökar kunskapen om mänskligt beteende och organisationer som 

fenomen, vilket även påverkar organisationer.
45

 

 

En organisation kan ses som en institution i den mening att deras beteende bestäms av 

kulturella regler som visar sig inom vissa rutiner och ger mening åt dessa rutiner. De 

reflekterar relativt stabila värden som intressen, åsikter, förväntningar och resurser. 

Varje organisation har sin egen historia, och under tiden utvecklar den sina egna idéer 

om vilket arbete som är viktigt och vad som anses bra, samt hur dessa idéer kan 

förverkligas och utvecklas. Några tankesätt och beteenden anses självklara, vilket i sin 

tur utesluter tolkningar och beteenden. Även strukturer och processer får ett egenvärde, 

som av ledarna anses vara ett enkelt sätt att uppnå sina mål.
46

 

 

Olika organisationer varierar i storlek, men de har alla gemensamt att ett antal 

människor arbetar mot samma mål av olika slag. När organisationen är etablerad söker 

den efter sin egen identitet, för att sedan markera gränser gentemot andra organisationer. 

                                                 
44

 Lima, sida 38. 
45

 Andersson, sida 11-12. 
46

 Nils Brunsson & Johan P Olsen, The reforming organization (1993), sida 4. 
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Senare kommer organisationen göra sig oberoende av de personer som var med och 

grundade den, vilket delvis förklarar varför organisationer kan bestå under många år. 

Det som skiljer en organisation från en grupp är formalian, som bland annat regleras 

genom policys, instruktioner, avtal och kontrakt.
47

   

 

Att betrakta en organisation som en institution betonar att organisationernas regler är 

del av ett mer omfattande regelsystem i samhället. Det finns många normer för hur 

organisationer ska bete sig som inte är explicit uttalade eller kontrollerade, men är 

uttalade på ett mer allmänt plan och därmed generellt kan appliceras på många 

organisationer.
48

 Inom varje organisation finns det en kultur, ett etablerat synsätt i form 

av policy eller praxis. Därför är det nödvändigt att vara väl införstådd med denna kultur, 

och det kan vara svårt och problematisk att försöka komma in i detta tankesätt utifrån. 

Exempelvis är det viktigt för analytiker utifrån att inte komma in i en organisation som 

en konkurrent, utan snarare som en stödfunktion som möjliggör förbättringar.
49

 

 

Inom en organisation sker kommunikation på flera olika nivåer, beroende på hur många 

som deltar. Dessa kan även delas upp i flera olika nivåer: intrapersonell nivå (egen och 

personlig kommunikation), interpersonell nivå (samtal mellan två personer), 

smågruppsnivå (mötesnivå i mindre enhet) samt stor- och flergruppsnivå (hela eller 

delar av organisationen möts). Även månggruppsnivå kan tilläggas, när exempelvis 

olika enheter interagerar via videokonferens.
50

 

 

Organisationer betraktas ofta som politiska system. Inte för att det handlar om 

partipolitik, utan för att det politiska systemet i denna betydelse innebär ett system som 

känns igen av makt, konflikt och intressen. Här anses organisationer vara arenor där 

olika grupper tävlar om inflytande, makt och ekonomi. Men skillnaderna och 

konflikterna är inte bara dåligt, det kan även resultera i förändring och utveckling.
51

  

 

 

                                                 
47

 Andersson, sida 13. 
48

 Brunsson & Olsen, sida 4. 
49

 Furustig & Sjöstedt, sida 169. 
50

 Larsson, sida 84. 
51
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9.2 Organisationsförändringar 

Samhällskriser, globalisering, hård konkurrens, miljöhot och teknikens ökade spridning 

och användning bidrar bland annat till förändringar i organisationer, något som hör till 

vardagen i dagens samhälle.
52

 Omvärlden förändras ständigt, och det kan ske snabbt. 

Detta leder till att omvärlden är instabil för organisationen, som ständigt tvingas leva i 

ständig osäkerhet. Enligt Spicer lever organisationerna med olika typer av osäkerhet – 

state, effect och response uncertainty. Först och främst finns det en osäkerhet om läget, 

och man saknar information om hur den framtida omgivningen kommer se ut. Sedan är 

man osäker kring vilken konsekvens en händelse medför, och slutligen är 

organisationen osäker på hur man ska reagera och agera när händelsen väl inträffar.
53

  

 

Vår tid och dess radikala förändringar ses som unik, men förändringar i sig är inget 

unikt. Den första artikeln som publicerades om organisationsförändringar, ”Human 

Relations”, publicerades 1948 av Lester Coch och John R.P. French Jr. Coch och 

French understryker att förändringar går att genomföra även om medarbetarna är 

motvilliga, under förutsättning att ledningen aktivt kommunicerar behovet av 

förändring. Falkheimer och Heide ger som exempel att förändringsprocesser i 

organisationer ofta sker på grund av homogenisering bland organisationer. De vill inte 

avvika för mycket från varandra, och resultatet blir att de bevakar och imiterar 

varandra.
54

 

 

Kanske var detta även fallet hos Svenska kyrkan, som fram till år 2000 hade statusen 

statskyrka medan de andra trossamfunden hade titeln frikyrka. Idag benämns istället alla 

kyrkor i Sverige som trossamfund, och kan därmed anses mer likställda än förut. Detta 

kan även vara en möjlig anledning till reformationen. Ledare beslutar att förändra 

organisationen för att anpassa den till den institutionella miljön, eftersom man inte vill 

att organisationen ska skilja sig alltför mycket från liknande organisationer.
55

  

 

Vid förändringar i en organisation är kommunikationen en viktig del. Dock har man 

många gånger en alltför enkel syn på hur denna förändring ska ske och förmedlas, och 

man ser den som enkel och impulsiv. 1951 kom Lewins klassiska förändringsmodell, 

                                                 
52

 Falkheimer & Heide, sida 143. 
53

 Spicer enligt Larsson, sida 97-98. 
54

 Falkheimer & Heide, sida 143-144. 
55
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som lever vidare än idag. Enligt modellen måste stillastående organisationer först tinas 

upp så att den planerade förändringen kan genomföras, och när förändringen är 

genomförd fryses organisationen ned till stillastående igen.
56

 Modellen har på senare tid 

kritiserats för att vara oföränderlig och endast fokusera på planerade förändringar, 

åsidosätta kontinuerliga förändringar som sker inom en organisation
57

 samt att 

förändringen i sig förändras under processens gång.
58

 

 

Strategi kan uppfattas som konsten att välja handlingsväg för att nå ett övergripande mål 

med samlade medel. Det behövs en koppling mellan strategisk analys och planering, 

och den strategiska verksamheten ger riktning för den löpande verksamheten genom en 

plan med angivna mål, medel och metoder (även kallad 3M). För en organisation syftar 

konceptet till att specificera långsiktiga mål och medel. Tanken är att en strategi ska 

konkretiseras utifrån en policy, och sedan sätta mer kortsiktiga mål för verksamheten
59

. 

