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Methodology: Qualitative interviews were conducted with eleven members of the
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Conclusions: Due to the organisational structure of the Swedish Church and the
existing freedom of interpretation, the organisation includes a
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1. Inledning

Vi inleder kapitlet med en problemdiskussion kring det kommunikativa arbete som bedrivs

inom Svenska kyrkan idag. Problemdiskussionen leder sedan fram till uppsatsens syfte och

frågeställning. Vidare redogör vi för de avgränsningar som gjorts i samband med våra

undersökningar, samt presenterar hur vi valt att disponera uppsatsen.

1.1. Problemdiskussion 
Förtroendet för samhällsaktörer som Svenska kyrkan har minskat till följd av vårt senmoderna

samhälle (Falkheimer, 2002, s.27). Förändringen har medfört att Svenska kyrkan tappar

medlemmar och står inför utmaningen att nå fram till människor i ett samhälle med avtagande

kyrkolojalitet (Bromander, 2003, s.71). För att vara framgångsrik i denna strävan har

betydelsen av ett starkt varumärke på senare tid uppmärksammats av kommuner, myndigheter

och organisationer (Heide, 2005, s.176). I år (2005) är det fem år sedan Svenska kyrkan

skildes från staten och varumärkesdebatten är mer aktuell för organisationen idag än någonsin

tidigare. 2005 fastställde kyrkan på nationell nivå en ny logotyp (nytt varumärke) med

förhoppning om att öka samhörigheten med Svenska kyrkan såväl internt som externt (Våga

vara visuell, 2005). Arbetet försvåras av den kyrkliga organisationen som skiljer sig från

andra (se bilaga 1). Församlingarna på lokal nivå utgör självstyrande enheter som till stor del

står utanför central kontroll. Församlingarnas själständighet har medfört att det idag finns ca

4 000 olika logotyper inom Svenska kyrkan (Våga vara visuell, 2005). Kyrkan kan endast

rekommendera församlingarna att anta den nya gemensamma logotypen eftersom

församlingarna utgör självstyrande enheter. Vi tyckte därmed att det var intressant att

undersöka hur medarbetarna i församlingarna resonerar kring en gemensam logotyp.

Tuffare konkurrens och ett intensivt kommunikationsbrus i vårt senmoderna samhälle har

gjort att behovet av en stark organisationsidentitet blivit större (Christensen & Askegaard,

2001, s.292). För att undersöka organisationsidentiteten, har vi genom elva

medarbetarintervjuer, försökt få en bild av Svenska kyrkans kommunikativa arbete och även

följt diskussionerna för en gemensam logotyp. En fungerande organisationskommunikation är

avgörande för att medarbetarna ska kunna identifiera sig med organisationen (Jablin &

Putnam, 2001, s.241).
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I såväl litteratur (se J. Bromander, 2003) som medietexter framkommer det att allt fler väljer

att lämna Svenska kyrkan. Vår hypotes är att mediebilden av Svenska kyrkan är en bidragande

faktor till att antalet utträden ökar. För att undersöka hur Svenska kyrkan framställs i

medierna har vi genomfört en mindre innehållsanalys av medietexter. Identiteten påverkas av

hur medarbetarna tror att omvärlden ser på organisationen, dvs. den image som medarbetarna

upplever att allmänheten har av Svenska kyrkan (jfr Gioia, Schultz & Corley, 2000, s.67).

Kyrkans image har vi berört, i den omfattning att vi frågade våra respondenter hur de tror att

mediebilden påverkar omvärldens syn på organisationen. Slutligen undersökte vi om

medarbetarnas uppfattning om mediebilden av Svenska kyrkan överensstämde med resultatet

av vår innehållsanalys.

1.2. Syfte 
Syftet är undersöka Svenska kyrkans organisationsidentitet för att få ökad kunskap om vilken

påverkan den har på organisationens interna såväl som externa kommunikation. Vidare

undersöker vi Svenska kyrkans image för att se hur imagen i sin tur påverkar

organisationsidentiteten.

1.3. Frågeställningar
Hur ser organisationsidentiteten ut i Svenska kyrkan och hur påverkar den Svenska kyrkans

externa kommunikation? 

Hur upplever medarbetarna i Svenska kyrkan att mediebilden av organisationen påverkar dess

image och hur kommunicerar de kring mediebilden?

Stämmer medarbetarnas upplevda mediebild med den mediebild som Aftonbladet och

Sydsvenska dagbladet visar enligt vår innehållsanalys? 

1.4. Avgränsningar
Vi har angränsat vår undersökning till att omfatta tre pastorat med totalt nio församlingar i

södra Sverige. Den församling/de församlingar som omfattas av en kyrkoherdes

tjänstgöringsområde kallas pastorat. Vi hänvisar därför fortsättningsvis till det pastorat

respondenten tillhör, oavsett församling. Vår innehållsanalys har vi avgränsat till att omfatta

två tidningar, Sydsvenska dagbladet och Aftonbladet. Vi analyserar rubriker och ingresser
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från tidsperioden 2000-01-01 till 2005-12-03. Vi har inte tagit hänsyn till fördelningen av

rubriker och ingresser under tidsintervallet, dvs. om Svenska kyrkan förekommit mer frekvent

vid vissa tillfällen än andra och hur det kan ha påverkat vår analys. Vid analysen har vi inte

tagit hänsyn till storleken på artiklarna.  

1.5. Disposition

Vi inleder uppsatsen med en problemformulering till det valda

ämnet som leder till syftet med uppsatsen och de frågeställningar

vi utgår ifrån.

I metodkapitlet går vi igenom vald metod. Valen motiveras och

diskuteras. Vidare beskriver vi vårt tillvägagångssätt vid

insamlande av material.

Relevant teori redovisas. Här presenteras och diskuteras det 

senmoderna samhället, organisationsidentitet, corporate identity, 

image och förtroendekriser. Syftet är att bekanta läsaren med de 

teorier vi tillämpar i vår analys.

Resultaten från den empiriska undersökningen presenteras samt

illustreras med citat, vars syfte är att framhäva och förtydliga

respondenternas åsikter. Med hjälp av tidigare presenterade teorier

analyseras intervjuresultaten löpande.

Med utgångspunkt i våra frågeställningar diskuterar vi till sist de

slutsatser vår undersökning resulterat i. 

Empiri och
analys

Teori

Metod

Slutdiskussion

Inledning
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2. Bakgrund

I detta kapitel redogör vi kort för en utredning som genomförts på uppdrag av Svenska kyrkan

gällande det ökande utträdesantalet. Vi presenterar även en pågående kommunikationsinsats

inom kyrkan som ytterligare aktualiserar de kommunikationsproblem inom Svenska kyrkan

som vår uppsats behandlar.

2.1. Varför lämnar medlemmar Svenska kyrkan?
Sedan 2000, då kyrkan skildes från staten, har antalet medlemmar minskat betydligt (se bilaga

2). Som ett resultat av det ökande antalet utträden beslutade kyrkostyrelsen 2002 att en

kvalitativ undersökning skulle genomföras. Syftet var att öka kunskapen om de faktorer som

kan ligga till grund för att medlemmar väljer att lämna kyrkan (Bromander, 2003, s.9).

Undersökningen genomfördes av religionssociolog och teologie doktor Jonas Bromander och

resultatet presenterades i skriften Utträden som utmanar (2003). Undersökningen omfattar 18

intervjuer med personer som lämnat kyrkan under hösten 2002 och två intervjuer med

personer som har trätt in i kyrkan under samma period (ibid., s.7). Bromanders resultat kan

sammanfattas i tre punkter:

• utträdet är resultatet av en längre process

• utträdet är ett resultat av ett samhälle med avtagande kyrkolojalitet

• utträdet är ett resultat av en större medvetenhet om kyrkoavgiften (ibid., s.71). 

Undersökningens viktigaste slutsats, enligt Bromander, är att behovet av kommunikativa

insatser är stort inom kyrkan. Inte bara för att kunna fånga upp de personer som funderar på

att utträda utan även för att förebygga samma funderingar hos de medlemmar som sällan är i

kontakt med kyrkan. Bromander menar att risken att påverkas av felaktigheter (liknande ”alla

manliga biskopar är emot kvinnliga präster”) är större bland dem som inte har någon direkt

egen erfarenhet av kyrkan och dess verksamhet (ibid., s.8). Initialt hade Bromander därför en

tanke om att mediebilden av Svenska kyrkan kunde vara en faktor som påverkade

respondenternas inställning gentemot organisationen (ibid., s.44). Vi presenterade samma

tanke, vår hypotes, i uppsatsens problemdiskussion. För relevansen av vår undersökning är det

dock viktigt att belysa att Bromanders undersökning visar att mediebilden av Svenska kyrkan

inte har haft någon avgörande betydelse för beslutet att utträda, bland respondenterna i hans
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undersökning (ibid., s.44). Vi återkommer till vår hypotes längre fram i uppsatsen då vi

presenterar resultatet av våra intervjuer.

Bromander problematiserar vidare kring kyrkans förändrade roll i samhället (ibid., s.16f).