 

En väl utvecklad organisation skapar handlingskraft, vilket underlättar integrering men 

skapar även tröghet och friktion i försök till förändring. Brunsson och Olsen ger ett 

exempel på detta ur en politisk synvinkel, taget från Sheldon S Wolin, där de grekiska 

och romerska politiska filosofierna jämförs med varandra och identifierar de typer av 

ledarskap som är möjliga inom en organisation. Inom den grekiska filosofin ansågs 

ledaren vara en hjälte, medan i Rom tvingades ledare anpassa sig till den befintliga 

traditionen - med alla regler och förväntningar som detta medförde.
60

 

 

Styr- och förändringskommunikation ingår även i den interna 

informationsverksamheten. För att styra verksamheten krävs det underlag och 

information om mål, planering, riktlinjer samt ekonomi, och hit räknas även planerade 

förändringar inom organisationen. För verksamhet finns det tre olika planeringsnivåer: 

flerårsplaner, ettårsplaner samt projektplaner.
61
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58

 Mats Heide, Catrin Johansson & Charlotte Simonsson, Kommunikation i organisationer (2012),  
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Det ska dock understrykas att alla förändringar inte är bra för organisationen. 

Förändringar kan vara destruktiva och snarare arbeta emot de mål som sätts upp. Då kan 

medarbetares motstånd ses som något positivt, även om det ofta behandlas som ett 

hinder som ska övervinnas. En organisationsförändring innebär nästan alltid oro inför 

framtiden bland medarbetarna, eftersom informationsbrist kan leda till att rykten sprids, 

förtroendet för ledningen sjunker.
62

 Därför behövs särskild uppmärksamhet ges till den 

interna kommunikationen vid en förändring, för att undvika missförstånd och motverka 

felaktig informationsspridning. 

 

9.3 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation är ett samlingsbegrepp för organisationens kommunikation. 

Begreppet står både för den formella kommunikationen, genom ledningens kontakt med 

medarbetare och pressmeddelanden till journalister, samt informell kommunikation som 

exempelvis bloggar. Den beskrivs som en grundläggande del av organisationens 

funktion
63

, och syftet är att uppnå organisationens verksamhetsmål. Definitionen av 

strategisk kommunikation omfattar ledning, planering och genomförande av 

kommunikationsprocesser. Till detta hör också aktivitetet knutna till dess olika publiker, 

intressenter och målgrupper och samhället i allmänheten.
64

 

 

Idag är en tydlig trend att organisationer ska vara transparenta, både internt och externt, 

genom att presentera så mycket information som möjligt för olika publiker. 

Organisationer är dels pressade genom lagstiftning, och dels genom media, att leverera 

så mycket information som möjligt. Det förstärks genom dagens teknik som möjliggör 

snabb och enkel publicering av information, något som medför att organisationer anses 

vara mer transparenta - men även betydligt mer sårbar än någonsin.
65

  

 

Inom en organisation är gränserna för kommunikation väldigt flytande och otydliga. 

Detta sker eftersom den interna kommunikationen inte stannar i organisationen utan 

även når ut till andra målgrupper, och den externa kommunikationen även når 

medarbetare och därför kan ha påverkan på dem. Dessutom finns det ett ömsesidigt 

beroende mellan den interna och externa kommunikationen. Bland verksamheter är 
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grundtanken att presentera en tydlig bild av organisationen till alla parter – såväl interna 

som externa – för att skapa och behålla starka relationer till olika grupper.
66

 Exempel på 

detta finns bland annat att se i Svenska kyrkans kommunikationsstrategi, där Svenska 

kyrkan som gemensam och tydlig avsändare lyfts fram som en viktig del i arbetet.
67

  

 

Den integrerande trenden inom kommunikationen har uppstått genom en vilja att nå 

olika målgrupper snabbare, bättre och effektivare med samma budskap. Målet är att visa 

upp en klar och entydig bild av vad organisationen står för genom meddelanden, 

symboler och strategier. Man försöker kontrollera en omvärld som har blivit allt svårare 

att förstå och förutse, och kommunikationen anses vara ett effektivt verktyg för att fånga 

den föränderliga omvärlden. Risken med denna metod är att fastna i en allt för enkelt 

syn på mottagarna. Mottagarnas antas bli påverkade av budskapet endast om det är 

riktat både mot interna och externa mottagare. Problemet är att organisationer aldrig har 

kunnat påverka mottagarens tolkning, och i och med internets framväxt har kontrollen 

av budskap minskat ännu mer. Därmed förändras förutsättningarna för organisationer att 

arbeta med kommunikation och sin relation till publiken.
68

 

 

Strategisk kommunikation är dock inte enbart begränsad till informatörernas område. 

Denna form av kommunikation sker på alla organisationsnivåer, exempelvis genom 

daglig kommunikation eller arbete med policys och strategier. Kommunikationen är 

grundläggande för organisationens existens, och därför sköts den även av alla 

medarbetare – även om den majoriteten hanteras av stiftsinformatörerna.
69

 

 

9.4 Kommunikationsstrategi 

En kommunikationsstrategi inom en organisation formuleras i ett dokument som 

balanserar inre och yttre faktorer, och väger med andra ord av organisationens 

verksamhet och mål gentemot omgivningens krav och behov. En strategi ligger nära 

begreppet affärsidé, men den har även till uppgift att vara till hjälp för organisationens 

medlemmar. Det är viktigt att det finns en uttänkt strategi eftersom den pekar ut det 
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huvudskaliga vägskälet, hur vi ska ta oss dit på bästa möjliga sätt och hur vi ska klara de 

hinder som kan finnas längst vägen.
70

  

 

Strategin är ett samordnat dokument av organisationens viktigaste mål, riktlinjer och 

verksamhet. Den kan fungera som vägledning och hjälpmedel, identifiering av behov 

och visa riktning vid en organisationsförändring. En strategi för organisationen finns 

ofta formulerad, som en övergripande strategi för verksamheten, i ett 

strategidokument.
71

  

 

För att skapa en strategi som vill väcka målgruppens intresse för organisationens 

budskap är det viktigt med fyra centrala variabler: 

 Informationsbehov hos mottagaren 

 Upplevd betydelse för området 

 Aktiv samt passiv uppmärksamhet hos mottagarna 

 Medier som ingår eller ligger utanför mottagarens normala mediebruk.
72

 

 

Svenska kyrkans kommunikationsstrategi utgår från visionen ”En kyrka som människor 

har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”.
73

 I arbete med strategi är 

visioner viktiga, eftersom de kan hjälpa till att skapa igenkännande i organisationens 

kärnvärden. En stark vision som delas av alla nivåer i organisationen är bra för samtliga 

involverade, och kan stödja planeringen av en ny process mot nya mål och värdringar. 

Visionen måste vara väl förankrad inom alla led i organisationen, och stödjas av alla 

medlemmar.
74

 

 

Idealet är att en strategi blir ett levande dokument. Själva tanken med att en 

kommunikationsstrategi bör innehålla vision och mål är att organisationens medlemmar 

ska känna till, förstå och agera efter den. Därmed kan de olika verksamheter som finns 

hjälpa till att uppfylla dess övergripande mål.
75
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10. Analys 

I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna att presenteras och analyseras utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

10.1 Förändringar sedan millennieskiftet 

Sedan Svenska kyrkan inte längre är statskyrka har kommunikationen förändrats, menar 

respondenterna, men just vad denna förändring beror på är det skilda meningar om. 

Respondenterna anser att förändringen dels kan bero på skilsmässan mellan kyrkan och 

staten, och dels att kommunikationen har förändrats överlag sedan millennieskiftet. 

Respondent C, Härnösands stift, anser att detta inte nödvändigtvis beror på skilsmässan 

från staten, utan snarare att det mesta antagligen hänger på att kommunikationstänket 

har förändrats. 

 

Stiftets främsta målgrupp vad gäller kommunikation är inomkyrklig, alltså 

församlingarna, anger respondent C. Enligt Svenska kyrkans kommunikationspolicy 

kan alla målgrupper vara ambassadörer för Svenska kyrkan. I kommunikation ska 

mottagarperspektivet prioriteras och barn och unga ska uppmärksammas som en viktig 

målgrupp. När kommunikation för Svenska kyrkan utformas ska målgruppens 

förutsättningar och behov vara utgångspunkten för utförandet.
76

 Organisationer har ofta 

en rad målgrupper att kommunicera med, och för Svenska kyrkan sträcker sig dessa från 

beslutsfattare, massmedier, medlemmar, potentiella medlemmar samt den indirekta 

allmänheten som nås via massmedier. Målgruppen sträcker sig alltså både internt mot 

personal och beslutsfattare samt externt mot forskare, kommuninvånare och medier.
77

  

 

Även den digitala utvecklingen återkommer frekvent i svaren. Respondent A, Uppsala 

stift, anser att den tydligaste förändringen är att det mesta av informerandet idag sker 

digitalt, men betonar att denna utveckling kanske beror mer på den digitala utvecklingen 

än relationsförändringen mellan kyrka och stat. Från stiften sker kommunikationen i 

huvudsak till stiftets församlingar och det främst är där kanalerna har förändrats, anger 

respondent D från Västerås stift. Hen ger exempelet att de idag använder e-post istället 

för fax, och framhåller att webbplatser och intranät har fått en viktig plats i 

kommunikationsarbetet.  
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10.2 Utveckling i kommunikationsområdet 

Informatörerna är eniga om att en förändring har skett kring kommunikationsområdet 

inom organisationen sedan Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000.  Förändring är 

något grundläggande i den mänskliga naturen, och det som driver människor och 

organisationer framåt.
78

 Hur denna förändring har skett och vad förändringen är råder 

det en del delade meningar om, men Svenska Kyrkan som gemensam användare genom 

gemensam webb, intranät och logotyp är starkt framträdande bland svaren.  

 

Respondent E, Stockholms stift, påpekar att Svenska kyrkan kommunicerar mer externt 

till medlemmar och icke-medlemmar nu än förut. Detta förklaras genom att det före 

2006 inte fanns någon enhetlig röst nationellt i Svenska kyrkan, utan församlingarna 

kommunicerade med befolkningen inom sina respektive geografiska områden. Såhär 

förklaras förändringen som skett av respondent E: 

2006 skapades en redaktion på nationell nivå som kunde publicera material på 

www.svenskakyrkan.se[.] Därmed kan man säga att den nationella nivån fick en redaktionell röst 

gentemot både medlemmar och ickemedlemmar nationellt. När det gäller den internationella 

verksamheten som tidigare bedrevs inom Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission har den 

nationella nivån alltid varit rösten[,] här pågår en omvänd förskjutning där kyrkan vill få 

församlingarna att ge uttryck för det internationella arbetet lokalt.
79

 

- Respondent E, Stockholms stift 

 

Flertalet respondenter är positiva till den gemensamma kommunikationsplattformen 

med Svenska kyrkan som gemensam avsändare som webbplatsen utgör. Tidigare hade 

varje församling sin egen logotyp och webbplats, vilket innebär att användarstrukturen 

var väldigt spretig och lokalt förankrad. Idag finns det istället en gemensam logotyp, 

webb och intranät för hela Svenska kyrkan, något som underlättar den inomkyrkliga 

kommunikationen enligt respondent A, Uppsala stift.  

 

Respondent A påpekar även att det har öppnats upp för mer samarbete kring 

annonsering och produktion, och med en gemensam logotyp, webb och intranät för hela 

Svenska kyrkan underlättar det den inomkyrkliga kommunikationen avsevärt. 

Respondent B, Uppsala stift, bedömer att kommunikationen från Svenska kyrkan stadigt 

har digitaliserats och formaliserats sedan år 2000, genom det utökade användandet av 
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webben. Även här återkommer vi till införandet av en gemensam grafisk profil. 