Från att ha haft en naturligt dominerande roll befinner sig kyrkan nu i stort sätt på samma

arena som andra idéburna och religiösa organisationer. Kyrkan är en religiös organisation men

samtidigt en social institution där gränserna för de båda rollerna inte är lika tydliga. Enligt

Bromander är det speciellt rollen som social aktör som är problematisk för kyrkan då det finns

andra aktörer som är mer specialiserade inom de områden som även kyrkan engagerar sig i,

exempelvis bistånd och mänskliga rättigheter. Kyrkans ställningstagande i samhällsfrågor

medför också problem då kyrkans agerande och handlande ofta ifrågasätts, många gånger på

grund av att kyrkans företrädare inte alltid delar en enhetlig uppfattning. Bromander menar att

ingen ifrågasätter kyrkan då det gäller deras religiösa arbete med dop, gudstjänster och vigslar

eftersom det är kyrkans ”specialistområde”. Således drar Bromander slutsatsen att kyrkans

kommunikationsproblem inte borde gälla dess religiösa arena utan istället kontakten med

allmänheten, rörande kyrkans roll i samhället (ibid.). 

2.2. Kommunikativa åtgärder
Som ett resultat av de ökade kommunikationssatsningarna inom Svenska kyrkan, efter

Bromanders utredning, fastställde kyrkostyrelsen i juni 2004 en kommunikationsplattform för

organisationen (Intern information från kyrkokansliet). Arbetet handhas av

informationsavdelningen vid kyrkokansliet och som ett led i arbetet utformades 2005 en

visuell strategi, Våga vara visuell, för att skapa en enad profil inom organisationen.

Bakgrunden till arbetet grundar sig på att det idag finns ca 4 000 olika logotyper, avsändare,

inom Svenska kyrkan vilket medför en otydlighet i den externa kommunikationen (Våga vara

visuell, 2005). Dessutom bidrar mängden logotyper till att skilja organisationens olika delar

från varandra vilket medför att känslan av samhörighet försvagas internt. Problemet förvärras

ytterligare av att en del logotyper helt saknar koppling till Svenska kyrkan vilket gör att de

pengar som satsas på annonser, broschyrer och övriga utskick inte genererar den vinst, i

exempelvis igenkännande för organisationen, som de borde ha gjort. Svenska kyrkan är en av

de största annonsörerna i landet och investerar årligen ca 120 miljoner kronor brutto på

marknadsföring. Det är mer än tillexempel IKEA och Posten, och summan inkluderar inte

utgifter för exempelvis egna trycksaker och PR aktiviteter (ibid.).



Förhoppningarna med en gemensam logotyp är att öka samhörigheten såväl internt som

externt. En starkare relation gentemot samhällsinvånarna gör det lättare för kyrkan att sprida

information om organisationens verksamhet vilket ökar kunskapen om kyrkans funktion i

samhället. I början av oktober 2005 hade 701 församlingar, samfälligheter och stift beställt

den nya logotypen, som ser ut så här:
11

Bild 1: Svenska kyrkans nya logotyp (Våga vara visuell, 2005).
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3. Metod

I detta kapitel motiverar vi våra metodval samt redogör för urvalet av intervjupersoner och

intervjuguidens upplägg. Vidare redogör vi även för hur vi har valt att utforma och arbeta

med vår innehållsanalys.

3.1. Sekundärmaterial
För att skapa oss bättre kunskap om och större insikt i Svenska kyrkans organisation, började

vi läsa in oss på en mängd sekundärmaterial, dvs. redan tillgängligt material som Svenska

kyrkan publicerat (jfr. Halvorsen, 1992, s.63). Det är viktigt att komma ihåg att

sekundärmaterial är ihopsamlad för andra syften än det vi har med vår undersökning. Vi hade

därför ett kritiskt förhållningssätt till informationen och hur den har samlats in (jfr Befring,

1992, s.65). En del material har vi fått från vår kontaktperson, som arbetar som informatör på

ett av de undersökta pastoraten. Övrig information sökte vi själva på Internet genom olika

sökmotorer och Svenska kyrkans hemsida, www.svenskakyrkan.se. Vi har även samlat

artiklar som bildar underlag för vår innehållsanalys. Att vi skaffar oss insikt i kyrkans

verksamhet och kunskap om organisationen är av stor betydelse för att intervjuerna ska bli så

lyckade som möjligt (jfr Sandberg, 2000, s.182f). 

3.2. Kvalitativa intervjuer
Då vårt mål är att beskriva identiteten i en särskild organisation, lämpar det sig att ha en

kvalitativ ansats. Kvalitativa intervjuer underlättar tillgången till känslig information och ökar

förståelsen för sociala relationer (Östbye, 2003, s.100). Dessutom är det en överlägsen metod

då det gäller att erhålla kunskap om respondentens beteende och erfarenheter (Kvale, 1997,

s.71f). Då vi fick önskemål från våra respondenter att avidentifiera materialet har vi

fortsättningsvis valt att referera till pastoraten som pastorat A, B och C. Vi har totalt

genomfört elva intervjuer, fyra på pastorat A, fyra på pastorat B och tre på pastorat C. Vår

kontaktperson, som vi kom i kontakt med genom institutionen, arbetar på pastorat A.

Pastoratet uttryckte önskemål om en konsultrapport rörande attityder till pastoratets externa

kommunikation, något som institutionen dock nekade dem med hänvisning till att studenter

inte tillåts skriva uppsatser på uppdrag. Då vi blev intresserade av att skriva en uppsats om

Svenska kyrkan tog vi kontakt med pastorat A och efter en första diskussion med vår

kontaktperson kom vi själva fram till vad vi ville fokusera på. Därefter kontaktade vi

ytterligare två pastorat. Pastorat B och C valdes, i första hand på grund av att de saknar
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informatör, eftersom vi ville se vilken inverkan det har på pastoratens kommunikativa arbete.

Några andra motiv till våra val finns inte förutom det geografiska läget som även det var

avgörande för oss. Samtliga pastorat tillhör således Lunds stift. 

I pastorat B och C kontaktade vi, efter ett första samtal med respektive kyrkoherde,

representanter ur varierande yrkesgrupper. I pastorat A hjälpte vår kontaktperson oss med

urvalet. Då han har ett eget intresse av att ta del av ett rättvisande resultat tror vi att risken att

han skulle verka som en gatekeeper, och på så vis påverka resultatet till kyrkans fördel, är

mycket liten (jfr Bengtsson, 2000, s.44). Vi valde att intervjua medarbetare med varierande

befattningar för att minska risken för att bara komma i kontakt med personer med liknande

uppfattningar om det kommunikativa arbetet. De medarbetare vi intervjuat har följande

befattningar: kyrkoherde, präst, kyrkomusiker, församlingspedagog, sekreterare, kanslichef

samt informatör. 

Vår intervjuguide är tematiserad/semistrukturerad för att innehållet ska kunna styras efter den

dialog vi för med intervjupersonen (se bilaga 3) (jfr Deacon m.fl., 1999, s.65). Samtliga

intervjuer genomfördes på den plats som respondenten valde. En respondent valde att

genomföra intervjun på sin församling medan de andra valde den pastorsexpedition de tillhör.

Vi tror att intervjuplatsen i samtliga fall har påverkat vår undersökning positivt då samtliga

respondenter upplevdes avslappnade under intervjuerna (jfr Sandberg, 2000, s.189).  För att få

så ärliga svar som möjligt poängterade vi att inga namn skulle redovisas i uppsatsen. 

Intervjuerna spelades in på Mp3-spelare efter godkännande av respondenterna och skrevs

sedan ut vilket har underlättat analysarbetet väsentligt (jfr Kvale, 1997, s.147f).  Fördelarna

med att spela in intervjuerna är otaliga, intervjun kan spelas upp gång på gång och fler

reflektioner kan göras över hur respondenten uttrycker sig och om vad (Deacon mfl., 1999,

s.287). Utskriftsarbetet effektiviserade vi genom att inte skriva ut de delar vi ansåg mindre

intressanta ordagrant medan resterande material skrevs ut så exakt vi förmådde med

tveksamheter (ähh), pauser ([…]), skratt (ha ha) etc. I enstaka fall har vi redigerat citaten

något till skriftspråk för att tydliggöra respondentens åsikt (jfr Kvale, 1997, s.158).  Citaten är

utdrag ur en dialog och vid ordagran utskrift kan annars respondenten framstå som otydlig

eller helt enkelt obegåvad (ibid.). Vi ansåg det viktigt att lägga tid på utskriftsarbetet, dels för

att underlätta arbetet med analysen, dels för att undvika att våra egna tolkningar vägdes in

alltför mycket. Dessutom kunde vi lättare jämföra intervjuerna med varandra och se hur pass
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väl de överensstämde eller skiljde sig åt. Intervjuerna tog mellan 40-70 minuter beroende på

hur mycket respondenterna hade att delge. Vid de två första intervjuerna förde vi

minnesanteckningar fortlöpande, men vi kände snart att respondenterna svarade mer kortfattat

då och att den naturliga dialogen uteblev. Endast stödord antecknades därför vid efterföljande

intervjuer. 

Diskussionen om reliabilitet, uppsatsens tillförlitlighet, uppkom efter ett par intervjuer när vi

upptäckte att vi blev ledande i våra frågor till följd av att vi förväntade oss liknande svar från

respondenterna. Hur tillförlitliga skulle våra svar bli då de skapats genom ledande frågor?