 

Den gemensamma avsändaren är en del i Svenska kyrkans kommunikationsstrategi. Där 

anges det att Svenska kyrkan är gemensam avsändare i all kommunikation, och att deras 

grafiska profil ska användas konsekvent. När en församling, ett stift eller annan enhet 

inom Svenska kyrkan är avsändare kan logotypen kompletteras med tillägg specifika för 

den enheten, något som gör att användningsområdet utökas och kan användas av alla 

parter inom organisationen. Den gemensamma avsändaren anges i kommunikations-

strategin som särskilt viktigt gällande strategiska vägval, där det är viktigt att samordna 

och utnyttja befintliga resurser.
80

 

 

Det är få intervjusvar som avviker från den gemensamma avsändaren. Respondent D, 

Västerås stift, påtalar att Svenska kyrkan har blivit bättre på att kommunicera direkt 

med sina medlemmar. De är bättre på att göra reklam för kyrkan på ett positivt sätt och 

att de är mindre rädda att berätta om Svenska kyrkan och vad de står för, något som 

anses positivt av respondent D.  

 

Stockholms stift har kommunicerat med både medlemmar och icke-medlemmar sedan 

början av 2000-talet, och anges som ett undantag bland stiften. Enligt kommunikations-

strategin är stiftets främsta roll att stötta församlingarna i deras arbete:  

Stödet till deras kommunikationsarbete är viktigare än stiftets ”egen” kommunikation.
81

 

 

Mottagarna uppfattar säkert avsändarens kommunikation som Svenska kyrkans, anger 

respondent E i Stockholms stift, eftersom det är få som vet vad ett stift är och gör. 

Man kan väl säga att Svenska kyrkans kommunikation är rätt komplex eftersom den sker på olika 

nivåer och att dessa nivåer samtidigt är självständiga och inte tar direktiv från någon annan nivå. 

Svenska kyrkan är ju inte en koncern med hierarkisk struktur där församlingarna utför något 

som beslutats på en annan nivå.
82

 

-Respondent E, Stockholms stift 
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10.3 Kommunikationen av förändringen 

Inom varje organisation finns det en inbyggd sannolik motsättning. Detta sker genom att 

alla större organisationer består av flera delsystem, eller i detta fall stift, som har olika 

funktioner och är beroende av varandra. Hur väl samspelet inom verksamheten fungerar 

beror dels på de enskilda individerna och deras arbete inom varje enhet samt på 

samspelet mellan enheterna. Detta samspel mellan verksamheterna har alltid en viss 

laddning: ju större enheterna är och ju mer främmande de blir för varandras 

arbetsuppgifter – desto större är risken att de ökar avståndet mellan varandra.
83

  

 

Flertalet informatörer svarar att kommunikationen kring förändringen i Svenska kyrkan 

har fungerat på ett bra sätt. Respondent A, Uppsala stift, ger ett utförligare svar och 

anser att kommunikationen kring förändringen har fungerat både bra och dåligt på 

samma gång. Organisationen har kommit en bra bit på väg men det har tagit längre tid 

än nödvändigt på grund av att varje enhet och nivå inom kyrkan är självbestämmande. 

Det finns många delar i förändringen som kanske inte har nått medlemmarna på bästa 

sätt, men faktumet att Svenska kyrkan har skiljts från staten har ändå inte undgått 

många. Respondent A betonar att det egentligen är frågor om medlemskap och annat 

som inte har lyfts tillräckligt.  

 

Förändringskommunikation är något av det svåraste som finns, så det finns antagligen sätt som 

kommunikationen kring när kyrkan skildes från staten som hade kunnat ske på andra sätt.
84

 

-Respondent B, Uppsala stift 

 

När en förändring genomförs är en realistisk bild av målgruppens attityder kring ämnet 

viktigt. När det gällde Svenska kyrkan var det sannolikt svårt för organsationen att 

förhålla sig till detta, eftersom medlemmarna är spridda åldersmässigt, geografiskt och 

befinner sig i olika situationer. Attityden kring Svenska kyrkan ser även olika ut hos 

olika personer, eftersom de kan få en positiv eller negativ uppfattning av organisationen 

genom en enskild händelse, som exempelvis en tråkig gudstjänst eller ett fint bröllop.  

 

Attityder hjälper oss att anpassa oss till den verklighet som vi omges av och bidrar till 

att göra verkligheten begriplig. De ger oss även medel för att uttrycka våra värderingar 
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och är ett sätt att hålla ihop vår självbild.
85

 Om reformationen hade stött på stort 

motstånd efter att den genomförts den 1 januari 2000 var utredningarna av Svenska 

kyrkan och staten inte tillräckligt genomförda. Därmed påverkas kommunikationen av 

attityder, eftersom bristfällig eller ingen information kan skapa motstånd bland 

medarbetare. Nu anses reformationen vara väl genomförd enligt stiftinformatörerna, 

även om Svenska kyrkans många organisationsnivåer gör att det har tagit lång tid. 

 

10.4 Svenska kyrkans kampanj under 2000 

Respondenterna tillfrågades om deras stift hade någon särskild strategi eller kampanj 

under 2000, där förändringen förmedlades. Ingen av informatörerna arbetade med 

kommunikation i Svenska kyrkan under perioden, och många av dem ansåg att frågan 

var något svår att svara på. Respondent C, Härnösands stift, lyfte fram att Svenska 

kyrkan på nationell nivå anlitade en reklambyrå för att hjälpa till med att skapa en ny 

positiv framtoning inför Svenska kyrkans skilsmässa från staten. Kampanjen hade, 

enligt respondent C, som uppgift att motverka funderingar om utträde, mer allmänt att 

informera om kyrkans roll och budskap, samt att utbilda medarbetare i konsten att 

kommunicera massmedialt. 

 

I dagens samhälle är majoriteten av konsumenterna mer kritiska och skeptiska än 

tidigare, vilket gör det betydligt svårare för organisationer att vid enstaka tillfällen nå ut 

med ett budskap som är riktat till specifika målgrupper och har en tilltänkt effekt.
86

 

Kampanjen ”Plats för eftertanke” startade den 22 december 1999, och pågick två veckor 

in på det nya året. Eftersom det är den tid då mediebruset är som högst valde kyrkan att 

utforma kampanjen med lugnet som kontrast: reklamfilmen på bio var stum och 

helsvart, annonser och reklamtavlor var helvita. Efter jul fortsatte kampanjen med 

helsides-annonser i en mängd tidningar, som syftade till att väcka existentiella frågor 

kring döden och meningen med livet.
87

 

 

10.5 Fortsatt kommunikationsarbete 

I boken Fri att vara kyrka lyfter dåvarande kyrkominister Marita Ulvskog fram att 

många var oroliga och motsatte sig reformationen, där ibland de socialdemokratiska och 

centerpartistiska partigrupperna inom kyrkan. Motståndarna menade att Svenska kyrkan 
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skulle förvandlas till en kyrka endast för de redan troende. Dåvarande ärkebiskop KG 

Hammar förklarade reformationen: 

Ingen ska förvänta sig ett paradis. Vi kommer alltid att diskutera förändring, förändring kommer 

alltid att pågå. Det som nu sker är ju ingen slutpunkt. Men vad det nu gäller är inte ytterligare 

organisationsförändringar utan att möta människor på ett nytt och mera förutsättningslöst sätt.
88

 

 – KG Hammar. 