Alla frågor är, i viss mån, ledande men en del är det i större utsträckning än andra (Deacon,

1999, s.75). Vi anser att vår medvetenhet om problematiken dock bidrog till en bättre och mer

givande dialog efterhand som vår insikt i organisationen ökade. Därmed kunde vi precisera

frågeställningarna och bättre utläsa likheter och skillnader mellan respondenterna vilket vi

anser ökat tillförlitligheten i vår undersökning (jfr Kvale, 1997, .s146).

Validitet är en process som ska genomsyra alla uppsatsens stadier så en fullständig

begreppsdefinition är svår att presentera. I korthet menar dock Kvale att validera bland annat

innebär att ifrågasätta, kontrollera och teoretisera forskareffekten och tolkningen av det

empiriska materialet (ibid., s.218ff). Vår strävan efter att få så valida, giltiga svar som möjligt

påbörjades redan då vi utformade vår intervjuguide. Guidens utformning anser vi har varit

avgörande för att få svar på det vi vill undersöka. Vi har båda medverkat vid samtliga

intervjuer och sedan analyserat det empiriska materialet var för sig. För att få fram ett så

trovärdigt material har vi sedan kritiskt bedömt och jämfört våra tolkningar (jfr Kvale, 1997,

s. 219). 

3.3. Innehållsanalys
Vi har studerat hur rapporteringen om Svenska kyrkan sett ut sedan kyrkan skildes från staten,

då det framgått att antalet utträden ökat markant sedan dess. Vi har samlat rubriker och

ingresser från 2000-01-01 till 2005-12-03. Slutdatumet anger den dag vi påbörjade vår

innehållsanalys. Vår hypotes, som vi presenterat tidigare, är att mediebilden kan vara en

anledning till att medlemsantalet minskar och vi ville därför se hur Svenska kyrkan framställs

i massmedia. Vi fokuserade på rubriker och ingresser från Sydsvenskan och Aftonbladet.

Anledningen var dels att de församlingar vi besökt alla ligger i södra Sverige, där många läser
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Sydsvenskan, dels att vi ville se om rapporteringen om kyrkan skilde sig mycket åt mellan en

dags- respektive en kvällstidning. Aftonbladet valde vi då det i intervjuerna framkom att

många respondenter reagerat på tidningens rapportering om kyrkan. Vi valde att fokusera på

rubriker och ingresser eftersom det oftast är dessa delar av texten som vi mediekonsumenter

läser och påverkas av (Thurén, 1986, s.4). Det krävs ett större intresse för ämnet för att

läsaren ska ta del av hela medietexten. Genom vår avgränsning fick vi möjlighet att analysera

ett större antal texter, därför känns vårt tidsintervall rimligt även om det sträcker sig över

nästan sex år. 

Vid analys av medietexter kan såväl kvantitativa som kvalitativa angreppssätt användas

(Dahlgren, 2000, s.80). Vår analys innehåller kvantitativ data där vi redovisar hur många

rubriker och ingresser vi har analyserat, i vilken tidning de publicerats och om de är positivt

eller negativt vinklade. Vi har även gjort en mindre kvalitativ tolkning av innehållet i texterna

för att se på vilket budskap som förmedlas. Materialet från Sydsvenskan fann vi på tidningens

hemsida www.sydsvenskan.se. I deras sökmotor angav vi den tidsperiod vi var intresserade av

och sökte på den exakta frasen: ”Svenska kyrkan”, vi angav också att sökningen endast gällde

rubriker och ingresser. Aftonbladets material fann vi genom Mediearkivet där samma

förutsättningar gavs. Sydsvenskan gav totalt 73 träffar och Aftonbladet 140. Samtliga rubriker

och ingresser skrevs sedan ut. I Aftonbladets material fann vi några identiska exemplar vilket

minskade materialet till 131 träffar. Totalt omfattar således vår innehållsanalys 204 rubriker

och ingresser.

Det finns olika sätt att angripa texten. Dahlgren använder det s.k. tolkningskretsloppet där

textens intentioner är speciellt intressant för oss (jfr Dahlgren, 2000, s.85ff). Textens

intentioner omfattas av vilken bild texten vill förmedla, positiv, negativ, neutral osv. (ibid.).

Vår innehållsanalys bygger vidare på några av de resultat vi kommit fram till i vår analys av

intervjuerna. Avsikten är att klargöra vilken image medarbetarna inom kyrkan tror att

allmänheten har av organisationen till följd av den mediebild av Svenska kyrkan som

medarbetarna upplever kommuniceras genom massmedia. Vidare jämför vi respondenternas

uppfattning om kyrkans mediebild med resultatet från vår analys.
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4. Teori

Teorikapitlet inleds med en beskrivning av vårt senmoderna samhälle där

samhällsutvecklingens påverkan på organisationer och individer står i fokus. Vidare försöker

vi reda ut de svårdefinierade begreppen identitet, image och varumärke. Slutligen redogör vi

för teori kring förtroendekriser, som lättare uppstår till följd av samhällsutvecklingen. 

4.1. Det senmoderna samhället
Enligt sociologen Giddens, befinner vi oss i en senmodern tidsperiod. Det innebär enligt

Giddens att vi har lämnat den moderna tidsperioden, men ännu inte befinner oss den

tidsperiod som nalkas, den postmoderna (Giddens, 1996, s.14). Giddens menar att följderna

av moderniteten är mer påtaliga och allmängiltiga i senmoderniteten än de någonsin varit

tidigare. Falkheimer är av samma uppfattning som Giddens. Falkheimer presenterar, i ett

kapitel i Larssons bok PR på svenska (2002), på ett lättförståeligt sätt hur senmoderniteten har

påverkat kommunikationen i samhället, speciellt inom området för public relations. Han utgår

ifrån delar av Giddens tankar, hämtade ur Giddens Modernitetens följder (1996) som vi fann

mer svårarbetad. Vidare kommer vi därmed att referera till Falkheimer även om det i mångt

och mycket är Giddens tankar som presenteras. Falkheimer fastslår att det senmoderna

samhället kännetecknas av rörelse och flexibilitet men även av risk och kaos (Falkheimer,

2002, s.19f). Han menar också att resultatet av den moderna teknologiseringen och

samhällsutvecklingen i slutändan medför ett mer otroget och tribaliserat samhälle. Följden av

detta är bland annat att vi människor inte längre tillskriver tidigare auktoriteter samma

legitimitet, att nya subkulturer växer sig starkare i det senmoderna samhället och att

mediernas betydelse gällande människors identiteter och attityder har ökat (ibid.). 

Medialiseringen medför att vi människor blir mer uppmärksammade på såväl de möjligheter

som de risker som finns i vår omvärld (ibid., s.26f). Möjligheterna genererar friare

livsstilsformer och nya vägar för människorna att själva söka efter sin identitet, utanför de

gamla traditionella värden som tidigare dominerat samhället. Följden blir att sociala

inrättningar som exempelvis kyrkor, fackförbund och politiska partier avfolkas.

Medvetenheten om de risker som finns i vår omvärld bidrar i sin tur till en ökad känsla av

bristande tillit mot många organisationer och myndigheter hos oss människor. Enligt

Falkheimer medför senmoderniteten därmed att kommunikativa insatser från organisationer

och myndigheter blir ett allt viktigare verktyg i arbetet för att öka tilliten (ibid.). 
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4.2. Identitet
Den traditionella forskningen om organisationskommunikation har främst fokuserat på den

kommunikation som sker mellan sändare och mottagare, internt kontra externt (Jablin &

Putnam, 2001, s.231f). Störst fokus har legat på den externa kommunikationen. Forskningen

har dock ändrat fokus i och med att gränsdragningen mellan den interna och den externa

verksamheten alltmer har suddats ut (ibid.). I dag är det avgörande för organisationer och

företag att försöka stärka sin position i relation till andra och därmed även sitt anseende

(Balmer & Gray, 2000, s.256). Intresset för att skapa en tydlig och enad identitet har därmed

ökat. Identitet är dock ett svårfångat begrepp. Det finns olika inriktningar som ofta går in i

varandra vilket blir tydligt då vi presenterar begreppen organisationsidentitet och corporate

identity. Den teoretiska sidan talar oftare, enligt Schultz och Hatch om organisationsidentitet

där litteraturen riktas mot organisationer medan praktikersidan talar om corporate identity där

litteraturen riktar in sig på marknadsföring (Hatch & Schultz, 1997, s.357). Vi utgår i vår

undersökning både ifrån organisationsidentitet och corporate identity då båda inriktningarna

är av intresse för vår undersökning. 

4.2.1. Organisationsidentitet
Organisationslitteraturen lägger fokus på medarbetarna och hur de uppfattar, känner och

tänker om organisationen (Hatch & Schultz, 1997, s.357). I uppsatsen Profil och identitet

inom Oskarshamns kommun sammanfattar Gustafsson och Ohlsson professorerna Albert och

Whettens resonemang om organisationens identitet. Identiteten, menar Albert och Whettens,

kan visas genom ett antal kriterier:

• belysning av organisationens centrala karaktär: inre väsen, viktigaste drag, egenskaper

och värderingar 

• belysning av organisationens egenart: sådant som är unikt

• belysning av förhållanden som visar på likhet över tid: egenskaper vilkas kontinuitet

är avgörande för organisationens funktion (Gustafsson & Ohlsson, 2005, s 10). 

Många organisationer har insett svårigheterna med att övertyga en extern publik med ett

budskap som inte accepteras internt av medarbetarna (Jablin & Putnam, 2001, s.232).