 

Även idag hörs röster som anser att separationen mellan kyrka och stat aldrig 

fullbordades. Under 2009 när Svenska kyrkan diskuterade, och slutligen godkände, 

förslaget kring äktenskap mellan samkönade par blossade debatten om kyrkan och 

staten upp igen. Humanisternas ordförande Christer Sturmark lyfte i en debattartikel i 

Svenska Dagbladet upp att separationen mellan kyrkan och staten aldrig riktigt 

fullföljdes. Sturmark menade att myndigheterna inte har tagit ifrån Svenska kyrkan all 

makt och att de borde fråntas rätten att förrätta vigslar.
89

 

 

2008 lanserades boken Separation of church and state in Europe, där religiösa 

samfunds förhållanden till staten i olika europeiska länder redovisas. De länder som 

behandlas är Sverige, Norge, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, 

Slovenien och Grekland. I avsnittet om Sverige är det Ingemund Hägg, före detta 

professor i företagsekonomi vid Uppsala Universitet, som författat kapitlet. Även här 

framförs kritik kring reformationen när Svenska kyrkan skiljdes från staten: 

It is often said that from that date state and church have been separated. That is, however, not 

entirely correct. There are still important relations and ties between the state and the Church of 

Sweden. The separation is partial.
90

 

- Ingemund Hägg 

 

Flertalet av stiftsinformatörerna anser dock att förändringen i organisationen är väl 

förankrad och inte längre behöver kommuniceras. Argumenten som lyftes av 

respondenterna var att de flesta medborgare är medvetna om att Sverige inte har en 

statskyrka och att förändringen är väl förankrad i organisationen. Respondent E, 

Stockholms stift, menade att organisationsförändringen inte behöver kommuniceras, för 

vare sig organisationen själv eller allmänheten, då det är något som människor har koll 
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på. Dessutom anses det att det inte finns något fortsatt behov av att kommunicera 

förändringen, som reformationen innebar för Svenska kyrkan. Respondent B, Uppsala 

stift, lyfte att det dock kan dyka upp enstaka tillfällen när vissa detaljer måste förklaras 

och/eller förtydligas, men det sker i så fall på individnivå och är ingenting som kräver 

kommunikationsplanering. Respondent A, Uppsala stift, motsätter sig dock och anser att 

det hela tiden behöver förmedlas nya förändringar inom organisationen. 

 

I en enkät som genomfördes 2010 av Kyrkans Tidning, med drygt 60 deltagande 

kyrkoherdar och 60 kyrkorådsordföranden, svarade fyra procent att de var emot 

reformationen. Motståndet handlar främst om medlemsflykt och försämrad ekonomi. 

Den största och farligaste förändringen är att Svenska kyrkan som episkopal kyrka håller på att 

vittra sönder. Fler och fler församlingar struntar i kyrkomötesbeslut, stiftsbeslut, biskop, 

kontraktsprost domkapitel och så vidare. Kyrkoordningen har inga sanktionsmöjligheter. 

Fler och fler församlingar lever sitt eget liv i stället för Svenska kyrkans gemensamma liv. 

– Jan-Olof Aggedahl, kyrkoherde i Lomma, Lunds stift.
91

 

 

Slutsatsen som kan dras är att frågan inte är slutdiskuterad, och det fortfarande finns 

motsättningar mot reformationen. De röster som hörs tydligast kommer från externa 

mottagare utanför organisationen som menar att Svenska kyrkan bör skiljas helt från 

staten. Samtidigt har personer inom Svenska kyrkan har uppfattat förändringen och vad 

den har inneburit, och tycks ha accepterat den. Hela kyrkan är dock inte enig, det finns 

ännu en del personer inom kyrkan som motsätter sig reformationen. 
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11. Diskussion och sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka konsekvenser Svenska kyrkans 

skilsmässa från staten haft för informatörernas arbete och kommunikationen inom 

organisationen. Jag har velat undersöka hur informatörer från fyra olika stift anser att 

kommunikationen fungerar idag och om/hur de har märkt av de genomförda 

förändringarna inom organisationen. De fyra stiften valdes med anledning av att de är 

närliggande till varandra samt har ungefär lika stor befolkningsmängd. Om det istället 

hade valts fyra stift som är utspridda över landet hade både det geografiska avståndet 

och stiftens storlek skiljs sig åt markant (se 5.2.2 Stiftens fördelning). De hade även 

varit en fördel att välja utifrån de informatörer som var anställda i Svenska kyrkan under 

kyrka-statreformen. 

 

Metoden som användes i uppsatsen var kvalitativ. Intervjuer genomfördes via mejl, i 

efterhand hade personliga samtal varit att föredra. Det var svårt att förutse hur 

respondenterna skulle tolka olika frågor och uttryck, och i vissa fall krävdes följdfrågor 

för att få ett fullständigt svar på en del frågor. Alla tillfrågade respondenter visade sig ha 

börjat arbeta med kommunikation i Svenska kyrkan under 2000-talet, och var därför 

inte verksam inom området när reformationen skedde. Detta ledde till att en del frågor, 

exempelvis om deras stift hade någon strategi eller kampanj under 2000, var svåra att 

svara på. De svarade dock efter bästa förmåga, och i slutändan hade minst en respondent 

svarat på varje fråga. En respondent svarade på frågorna och hänvisade dessutom till 

den informatör som arbetade på kommunikationsavdelning på stiftet under 

reformationen. Denna person tillfrågades också, men ansåg sig inte vara kunnig nog att 

svara på några frågor eftersom hen avslutade sin tjänst vid millennieskiftet. 

 

När uppsatsen först började skrivas förväntades resultatet att kommunikationen i 

Svenska kyrkan förändrats en hel del, eftersom det är en stor organisation med många 

medlemmar i olika åldrar och geografisk spridning över hela landet. Däremot blev 

resultatet annorlunda.  
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Hur hanterades förändringsprocessen med bytet från statskyrka? 