Organisationsidentiteten påverkas av alla de olika privata identiteter som

organisationsmedarbetarna bidrar med vilket innebär att medarbetarna både formar och
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formas av sitt medlemskap i organisationen. Organisationsidentiteten är därmed helt beroende

av medarbetarnas delaktighet och förståelse för organisationen (Empson, 2004, s.760). För att

stärka organisationsidentiteten kan möten, arbetsrotation och intern information vara några

alternativ (Sveningsson & Alvesson,  2003, s. 1165). För att kunna bibehålla en stark identitet

krävs ett konstant kommunikativt arbete och medarbetarna måste dela en gemensam bild av

identitetsarbetets syfte för att kommunikation skall nå fram (ibid., s.1188f). 

Baudrillard diskuterar i Jablin och Putnams The new handbook of communication (2001) de

svårigheter organisationer kan möta som inte arbetar kommunikativt med identitetsbyggande.

Ett resultat av en splittrad identitet kan vara att organisationen vill nå ut så starkt till sina

externa publiker att organisationsidentiteten och vad man som organisation står för helt glöms

bort: 

The pressure of all which wants to be heard so strong that [we] are no longer capable of knowing

what [we] want or, perhaps more important, who we are. The ”explosion” of communication that

we are witnessing, in other words, goes hand in hand with the question of identity (Jablin &

Putnam, 2001, s. 240)

En stark organisationsidentitet medför dock inte alltid bara fördelar för organisationen.

Alvesson och Björkman menar att om medarbetarna identifierar sig för starkt med

organisationen kan det leda till en svagare identifiering med de externa publikerna, något som

kan medföra ett lägre förtroende externt. Även internt kan en för stark organisationsidentitet

medföra negativa konsekvenser som exempelvis motstånd till förändringar i organisationen

(Alvesson & Björkman, 1992, s.209ff).

4.2.2. Corporate identity
Marknadsföringslitteraturen betonar grafisk design och betydelsen av syntes, men även

kommunikation genom symbolism både internt och externt. Tidigare var corporate identity

synonymt med logotyper, företagsprofil och visuell identifikation (Van Riel, 1997, s.1). Ökad

privatisering, konkurrens och nedbrytningen av gränserna mellan externt och internt har dock

medfört att fokus i större grad riktas mot det strategiska arbetet inom organisationer snarare

än det visuella (Balmer & Gray, 2000, s.256f). Christiansen och Askegaard beskriver

fördelarna med det strategiska arbetet och menar att en stark corporate identity gör

organisationen till en attraktiv arbetsplats samt ökar förtroendet hos allmänheten (Christensen
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& Askegaard, 2001, s.1). Balmer och Dinnie lägger i en högre växel och menar att en stark

corporate identity ökar upplevelsen av identifiering eller samhörighet med organisationen

(Balmer & Dinnie, 1999, s.2).

4.3. Image
Den ökade mediebevakningen i samhället har bidragit till att organisationer har börjat

överväga värdet av en positiv identitet för att vinna en positiv image (Christensen &

Askegaard, 2001, s.1). Skillnaden mellan image och identitet belyses väl i ett citat av Walter

Margulies, grundaren av begreppet corporate identity:
Identity means the sum of all the ways a company chooses to identify itself to all its publics- the

community, customers, employees, the press, present and potential stockholders, security analysts,

and investment bankers. Image, on the other hand, is the perception of the company by these

publics (Christensen & Askegaard, 2001, s.2).

Presumtiva kunder/medlemmar söker sig i allt högre grad till verksamheter utifrån den bild de

har av en organisation, den image organisationen har (Heide, 2005, s.169). För organisationer

gäller det att kommunicera det som är unikt för organisationen. Image är med andra ord den

omedelbara mentala bild som externa publiker får av en organisation, en sådan mental bild

kan utgöras av en logotyp eller ett varumärke (Gray & Balmer, 1998, s. 697). Vi använder

därmed oss genomgående av ordet logotyp synonymt med varumärke när vi diskuterar

kyrkans arbete för en gemensam logotyp. Svenska kyrkans alla olika logotyper utgör även

deras varumärke. Ett varumärke är en kombination av namn, slogans, logotyp, produktdesign,

förpackning, annonsering och marknadsföring som tillsammans ger produkter eller tjänster en

fysiskt igenkännbar form. Dessutom har imagen ytterligare en dimension, ryktet, som formas

hos allmänheten (Alessandri, 2001, s. 177). Ryktet påverkar medarbetarna i organisationen

och därmed även organisationsidentiteten (jfr Gioia, Schultz & Corley, 2000, s.67). Målet

med ett enhetligt varumärke (en enhetlig logotyp) är att det ska väcka direkt igenkänning och

ge en omedelbar indikation på de fördelar mottagaren kan få genom organisationens namn,

logotyp och service. I dagens samhälle är det ingen överdrift att påstå att logotypen är

synonymt med organisationen (Seroka & Love- Johnsson, 2005, s.94).
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4.4. Förtroendekriser
Vi nämnde tidigare bristande tillit till organisationer och myndigheter (eg. samhällsaktörer i

allmänhet) som ett resultat av vårt senmoderna samhälle. Bristande tillit medför i sin tur ett

minskat förtroende för organisationen och/eller myndigheten i fråga vilket kan leda till

förtroendekriser (Falkheimer & Palm, 2005, s.14). Förtroendeminskningen beror dock inte

endast på bristande tillit utan kan som helhet ses som ett resultat av vår senmoderna samtid

som präglas av ett minskande samhällsengagemang hos invånarna (ibid., s.13). Det har på

senare tid presenterats en rad undersökningar som visar förändringar i förtroende för såväl

företag och organisationer som för myndigheter och förvaltningar. Ett exempel är

MedieAkademin som årligen sedan 1997, genomför mätningar för samhällsinstitutioner,

enskilda företag och massmedier (www.medieakademin.se). Mätningarna presenteras i den

s.k. förtroendebarometern och görs i samarbete med SOM-institutet och TSN Gallup (se

bilaga 4) (ibid.). 

Trots att förtroendet generellt minskar bland invånarna så finns det möjligheter för

samhällsaktörerna att undvika att hamna i förtroendekriser. Forskningen kring förtroende är

ett mångvetenskapligt fenomen där två perspektiv kan urskiljas, det psykologiska- och det

sociologiska och kommunikativa perspektivet (Falkheimer & Palm, 2005, s.10). Med

utgångspunkt i det senare perspektivet har en studie från Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

utkommit, där Falkheimer och professor Palm redogör för hur kommunikationsstrategier kan

användas före, under och efter förtroendekriser (KMB 2005:5). Studien bygger på ett 40-tal

intervjuer med informatörer från kommuner, landsting, privata och statliga företag runt om i

landet. Vidare kommer vi att redogöra för de delar av studien som vi anser särskilt intressanta

för vår undersökning. 

4.4.1. Issues Management
Falkheimer och Palm belyser vikten av proaktiva insatser från organisationens sida för att

undvika att deras förtroende ifrågasätts (Falkheimer & Palm, 2005, s.83f). Exempel på

proaktiva insatser, i detta sammanhang, är imagemätningar, nulägesanalyser och

medieanalyser. När det gäller förtroendekriser handlar det ofta om att förutse, undvika eller

förbereda sig inför tvister med den rådande opinionen i samhället vilket inom medie- och

managementforskningen kallas för Issues Management (IM) (ibid., s.10). Falkheimer och

Palms studie visar att det proaktiva arbetet brister bland flertalet av de undersökta
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samhällsaktörerna (ibid., s.82f). Orsakerna till detta anges i många fall vara att

förtroendefrågorna inte klart omfattas av någon speciell medarbetares arbetsuppgifter och att

resurserna inte anses räcka till för detta arbete. Speciellt i politiskt styrda organisationer som

exempelvis Svenska kyrkan, tenderar förtroendefrågorna att hamna i kläm mellan politikerna

och tjänstemännen vilket medför att förtroendefrågorna inte kan skötas på samma sätt som i

vanliga företag (ibid.). Vi har utan framgång sökt efter en definition av begreppet

förtroendefrågor, fortsättningsvis syftar vi därför till alla slags frågor som kan påverka

människors inställning till organisationen, för förtroendefrågor. 

Som ett led i arbetet med IM framhåller Falkheimer och Palm internkommunikationens

betydelse (ibid.). Internkommunikation bör användas för att öka intresset för förtroendefrågor

internt vilket enligt författarna bör ske genom regelbundna möten där förtroendefrågor, såväl

som strategier för hur de ska hanteras, diskuteras. Saknas det insikt i vilka åsikter som florerar

kring förtroendefrågorna internt, är det svårt att åstadkomma en förtroendeingivande

kommunikation externt. Dessutom riskerar organisationen att själv utveckla en förtroendekris

om diskussionerna om förtroendefrågorna prioriteras bort då detta kan uppfattas som ett sätt

att mörklägga frågor som är känsliga för organisationen (ibid.). 

4.4.2. Om kris uppstår
Attityden hos den enskilda individen, gentemot organisationen, påverkas i stor utsträckning av

individens personliga erfarenheter men även av den mediala uppmärksamheten kring krisen

vilken ofta fokuserar på negativa händelser (Falkheimer & Palm, 2005, s.11). Skulle en kris

uppstå är det därför viktigt att finna mötesplatser för dialog där den krisdrabbade

organisationen kan bemöta kritik och utveckla sin ståndpunkt (ibid., s.84ff). En tänkbar

mötesplats (framförallt för rikstäckande organisationer, kommuner och statliga institutioner)

kan utgöras av lokaltidningens insändarsidor, eftersom samhällsinvånare ofta väljer att

framför sina synpunkter och funderingar där. Falkheimer och Palm uppmanar därför

organisationer som drabbats av kriser att ta sig tid att snabbt och korrekt bemöta eventuella

insändare, i den mån det är möjligt. Organisationen har då också möjlighet att ge sin egen bild

av krisen och att avliva eventuella felaktigheter i nyhetsrapporteringen. Kriser och konflikter

är av betydligt större intresse än rapporteringar om att allt är lugnt och fridfullt. Smaskiga

nyheter tenderar dock att medföra mindre nyanserad journalistik vilket ökar vikten av

bemötande från organisationens sida (ibid.). 
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5. Empiri och analys

Nedan presenterar vi resultaten från våra intervjuer. Analysen sker löpande för att ge läsaren

en bättre överblick över materialet och för att tydliggöra våra kopplingar till vår teoretiska

referensram. Inledningsvis beskriver vi kort hur det kommunikativa arbetet ser ut i de tre

undersökta pastoraten. 

5.1. Kommunikationen i våra undersökta pastorat
Vi kommer inte att i detalj redogöra för Svenska kyrkans organisationsuppbyggnad i texten

nedan utan hänvisar istället återigen läsaren till bilaga 1.  Nedan inleder vi kapitlet med att

beskriva hur det kommunikativa arbetet ser ut i våra undersökta pastorat för att ge en

bakgrund till de skillnader och likheter som vi senare kommer att belysa närmare.

5.1.1. Pastorat A
Pastorat A består av tre församlingar och har ca 17 000 medlemmar. På pastoratet arbetar

sammanlagt ca 60 medarbetare och pastoratet har, till skillnad från pastorat B och C, en

informatörstjänst sen ca tre år tillbaka. Pastoratet har ett stormöte en gång i månaden som leds

av kyrkoherden. Vid stormötet närvarar flertalet medarbetare med undantag för vaktmästarna

på de olika församlingarna. Förutom stormötet har varje församling medarbetarsamling en

gång per månad där även vaktmästarna deltar. Inom pastoratet finns ett informationshäfte som

utkommer en gång i månaden. Informatören är ansvarig för häftet men medarbetarna

uppmuntras till att bidra med information. Förutom aktuell information innehåller häftet även

lite mer humoristiska inslag. Häftet läggs dels ut på nätet men också i medarbetarnas postfack

så att även de som inte har tillgång till dator kan ta del av informationen. Pastoratet

distribuerar även en församlingstidning externt som medföljer tidningen Amos, en tidning om

kristen tro och livsåskådning. Amos distribueras till ett 40-tal av Svenska kyrkans

församlingar, pastorat och samfälligheter och utkommer sex gånger per år

(www.amosmagasin.se). Kyrkoherden är ansvarig utgivare för församlingstidningen och

informatören redaktör. 
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5.1.2. Pastorat B
Pastorat B består av fyra församlingar som efter 1 januari 2006 ska bli en. Pastoratet har ca

22 000 medlemmar. På pastoratet arbetar sammanlagt ca 90 medarbetare. En gång i veckan

träffas de verksamhetsansvariga medarbetarna (präster, pedagoger, musiker, diakoni,

administration m fl) för ett möte som leds av kyrkoherden. Kyrkoherdens sekreterare för

anteckningar som sedan e-postas till medarbetarna, läggs i deras postfack och sätts upp på

pastorsexpeditionens anslagstavla. Därutöver träffar kyrkoherden övriga medarbetare ute i

församlingarna en gång i månaden och det finns även träffar mellan enbart yrkesgrupperna

präster, musiker osv. Dessa möten sker vanligtvis en gång i månaden förutom för prästerna

som träffas varannan vecka. Kyrkoherden har även möte med de olika yrkesgrupperna

vanligtvis en gång i veckan. Den huvudsakliga och mest övergripande informationen sprids

således vid det större mötet en gång i månaden då de verksamhetsansvariga medarbetarna

träffas. Pastoratet har ingen personaltidning internt men distribuerar externt ett

församlingsblad tillsammans med Amos, precis som pastorat A. Kyrkoherden är ansvarig

utgivare. Då informatörtjänst saknas är det en sekreterare som sköter pastoratets annonsering. 

5.1.3. Pastorat C
Pastorat C består av två församlingar och här arbetar ca 20 medarbetare. Pastoratet har ca

13 000 medlemmar. På pastoratet hålls det möte en gång i veckan som leds av kyrkoherden.

Alla medarbetare närvarar inte vid mötet. Pastoratet är till viss del uppdelat mellan den

personalvårdande personalen (präster, pedagoger, musiker, diakoni m.fl.) och kyrko- och

kyrkogårdsförvaltning (administrativ personal och vaktmästare m.fl.). På veckomötena deltar

endast den personalvårdande personalen och minnesanteckningar förs men det varierar vem

som ansvarar för dessa. Anteckningarna finns sedan i ett exemplar på pastorsexpeditionen så

medarbetarna som inte närvarade vid mötet får vända sig dit om de vill ta del av

informationen. Pastoratet arbetar för att ändra upplägg så att alla medarbetare ska samlas vid

ett möte en gång i månaden. Inom pastoratet hålls även olika medarbetarsamlingar,

exempelvis träffar barnledarna en gång i veckan sin arbetsledare. Pastoratet saknar

personaltidning och gör inga externa utskick. Då informatörtjänst saknas är det en

församlingspedagog som sköter pastoratets annonsering. 
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5.2 Internkommunikationens betydelse för identiteten
Som vi tar upp i vår problemdiskussion så menar Christensen och Askegaard att tuffare

konkurrens och ett intensivt kommunikationsbrus gjort att behovet av en stark identitet har

ökat (Christensen & Askegaard, 2001). Organisationskommunikationen är avgörande för att

medarbetarna ska kunna identifiera sig med organisationen. För att utforska identiteten har vi

därför undersökt församlingarnas internkommunikativa arbete. Organisationslitteraturen, som

vi nämnt i teorikapitlet, lägger fokus på medarbetarna och hur de uppfattar, känner och tänker

om organisationen. 

5.2.1. Internkommunikation på lokal nivå
Alla pastorat har någon form av medarbetarträffar som vi nämnde tidigare. På pastorat A

föredrar kyrkoherden att bli informerad innan mötet om någon medarbetare har något att ta

upp. Mötena inleds med en mässa och fika där medarbetarna talar informellt med varandra.

Kyrkoherden tar sedan upp aktuella ämnen. På pastoratets möten har de även nyligen infört en

programpunkt där medarbetarna läser några avsnitt ur olika böcker som sedan diskuteras, för

närvarande en bok om kommunikation och konflikthantering. Förhoppningen med läsningen

är att den ska leda till reflektion och bidra till sammanhållningen enligt vår intervju med

kyrkomusikern. Eftersom identiteten är helt beroende av medarbetarnas delaktighet och

förståelse för organisationen ligger aktiviteten helt i linje med Empsons tanke gällande

stärkandet av organisationsidentiteten (Empson, 2004). Informatören på pastorat A menar att

medarbetarna har fått tydliga direktiv gällande personalhäftet. Information som redan

publicerats i personalhäftet tas inte upp vid mötena:

Har det stått i X (namnet på personalhäftet) så är det din skyldighet att ta reda på det. (Informatör,

pastorat A)

Direktivet är väl förankrat hos medarbetarna även om enstaka slarvar:

Sen är det att det är ju upp till en själv att veta vad som händer. Sen är det ju människor som säger

att det har jag aldrig hört och så, det är lite upp till en själv vad man vill. Det trycks ju på att om

man inte läser personalhäftet så får man ju skylla sig själv för där står ju allt. (Präst, pastorat A)
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Det informationshäfte som produceras i pastorat A läses alltså i stort sett av alla medarbetare

och uppskattas mycket. Kombinationen av information och humoristiska inslag som är häftets

upplägg tror vi gör att intresset för innehållet ökar. Pastorat A är det enda av de undersökta

pastoraten som distribuerar ett informationshäfte internt. De andra pastoraten, B och C, tror

att ett mindre informationshäfte, likt det i pastorat A, hade behövts. Problemen för pastorat B

och C är att det inte finns någon medarbetare vars arbetsuppgifter naturligt omfattas av detta.

Tidsbristen upplevs som stor i samtliga pastorat vilket gör att det endast är pastorat A, som

har en informatör, som kan erbjuda sina medarbetare informationshäfte. Pastorat B och C

framhåller dock att minnesanteckningar förs från deras respektive veckomöten. Pastorat B för

minnesanteckningar som sedan distribueras i medarbetarnas respektive fack och på en

anslagstavla på expeditionen. Kyrkoherden och sekreteraren som för anteckningarna upplever

att de läses eftersom de är informella till sin karaktär. På pastorat C förs även där

minnesanteckningar från de personalvårdande möten som kyrkoherden håller i, en uppgift

som cirkulerar bland de medverkande. Utskriften finns sedan tillgänglig på expeditionen.