Eftersom Svenska kyrkan är en så pass bred organisation, med många olika ledare, 

beslutsfattare och medarbetare, tar det lång tid att genomarbeta beslut. Reformationen 

att skilja kyrkan från staten var ett stort steg för båda parter, och därför skedde år av 

utredningar från både kyrkan och staten innan det slutgiltiga beslutet togs. Enligt 

stiftsinformatörerna är reformationen efter millennieskiftet någonting som har fungerat 

bra, och förändringen behöver inte längre kommuniceras. De kritiska rösterna som ännu 

hörs är främst externa, men det finns också ordföranden för kyrkoråd i församlingar och 

kyrkoherdar som fortfarande motsätter sig kyrka-statreformen. Johansson och Heide 

menar att diagnos och utvärdering krävs efter en förändring (se Tidigare forskning). 

Under uppsatsens gång har ingen information om utvärdering från varken Svenska 

kyrkans eller statens sida funnits.  

Upplever informatörerna någon skillnad i kommunikationen sedan år 2000? 

Den största förändringen som informatörerna har märkt sedan år 2000 är införandet av 

en gemensam profil. Tidigare existerade det ingen gemensam profil, men nu samordnas 

den genom både gemensam webb, intranät och logotyp. En organisation fungerar som 

verktyg för att arbeta mot ett gemensamt mål, och detta har den gemensamma profilen 

hjälpt till med. I övrigt går åsikterna ofta isär gällande frågor om förändringen i 

kommunikationen sedan millennieskiftet. Kanske beror de ofta spridda svaren på 

respondenternas geografiska spridning, samt att samtliga har olika yrkesbakgrund. Två 

av respondenterna tillhör samma stift i Svenska kyrkan, det är dock inget som märks i 

svaren – utan deras svar är skilda och kan inte kopplas ihop med varandra.  

Hur kommunicerades förändringen – inåt och utåt – i organisationen? 

Respondenterna lyfter att förändringen kring reformationen kommunicerades både bra. 

En respondent menar att Svenska kyrkan har kommit en bra bit på väg, men att det tar 

längre tid än nödvändigt eftersom varje enhet och nivå inom organisationen är 

självbestämmande. Många delar i förändringen har kanske inte nått medlemmarna, 

men det faktum att Svenska kyrkan är skiljt från staten har inte undgått många. 

En respondent menade att det finns enstaka tillfällen då vissa detaljer kring 

reformationen behöver förklaras och förtydligas, men att det är något som sker på 

individnivå och inte kräver kommunikationsplanering. 
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Idag är frågan om kyrka-statreformen inte slutdiskuterad. Det hörs tydliga röster utanför 

reformationen, som främst anser att Svenska kyrkan bör skiljas helt från staten. Svenska 

kyrkans påverkas fortfarande av svenska lagar som reglerar organisationen, och det är 

bland annat sådant som motsättarna påpekar. Inom Svenska kyrkan tycks de flesta ha 

accepterat reformen och lärt sig vad den innebar för organisationen, men det finns 

fortfarande en del personer inom kyrkan som motsätter sig reformationen. Deras 

motstånd handlar främst om att medlemmar har flytt Svenska kyrkan och att 

organisationen har fått en försämrad ekonomi efter reformationen. 

Kan vi hitta stöd för informatörernas svar i kommunikationsstrategin? 

Många av informatörernas svar matchade Svenska kyrkans kommunikationsstrategi.  

I kommunikationsstrategin anses det viktigt med målgruppsanpassad kommunikation 

och Svenska kyrkan som gemensam avsändare. Alla medlemmar är bärare av 

budskapet, och när kommunikation ska utformas är målgruppernas förutsättningar och 

mål utgångspunkten för arbetet. Det anges även att barn och unga pekas ut som en 

viktig målgrupp, fast det är inget som nämns av stiftsinformatörerna i uppsatsen. 

 

12. Fortsatt forskning 

Den tidigare forskningen har varit gles kring området kommunikation och kyrka/stat. 

Uppsatser handlade om debatten när kyrkan skiljdes från staten, en studie av dopmotiv 

samt det svenska samhällets förändringsprocess mellan statskyrkan och 

väckelserörelsen under 1800-talet. De uppsatser som jag fann mest relevanta var 

inriktade på hur stiftsinformatörerna ser på internkommunikation samt hur en lokal 

församling i Södermanland ställde sig till kyrkans separation från staten. 

 

För framtida studier skulle det vara intressant att följa upp resultaten från denna uppsats, 

och dessutom undersöka hur förändringarna har synts och märkts av i andra nivåer i 

organisationen, precis som uppsatsen inriktad på en lokal församling. 

Stiftsinformatörerna har visserligen en viss insyn kring hur det ser ut i församlingarna 

och pastoraten inom deras respektive stift, men det kan komma andra svar än de som 

stiftsinformatörerna förväntade från respektive församling. 
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13. Slutsats 

Processen att skilja Svenska kyrkan från staten var lång. Redan 1809 påbörjades arbetet, 

då fri utövning av religion angavs i regeringsformen. 50 år senare kunde personer träda 

ut ur Svenska kyrkan, men endast för att träda in i ett annat trossamfund. Utvecklingen 

tog ordentlig fart 1995 efter en motion till Kyrkomötet. Därefter startade utredningar 

inom både kyrka och stat. Den 1 januari 2000 blev reformationen ett faktum, även om 

Svenska kyrkan än idag har lagar att förhålla sig till. 

 

Informatörerna anser att kommunikationen av denna förändring har fungerat på ett bra 

sätt, och det faktum att Sverige inte längre har en statskyrka tycks inte ha undgått 

många. Sådant som behöver lyftas är istället frågor om medlemskap. Det kan dock dyka 

upp enstaka tillfällen när vissa detaljer måste förklaras och/eller tydliggöras.  

 

Respondenterna är eniga om att det har skett en förändring inom kommunikations-

området. Den mest framträdande förändringen är Svenska kyrkan som gemensam 

avsändare, genom gemensam logotyp, webbplats och intranät som är tillgängligt för alla 

nivåer inom organisationen. Detta är även något som påtalas som en viktig del i 

kommunikationsstrategin. Den grafiska profilen ska användas konsekvent och Svenska 

kyrkan ska vara en tydlig avsändare inom all kommunikation. 

 

När Svenska kyrkans reformation skulle kommuniceras utåt använde man sig av en 

reklambyrå för att hjälpa till att skapa en positiv bild av Svenska kyrkan. En informatör 

lyfte fram att kampanjen hade som uppgift att motverka utträden ur kyrkan samt 

informera om kyrkans roll och budskap. Kampanjen, som gick under namnet ”Plats för 

eftertanke”, pågick under slutet av 1999 och ett par veckor framåt. Kampanjen syntes 

bland annat som reklamfilm på bio, helsidesannonser i tidningar och på reklamtavlor. 

 

Reformationen när Svenska kyrkan skiljdes från staten märks inte av idag i samma 

utsträckning som jag först trott. Informatörerna anser att den största förändringen som 

har skett inom Svenska kyrkan sedan millennieskiftet är dels den digitala utvecklingen 

och dels skilsmässan mellan kyrkan och staten. Deras främsta målgrupp är inomkyrklig 

anger en respondent, medan kommunikationsstrategin påpekar att alla målgrupper kan 

vara ambassadörer för Svenska kyrkan. Det motstånd som hörs är främst externt, även 

om vissa kritiska röster ännu hörs inom organisationen. 
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15 Bilagor 

15.1 Bilaga 1 - Svenska kyrkans kommunikationsstrategi (utvalda delar) 

 

Inledning  

 

Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört! (Apg 4:20) 
 

Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike och i varje tid och sammanhang erbjuda 

människor evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Att kommunicera tro och 

Kristuserfarenhet är en grundläggande uppgift för kyrkan. Kommunikation är till sin natur 

dubbelriktad. Kyrkans kommunikation sker genom möten med människor, med Guds ord och 

sakrament. 

  

Vår kommunikation ska präglas av den människosyn som evangeliet manar oss till. Vi hävdar 

alla människors lika och unika värde. Vi hävdar varje människas rätt till liv och andlighet. Vi 

välkomnar var och en, troende, sökare och tvivlare till gemenskap och växande.  

 

Genom Svenska kyrkans kommunikation ska människor ges möjlighet att möta en öppen och 

levande kyrka som är ett tecken på Guds närvaro och som har tillit till Gud som grunden för allt 

hopp. I dag är kommunikation ett fackområde bland många, och utmaningen för Svenska 

kyrkan är att höras bland alla andra röster i samhället. Vår strävan ska vara att höras i sorlet som 

ett tilltal från Gud.  

 

Närvaro, öppenhet och hopp är Svenska kyrkan kärnvärden för kommunikation. Förhoppningen 

är att människor ska urskilja en kyrka som avspeglar Guds närvaro och öppenhet och Gud som 

grunden för allt hopp. Vi är alla del av något större. Tillsammans kan vi skapa en kyrka som 

människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra.  

 

Det glada budskapet, evangelium, kan inte lagras. Det kan inte förkunnas en gång för alla. Det 

måste bli berättat gång på gång och hört gång på gång. Att förkunna evangelium är i alla tider 

kyrkans pågående uppdrag. Liksom på den första Pingstdagen ska vårt sätt att tala och vår 

öppenhet för den Heliga Anden vara sådan att alla kan höra på sitt eget språk. 

 

Syfte och bakgrund 
Svenska kyrkans kommunikation påverkar både medlemmarnas och icke-medlemmarnas 

kunskap, attityd och beteende. Syftet med kommunikationsstrategin är att stärka människors 

bild av Svenska kyrkan genom att planera och samordna kommunikationen. En gemensam 

kommunikationsstrategi leder också till större effektivitet och minskade kostnader för Svenska 

kyrkan. 

 

Kommunikationsstrategin är en övergripande strategi för intern, inomkyrklig och extern 

kommunikation till vilken kopplas delstrategier, till exempel strategi för inomkyrklig 

kommunikation. Kommunikationsstrategin bör kompletteras med kommunikationsplaner som 

blir ett stöd i det dagliga arbetet. 

 

Kommunikationsstrategin är bindande för den nationella nivån och erbjuds övriga nivåer. 

Tidigare har kyrkostyrelsen fastställt följande styrdokument inom kommunikationsområdet: 

Svenska kyrkans kommunikationsplattform (2004), Svenska kyrkans visuella strategi (2005) 

samt Strategi för inomkyrklig kommunikation (2009). 

 

Kommunikationsstrategin utgår från kommunikationsvisionen: ”En kyrka som människor har en 

positiv relation till och känner glädje över att tillhöra” samt kärnvärdena närvaro, öppenhet och 
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hopp. Utgångspunkten är vårt övergripande uppdrag: att vara ett redskap för Guds rike genom 

att i varje tid och kontext erbjuda människor evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. 

Med kyrkoordningens ord: ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en 

kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.” 

 

Kommunikationsstrategiska vägval 

Svenska kyrkans kommunikation ska planeras på ett systematiskt sätt och bedrivas integrerat för 

att nå övergripande kommunikationsmål. Med en gemensam målbild ökar möjligheterna att 

bättre samordna och utnyttja befintliga resurser men också att fånga upp områden där det 

behövs extra kommunikationsstöd. Följande kommunikationsstrategiska vägval är viktiga för 

kommunikationsarbetet: 

 

Var tydlig med vad Svenska kyrkan är och gör 

Det ska vara tydligt vad Svenska kyrkan tror på och gör, både lokalt, regionalt, nationellt och 

globalt. Svenska kyrkan strävar efter att vara uthållig och regelbunden i kommunikationsarbetet 

och underlätta för människor att söka information om Svenska kyrkan. 

 

Öka kontakterna med målgrupperna 

Svenska kyrkan vänder sig till alla människor – evangeliet är till för alla. Kontakten med olika 

målgrupper behöver utvecklas, både bland medlemmar och bland icke-medlemmar. Det 

förutsätter god kännedom om människors kommunikationsvanor och relation till kyrkan, samt 

förståelse för att Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka. Webben är ett nav i kommunikationen 

som kompletteras av andra kanaler. 

 

Alla tillfällen till kommunikation ska tillvaratas, till exempel dop, konfirmation, vigsel, 

begravning och kristna högtider. 

 

Gör mötet centralt för kommunikationen 

Svenska kyrkan ska ha hög tillgänglighet och bemöta människor på ett sätt som gör att alla 

känner sig sedda, respekterade och upplever kyrkan som relevant och trovärdig. Svenska kyrkan 

använder ett personligt tilltal, ett begripligt och inkluderande språk. 