Enligt församlingspedagogen är dock de flesta som berörs av informationen alltid närvarande

och anteckningarna är så informellt skrivna så det är ändå bara de som har medverkat som kan

förstå informationen. Som vi tidigare nämnde så är pastorat C mer uppdelat i sin struktur än

de övriga pastoratet vi undersökt. Kanslichefen anordnar några möten per år för kyrko- och

kyrkogårdsförvaltningens personal, oftast i samband med helger och semestrar. Utöver det

kommunicerar han med sina medarbetare muntligen och oftast på ett informellt plan, via

telefon och e-post. Om kyrkoherdens veckomöten säger han:

Han har sina träffar då på torsdagar med sina anställda, och det är ju hans grej. (Kanslichef,

pastorat C)

Vi får intrycket av att pastorat C är i behov av omstrukturering i sin verksamhet så att

medarbetarna får en chans att identifiera sig med hela organisationen och inte bara sin

enskilda avdelning. Som vi tidigare nämnt i teorin kan möten, arbetsrotation och intern

information vara några alternativ för att öka förståelsen och stärka identiteten i hela

organisationen (Sveningsson & Alvesson, 2003). De möten som hålls är dock öppna till sin

karaktär och det uppmuntras till diskussioner och frågor, även om församlingspedagogen har

synpunkter på detta. Hon menar att vissa gillar att höra sin röst mer än andra och att vissa inte

vill prata i större grupper. Vi frågar om hon ser någon vinst i att diskutera i mindre grupper

eller ha mindre arbetslag där sådana diskussioner kan föras. Hon menar att det finns risker
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med det, att diskussionerna endast resulterar i pladder, vilket hon ser som meningslöst. Hon

efterlyser istället tid, något som de andra medarbetarna instämmer i. Bristen på tid är, som vi

nämnt tidigare, ett återkommande problem som medarbetarna upplever: 

Alla är välkomna och får komma till tals, men så mycket diskussioner blir det egentligen inte, för

när vi kommer till dem så är oftast tiden slut. (Församlingspedagog, pastorat C)

Där behovet av diskussion verkar vara som störst är när det gäller teologiska frågor.

Församlingspedagogen upplever att de ofta hamnar i teologiska dilemman, där både

medlemmar och medarbetare undrar var kyrkan står i olika frågor. Hon och flera andra på

arbetsplatsen hade önskat fler diskussioner om teologi:

Man har efterlyst mer teologiska funderingar för det är ju olika teologiska dilemman som folk

drabbas av olika beroende på vad man jobbar med. Det kan vara barnledare som möter föräldrar

som ställer konstiga frågor som de inte har klart för sig. Det kan vara debatter om homosexuella.

Det är ju mycket sånt som kommer upp, men det finns inte mycket tid till det egentligen.

(Församlingspedagog, pastorat C)

Kyrkoherden på pastorat C menar att teologiska diskussioner delvis tas upp inom

organisationen: 

Vissa gånger så tar vi upp principiella frågor och etiska frågor utan att det ska leda till någonting.

Vi samtalar om hur vi firar gudstjänster och sådana saker. Om det kommer aktuella beslut från

kyrkomöte eller annat så tar vi och diskuterar det givetvis. (Kyrkoherde, pastorat C)

Det råder olika åsikter om hur stort utrymme som bör ges för teologiska diskussioner. Vi

tycker dock att det är anmärkningsvärt att teologiska frågor, som organisationen bygger sin

verksamhet på, verkar prioriteras bort från dagordningen. Flertalet av våra respondenter på

samtliga pastorat efterlyser ett forum där teologiska diskussioner kan tas upp. Enligt den teori

vi har redovisat angående förtroendekriser, kan brister i den interna kommunikationen öka

risken för att organisationen hamnar i en intern förtroendekris. För organisationen Svenska

kyrkan är de teologiska frågorna definitivt förtroendefrågor. Falkheimer och Palm menar att

det proaktiva arbetet med att förebygga förtroendekriser ofta fallerar på grund av att det sällan

klart framgår vem i organisationen som ansvarar för att förtroendefrågorna diskuteras (jfr

Falkheimer & Palm, 2005). Vi ser tydliga tendenser av detta i våra undersökta pastorat, inte

bara i pastorat C, även om det är situationen där vi belyst i citaten ovan. Kyrkoherden, som är
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chef över pastoratet, verkar inte tycka att det är brist på diskussioner kring teologiska frågor.

Vi tror dock att det mest handlar om en motvilja att påbörja diskussioner som lätt blir

känsliga. På pastorat B säger en av respondenterna följande om behovet:

Vi har många olika synpunkter och som det är nu så har vi inte haft något forum att prata 

ordentligt om det här och det är sådana frågor som inte lämpar sig för lunchbordet heller, 

det är så stora grejer.

Är det något du saknar? 

Ja, det skulle jag tycka att det hade varit bra. (Musiker, pastorat B)   

Pastorat A ligger längre fram när det gäller kommunikationsåtgärder, men gällande teologiska

frågor verkar de inte ha kommit längre än de andra pastoraten. De diskuterar dock frågan och

försöker komma fram till en lösning. Återigen är det enligt informatören tiden som det största

hindret för samtal:

Folk har mycket att prata om, men det finns aldrig riktigt den tiden för de här samtalen. […] Jag

tror att de här samtalen behövs i och med att kyrkan är i turbulens just nu, man måste börja prata

mer med varandra fast det är det som är yrket, just att prata med varandra. […] Det är problemet

att det inte finns tid, men då måste man ta bort något som man gjort tidigare, och då är det

prioriteringar som gäller och nu är det detta som jag tycker är viktigt, att vi pratar med varandra.

(Informatör, pastorat A)

Vår uppfattning är att tidsbristen har blivit en legitim ursäkt för att de teologiska frågorna inte

ges utrymme i den interna kommunikationen. Som vi ser det borde det ligga på kyrkoherdarna

att uppmärksamma de teologiska frågorna.

Det framkom vid intervjuerna att bristen på teologiska diskussioner gör det svårt för

medarbetarna att närma sig och identifiera sig med varandra. Organisationsidentiteten, som vi

tagit upp i teorin, påverkas av medarbetarnas privata identiteter vilka inom Svenska kyrkan

blir tydligare eftersom merparten av medarbetarna för med sig sin privata tro in i

organisationen. Tro är något högst personligt som genomsyrar hela ens identitet och det är lätt

som utomstående att tycka att det är självklart att teologiska frågor bör diskuteras i

organisationen. Förståelsen för organisationens problematik ökar om vi går till botten med

vad det är Svenska kyrkan baserar sin verksamhet på: teologiska frågor som ingen vet svaret

på. Alla har sin personliga tolkning av Bibeln vilket medför att det finns lika många

identiteter inom Svenska kyrkan som det finns medarbetare:
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Ren information om vad som händer tror jag inte är några problem. Det som är svårare är den inre

biten, att det handlar om tro och att försöka förmedla det till människor, och att vi är så pass olika

ändå. Det där med tro är så väldigt personligt. […] det är det som kan vara svårt ibland, att känna

vad man har gemensamt. Men det är bra samtidigt att det finns mångfald ju. Men det är väl där vi

känner ibland att vi inte kommer någon vart, vi är ändå så olika så vi kan aldrig stöpas i samma

form och det är väl inte meningen heller. Men som sagt, ibland är det svårt att komma riktigt nära

varandra. Somliga känner att den andra inte respekterar ens eget sätt att tänka. Ibland så känner

man såna vibrationer. (Präst, pastorat A)

Att en verksamhet internt inte kan diskutera den grund som verksamheten bygger på tror vi är

tämligen unikt för Svenska kyrkan. Det som särskiljer Svenska kyrkan från många andra

religiösa organisationer är just att den rymmer en mångfald av tolkningar. Och det ska den

fortsätta att göra. Problemet som vi ser det är inte mängden av tolkningar utan bristen på

diskussioner kring tolkningarna. En av respondenterna delade vår uppfattning när vi frågade

om teologiska frågor borde prioriteras mer:

Ja, det hade ju inte skadat. För risken är ju att man stirrar mycket på det praktiska. Att nu ska vi 

ha det och det, men där måste ju vara en substans i det hela. Går det så långt att man inte har tid att

arbeta för det, så faller det ju. (Musiker, pastorat A)

5.2.2. Internkommunikation på regional och nationell nivå
Stiftet, som är den regionala nivån mellan kyrkostyrelsen och pastoraten, känner

respondenterna generellt samhörighet med. Stiftet erbjuder olika kurser och fortbildning och

även konsulthjälp i olika frågor. På vår fråga om kommunikation sker med kyrkostyrelsen

svarade Församlingspedagogen på Pastorat B följande:

På stiftsnivå, ja. Det finns fortbildningsdagar för pedagoger, diakoner och så vidare. Vi har

stiftskonsulenter som ansvarar för olika yrkeskategorier som kallas till fortbildningsdagar inom

stiftet. Senast talade vi om varför utträden sker, logga eller inte logga och så. Just nu pågår en

debatt om det här i stiftet. (Församlingspedagog, Pastorat B)