 

Svenska kyrkan finns där människor finns. Svenska kyrkan inbjuder till samtal och tror på varje 

människas förmåga att reflektera teologiskt. Svenska kyrkan lyssnar och bidrar till att hjälpa 

människor bearbeta livsfrågor. Därför prioriteras kommunikation som möjliggör dialog och 

skapar engagemang. Församlingen är den viktigaste mötesplatsen, men personliga möten kan 

uppstå på många ställen, exempelvis via sociala medier.  

 

Öka den interna dialogen och samhörigheten 

Allas insatser är viktiga. Kommunikationen ska främja samhörigheten, engagemanget och 

effektiviteten i Svenska kyrkan. Förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare behöver 

förstå värdet av god kommunikation. 

 

Utveckla samhällskontakter och påverkansarbete 

Svenska kyrkan har en viktig roll som opinionsbildare och samhällsröst inom områden som 

exempelvis människovärde och global rättvisa. Alla medlemmar är företrädare för Svenska 

kyrkan och en kommunikationsresurs. Förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare har 

ett särskilt ansvar. 

 

Snabb och samordnad kommunikation vid kris och katastrofer 

Svenska kyrkan har en central roll i kris- och katastrofsituationer i Sverige och utomlands. 

Kommunikationen ska vara snabb, tillförlitlig och samordnad mellan olika nivåer. 
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Använd Svenska kyrkan som gemensam avsändare 

Den gemensamma avsändaren i all kommunikation är Svenska kyrkan. Svenska kyrkans 

grafiska profil ska användas konsekvent. Svenska kyrkans logotyp kan kompletteras med tillägg 

när församling, stift eller annan organisatorisk enhet är avsändare. 

 

Kommunikationens innehåll 

Svenska kyrkans uppdrag är att i varje tid och sammanhang erbjuda människor evangelium om 

Jesus Kristus i ord och handling. Svenska kyrkan är öppen för alla och välkomnar var och en 

som söker sig till henne: troende, sökare och tvivlare. Svenska kyrkan vill värna varje 

människas unika värde och arbeta för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck. 

Svenska kyrkan visar att den är en del av den världsvida kyrkan och samarbetar med andra 

kyrkor lokalt och globalt. 

 

Svenska kyrkans uppdrag ska avspeglas i all kommunikation: i mötet med medlemmar och icke-

medlemmar, vid gudstjänster, på nätet, i medier etc. Svenska kyrkans uppdrag är det samma 

men ska presenteras på olika sätt beroende på situation och målgrupp. 

 

Målgrupper 
Fler människor tillhör Svenska kyrkan än någon annan organisation och många människor är 

aktivt engagerade. Kommunikationen ska riktas mot olika målgrupper på ett sådant sätt att 

målgruppens uppmärksamhet fångas. I kommunikationen ska mottagarperspektivet prioriteras. 

Barn och unga ska uppmärksammas som en viktig målgrupp. 

Vid utformning av Svenska kyrkans kommunikation ska målgruppernas förutsättningar och 

behov vara utgångspunkten. Kommunikationskanalerna ska samspela på ett sådant sätt att bästa 

möjliga gemensamma effekt för en given målgrupp eller given situation uppnås.  

Ur ett kommunikationsperspektiv kan alla målgrupper vara ambassadörer för Svenska kyrkan 

med uppdraget att räcka evangelium till medmänniskor, inte att lyfta fram organisationen i sig.  

 

/…/ 

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen inom kommunikationsområdet utgår från kyrkoordningens skrivningar om 

de olika nivåernas uppdrag. 

 

”Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten 

inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 

undervisning samt utöva diakoni och mission.” 

 

”Svenska kyrkan framträder regionalt som ett stift. /…/ Stiftets grundläggande uppgift är 

att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Den uppgiften gäller därför främst 

församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiftet har även 

förvaltande uppgifter.” 

 

”Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund som framträder som 

församlingar och stift. Svenska kyrkan har också nationella organ. /…/ Svenska kyrkan på 

nationell nivå tar ansvar för … gemensam information … Till uppgiften hör också att vara 

kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.” 

 

Kommunikationsstrategin beskriver kyrkostyrelsens önskade målbild av hur ansvarfördelningen 

mellan nivåerna bör vara inom kommunikationsområdet. 

 

/…/ 
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Stiftet 

- Stiftet ansvarar för att främja församlingarnas kommunikation. 

- Biskopen är central företrädare för Svenska kyrkan och en viktig opinionsbildare. 

- Stiftet bör utse en person som leder kommunikationsverksamheten. 

- Stiftet ska i organisationsregistret registrera en kontaktperson för 

kommunikationsverksamheten. 

- Stiftet ansvarar för regional opinionsbildning samt att driva och samordna arbetet med 

större mediala händelser, i första hand inom stiftets geografiska område. 

- Stiftet ansvarar för att regelbundet kommunicera med församlingarnas/samfälligheternas 

kommunikationsansvariga samt med dem som arbetar med kommunikation. 

- Stiftet bör delta i planeringen av gemensamma satsningar för hela Svenska kyrkan och 

stödja församlingarna i genomförandet av dessa. 

- Stiftet upprättar årsvis en planering av sin kommunikationsverksamhet. 
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15.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

Hej, tack för att du vill ställa upp i min undersökning. Materialet kommer att användas 

till min C-uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Gävle. I 

undersökningen önskar jag att du utgår från dig själv och ditt arbete, samt dina egna 

tankar. Jag kommer att intervjua informatörer från fyra olika stift i Svenska kyrkan. 

 

Fråga 1 

Hur länge har du arbetat hos Svenska kyrkan? Arbetade du inom Svenska kyrkan under 

år 2000? 

 

Fråga 2 

Hur uppfattar du din kommunikationsroll som medarbetare? Vad har du för ansvar? 

 

Fråga 3 

Har ni upplevt några ändringar i stiftets sätt att kommuninisera sedan Svenska kyrkan 

inte längre är statskyrka? 

 

Fråga 4 

Upplever du att kommunikationen har förändrats sedan år 2000? Hur, på vilket sätt? 

 

Fråga 5 

Anser du att kommunikationen kring förändringen i Svenska kyrkan har fungerat på ett 

bra sätt? 

 

Fråga 6 

Skulle sättet som kommunikationen skedde på kunnat förändras? 

 

Fråga 7 

Behövs det än idag kommunikationsarbete för att förmedla förändringen för 

organisationen? 

 

Fråga 8 

Hade ditt stift någon strategi/kampanj under år 2000, där förändringen förmedlades? 