I hennes svar ser vi tydligt att hon tror vi menar stiftet när vi avser kyrkostyrelsen, en tolkning

som de flesta av våra respondenter gjort, då många av våra respondenter generellt ser stiftet

som den högsta nivån medarbetarna kommunicerar med inom organisationen. 
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De flesta av våra respondenter verkar inte ha någon närmare kontakt med kyrkostyrelsen som

verkar på nationell nivå.  De får viss information skickad till sig, men enligt respondenterna så

hämtar de den information de anser sig behöva själva via Kyrknätet som är Svenska kyrkans

intranät. Ett intranät som inte fungerar helt problemfritt:

Kyrknätet är mycket Kalle Anka och så. Det är någon klåpare som sköter Kyrknätet. […] Det har

alltid varit strul med Kyrknätet från det att upphandlingen skedde, när de kom med

kyrkobokföringsprogrammet, det var försenat i flera år. När det kom så var det avsett för Windows

3.11 och då hade Windows 95 varit ute i ett och ett halvt år. (Musiker, pastorat B)

 

De gånger som kyrkostyrelsen kontaktas handlar det oftast om medlemskap som ska

registreras, utträden eller vid beställning av material från kyrkans bildbyrå eller kyrkans

informationstjänst. På frågan om respondenten själv kontaktat kyrkostyrelsen någon gång fick

vi följande svar:

Nej. Inte alls. Kyrkostyrelsen är ganska avlägsen när det gäller det mesta. Och jag känner väl inte

att jag alltid är speciellt intresserad av vad kyrkostyrelsen pysslar med. Det är klart att mycket av

den info de har ligger på hemsidan så jag kollar där om det är något jag vill veta. Kyrkostyrelsen

blandar väl sig inte så mycket i daglig verksamhet utan de fattar väl mer beslut gällande teologi

och sådana saker. Men jag kan inte säga att jag har så mycket med dem att göra. (Musiker, pastorat

B)

Vi tycker egentligen inte att det är så konstigt att medarbetarna inte har någon direkt kontakt

med kyrkostyrelsen. Vi kan dra paralleller till vilken större organisation som helst inom

näringslivet. Ingen förväntar väl sig att Inger på Telias butik i Vaggeryd ska ha någon kontakt

med Telias styrelse? Kyrkans struktur, med självstyrande församlingar, är en förklaring till

den bristande kommunikationen uppåt i organisationen. Att det finns ett utbrett ointresse för

vad kyrkostyrelsen gör ser vi dock som ett problem även om vi inte tror att det är ovanligt i

större organisationer. Medarbetarna ser till sin egen församling och vad som sker där. Enligt

Sveningsson och Alvesson krävs ett konstant arbete för att en stark identitet ska kunna

bibehållas (Sveningsson & Alvesson, 2003). Vi anser att medarbetarna hade fått en större

förståelse för verksamheten om det internt hade samtalats om vad kyrkostyrelsen gör, de

beslut de fattar och om information regelbundet hade distribuerats.
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5.3. Image och logotyp
Som vi tidigare tagit upp är image den omedelbara mentala bild som externa publiker får av

en organisation, en sådan mental bild kan utgöras av en logotyp eller ett varumärke (Gray &

Balmer, 1998). I nuläget arbetar Svenska kyrkan med att etablera en enhetlig logotyp, en

enhetlig profil och därmed ett tydligare varumärke. Målet med en enhetlig logotyp är att den

ska väcka direkt igenkänning och ge en omedelbar indikation på vad organisationen står för. I

dagens samhälle är det därmed ingen överdrift att påstå att logotypen är synonymt med

organisationen. Som vi nämnde tidigare så finns det inom Svenska kyrkan idag ca 4 000 olika

logotyper. Kyrkostyrelsen har distribuerat rekommendationer till församlingarna att övergå

till den nya logotypen som presenterades i Svenska kyrkans kommunikationsplattform som

fastställdes av kyrkostyrelsen 2004. Svenska kyrkan kan inte beordra församlingarna att byta

logotyp av juridiska skäl eftersom varje församling är självstyrande. Då varje församling för

sig beslutar om de vill använda sig av den rekommenderade logotypen så tror vi att processen,

mot en gemensam logotyp för Svenska kyrkan, kommer att ta lång tid, något som flera

respondenter bekräftar:

Jag skulle ha uppskattat om det hade kommit en order uppifrån att nu ska alla ha den här nya

loggan, tänk vad skönt det hade varit. Det här tar ju tid alltså. Det är viktigt att ha en gemensam

logga eftersom det finns bra synergieffekter med det. Men man får inte enligt kyrkoordningen

beordra, för församlingarna är självstyrda enheter och det är många gånger roten till många

problem. (Informatör, pastorat A)

Som vi presenterade tidigare, hoppas kyrkostyrelsen att satsningarna på en gemensam logotyp

och visuell strategi ska bidra till en ökad samhörighet internt såväl som externt vilket ligger

helt i linje med Christensen och Askegaards åsikter om de vinster en stark corporate identity

kan medföra (jfr. Christensen & Askegaard, 2001). Våra respondenter har alla ställt sig

positiva till den nya, gemensamma logotypen som också har antagits av de undersökta

pastoraten. Vi kan därför inte framföra några direkta motargument till bytet vilket kan ses som

en brist i vår undersökning. En respondent ställde sig dock lite mer tveksam till frågan om

logotypbyte, då han anser att det är charmigt med olika logotyper inom Svenska kyrkan.

Respondenten anser att det var är med en gemensam logotyp, men tycker samtidigt att varje

församling även kan få behålla sin gamla. Församlingen hade då haft två logotyper som

representerade dem, något vi inte kan se någon vinning i. Syftet med en gemensam logotyp är

att tydliggöra organisationen, inte tvärtom, att göra den mer splittrad och uppdelad. Flertalet
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av respondenterna är dock rörande överens om att arbetet mot en gemensam logotyp är

nödvändig för Svenska kyrkans image, och uttalar sig så här om mångfalden av logotyper

inom kyrkan:

Det är skit, det är klart vi ska ha en gemensam logga. Vi tillhör samma organisation så det är bara

korkat att ha olika logotyper. Man vet att man går in på IKEA vart man än befinner sig i världen.

Kort sagt, enhetlig logga ger styrka. Inom Svenska kyrkan finns Lutherhjälpen och SKM (Svenska

kyrkans mission). De jobbar stenhårt. De var på plats vid Tsunamin. Kronprinsessan Victoria gick

mycket med Lutherhjälparbetare och fick en mycket positiv bild av dem, men vid intervjuer senare

så kunde hon inte komma på vad de hette eftersom Lutherhjälpen heter olika saker i olika delar av

världen. Så att det slutade med att hon refererade till Röda Korset för att de har ett så pass klart

varumärke och de hade hon inte ens följt. Jag kanske berättar lite fel, men kontentan var denna.

(Församlingspedagog, pastorat B)

Vi anser att en gemensam logotyp är av yttersta vikt för Svenska kyrkan. Skilsmässan från

staten och det ökande antalet utträden gör det viktigare än någonsin för kyrkan vara tydlig och

enhetlig i sin externa kommunikation. Rent ekonomiskt ser vi också en ökad vinst då

medieinvesteringen (annonser etc.) troligtvis kommer att generera en större vinst för

organisationen i exempelvis igenkännande hos allmänheten. Informatören på pastorat A tror

att alla församlingar kommer att inse vinsten i att ha en gemensam logotyp i sinom tid. Han

berättar om den vinst han ser med en gemensam logotyp:

Igenkänning definitivt, man får igenkänning och det är positivt. Som det är nu så är det ju rena

rama djungeln, och det kommer det fortfarande vara tills alla har gått över. Förr eller senare

kommer alla att gå över till den nya. (Informatör, pastorat A)

Vi reagerade mot att respondenterna endast framförde de positiva externa effekter de ser

med en gemensam logotyp. Ingen verkade reflektera över vilka fördelar en gemensam

logotyp kan generera internt. Enligt oss borde kyrkans huvudsakliga fokus ligga på det

interna planet, där organisationsidentiteten grundläggs. Om inte medarbetarna kan

identifiera sig med Svenska kyrkan, hur ska då den externa publiken kunna göra det?

5.4. Organisationsidentitet och mediebild
Att kyrkans image påverkas av medial uppmärksamhet upplever medarbetarna tydligt. När

Svenska kyrkan syns i media, i negativa sammanhang, blir pastorsexpeditionerna nerringda
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och besökta av medlemmar som vill lämna Svenska kyrkan. Vår tanke var redan från början

att undersöka hur medarbetarna i kyrkan upplever mediebilden av organisationen vilket blev

påpassligt relevant efter kyrkomötets beslut att erbjuda homosexuella par en kyrklig

välsignelseceremoni.  Beslutet togs strax efter det att vi påbörjat vårt uppsatsskrivande och

medförde att Svenska kyrkan fick stort medialt utrymme. Våra frågor kring mediebilden av

kyrkan kom därför i mångt och mycket att handla om den pågående välsignelsedebatten och

de protestlistor som följde beslutet. En respondent ger följande svar på hur hon tror att

mediebilden påverkar allmänhetens uppfattning om kyrkan:

Det är ju klart negativt allt sånt här som står i media, för Svenska kyrkan i stort och för

medlemsantalet. Självklart påverkar mediebilden. Det är inte vad jag tror, det vet jag att den gör.

Jag jobbar med unga familjer och de efterlyser tydlighet. Jag tycker vi håller på med mycket jams

för att vi tror att vi behagar. Det är inte något som folk respekterar, vi måste stå upp och tala om

för folk vad vi står för. (Församlingspedagog, pastorat C)

Vi vill dock klargöra att vi inte ser mediebilden som den enda orsaken till att allt fler väljer att

lämna Svenska kyrkan. Teorin kring det senmoderna samhället ger en tydlig bild av hur

samhällsförändringen i sig har medfört att kyrkans verklighet drastiskt förändrats. Precis som

Bromander skriver i sin utredning så har kyrkolojaliteten starkt försvagats vilket är ett resultat

av senmoderniteten. Många tidigare auktoriteter, som kyrkan, har förlorat sin legitimitet och

många människor söker idag efter något som kan bekräfta deras identitet på annat håll

(Bromander, 2003). Den tekniska utvecklingen och medialiseringen har medfört att vi är mer

upplysta idag om vad som finns att tillgå i vår omvärld samtidigt som massmedia påverkar

våra attityder i större utsträckning än någonsin tidigare. Ökad insyn i kyrkoavgiftens storlek är

ytterligare en bidragande faktor till att antalet utträden ökat.  Enligt Bromanders utredning

hade mediebilden inte haft någon avgörande betydelse för hans respondenters uppfattning om

kyrkan, medan våra respondenter tydligt ser ett samband mellan kyrklig medial

uppmärksamhet och utträden.

Vi reagerar återigen på bristen på diskussioner kring förtroendefrågor internt. Även proaktivt

arbete som förbereder organisationen på tänkbara reaktioner vid stora beslut som det rörande

välsignelsedebatten saknas. Vilken annan organisation hade gått ut med ett beslut av så

känslig karaktär, utan någon form av krisberedskap? Falkheimer och Palm belyser vikten av

arbetet med IM för att organisationer ska undvika att hamna i konflikt med opinionen, något
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som vi anser kyrkan måste börja anamma (jfr. Falkheimer & Palm, 2005). Informatören på

pastorat A är väl medveten om vikten av noggrann förberedelse vid sådana här situationer:

Givetvis ska man ju ta den här diskussionen innan man tar ett beslut i kyrkomötet tycker jag. Vilka

konsekvenser det kan få, hur man ska hantera frågan om det väl kommer upp. Kristina Odenberg

har försökt, nu ska vi vara lojala mot beslutet, men det kom efteråt. Man kunde ha gått ut med det

innan, att detta kommer ske, om det blir så förväntar jag mig att alla är lojala mot detta beslut.

Någon form av krisberedskap. (Informatör, pastorat A)

Trots att informatören gett uttryck för vikten av förberedelse och föreslagit att pastoratet

tidigt, på lokal nivå, skulle gå ut externt med sin inställning till beslutet, fick han inget gehör

från kyrkoherden. Enligt Falkheimer och Palm är det av stor vikt att den krisdrabbade

organisationen tar sig tid att snabbt skapa möjlighet för dialog, och nämner lokaltidningens

insändarsidor som en tänkbar mötesplats (Falkheimer & Palm, 2005). Vi tycker det är

beklagligt att pastorat A inte bättre utnyttjar sin informatörs yrkeskunskap. I efterhand har

dock kyrkoherden medgett att det hade varit bättre att följa informatörens råd. 

Inte heller i de andra pastoraten har vi märkt av någon förberedelse för de konsekvenser

kyrkomötets beslut kunde tänkas få. Det enda församlingarna verkar förbereda sig på är att ta

emot upprörda medlemmar som till följd av beslutet vill lämna kyrkan:

Den dagen var kanslisten här så jag sa att jag kan lika gärna sätta mig här i foajén för det kommer

att komma rader med folk som ska gå ur Svenska kyrkan, det visste jag och helt rätt hade jag. Jag

fick inte göra nåt annat den dagen. Det är inte mitt jobb att ta emot dem, men det var bara att sitta

här och dela ut (utträdesblanketter). De kom in och var högröda i ansiktet och det bara flammade

på halsen och de bara brakade in här. De var så upprörda. Andra kanske hade funderat på det innan

och så blev det här droppen. Jag tog mig tid att resonera med dem, klart att ni inte ska vara med

om ni inte tycker det är något att ha säger jag. Bara gå ur, det är bara bra säger jag, är ni inte

intresserade det är upp till er, men bara för att man retar upp sig på en sak kan det väl vara lite

överilat. Men om ni inte stödjer någonting, eller ni inte tycker något är bra då vill inte jag heller att

ni ska vara med. Och då blir de lite ställda för de förväntar sig att jag ska säga motsatsen, men så

säger jag, men häng inte här i framtiden på allt vi har i fortsättningen då, och utnyttja att andra

betalar. Det kanske inte är så populärt när jag säger det, men kyrkoherden har sagt att jag får säga

så, för prästerna vågar inte. (Församlingspedagog, pastorat C)

Det är viktigt att återigen påpeka att Svenska kyrkan baserar sin verksamhet på frågor som det

inte finns endast ett rätt svar på, vilket medför en rad svårigheter för organisationen.
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Tolkningsfriheten finns, men när beslut av den här karaktären tas så upplever många

medarbetare att den friheten fråntas dem. Plötsligt har ett politiskt beslut tagits i en

organisation som grundar sig på trosfrågor. Trots att ingen präst tvingas till att genomföra

välsignelsen så bäddar det politiska beslutet för dispyter och eftersom beslutet är taget av

Svenska kyrkans högsta organ väljer många att protestera externt då de inte upplever att det

finns något forum för det internt:

Du skriker dig blå, för att du inte tycker det som beslutas, så då sitter du i minoritet. Du har att

välja mellan att hålla käften med vad du tycker och hålla med eller gå ut och säga var du står. Här

har vi ett problem eftersom vi pratar om trosfrågor, om saker som inte någon vet eller som inte

finns några svar på, om tolkningar och känslor. Människor går i affekt och det är tufft. Om du i

hela ditt liv har haft tron att homosexuella människor är djävulens avkomma på något sätt (skrattar

till) och plötsligt ska du representera en kyrka som helt motsäger sig din tro och istället välkomnar

och välsignar. Då är ju loppet kört redan innan beslutet är taget och då tror jag att man vill gå ut

och säga att vi tror detta. Precis som skolor som är nedläggningshotade där människor går ut i

media för att få politiker att ändra sig. För mig är det samma reaktion. Mekanismen bakom är inte

så konstig utan är rätt så mänsklig. För den skull vill jag inte säga att den är rätt på något sätt.

(Församlingspedagog, pastorat B)

Enligt teorin om förtroendekriser är politiskt styrda organisationer speciellt känsliga eftersom

förtroendefrågorna tenderar att hamna i kläm mellan medarbetarna och politikerna i

organisationen. I Svenska kyrkans fall tror vi dock att bristen på teologiska diskussioner (eg

diskussioner kring förtroendefrågor i allmänhet) snarare beror på frågornas känsliga karaktär

än organisationens politiska styrning. Rädslan att föra olika teologiska tolkningar på tal

medför att medarbetarna tillåts ställa sig över beslut som fattas nationellt. Organisationen

möjliggör därmed för medarbetarna att gömma sig bakom sin privata tolkning vare sig den

ligger i linje med beslutet eller inte. Enligt respondenterna är toleransen Svenska kyrkans

styrka såväl som dess svaghet. Eller som en respondent uttryckte det: ”Svenska kyrkan

kännetecknas av att vi har låga trösklar och högt till tak.” Tolkningsfriheten leder till

mångfald vilket respondenterna anser vara en styrka hos Svenska kyrkan och som skiljer den

från andra religiösa organisationer där ramarna för vad som är rätt och fel anses striktare.

Att kyrkan accepterar och tillåter medarbetarna att ställa sig över nationella beslut visade sig

tydligt i välsignelsedebatten. Trots att beslut är taget, att kyrkan erbjuder en välsignelseakt

mellan homosexuella, är det ändå frivilligt för enskilda präster att välja om de vill genomföra

välsignelsen eller inte. En respondent är uppenbart trött på att kyrkan inte kan vara tydligare i

sina ståndpunkter:
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Ett av kyrkans stora dilemman som jag alltid har tyckt är att den aldrig har satt ned foten, de tar ett

beslut, men det finns alltid ett undantag och det kan reta folk också. För om kyrkan står för det den

ska stå för tror jag att den blir mer tydlig för då vet man att det är det här som gäller. Det går inte

hela tiden att slira. Om exempelvis riksdagen beslutar att nej nu ska vi ha vänster trafik igen så kan

ju inte jag säga att det är emot mina övertygelser, jag tänker minsann köra på höger sida. Hela

tiden är det så, vilket är kyrkans svaga punkt, tolkningarna som de skor sig på. Nu är det 2005 och

de flesta vill väl att det ska vara som 2005 och inte som förr i tiden. De som slirar är de som

uppmärksammas i media. Kyrkan har inga åsikter om någonting. (Sekreterare, pastorat B)

Respondenten belyser de svårigheter som mångfalden av tolkningar inom organisationen för

med sig. Enligt oss är tolkningarna en av orsakerna till att det saknas en enhetlig

organisationsidentitet inom Svenska kyrkan. Vi anser även att det saknas intern

kommunikation kring identitetsbyggande och vikten av en stark identitet. Medarbetarna måste

förstå verksamhetens idé och uppbyggnad och ha en gemensam bild av identitetsbyggandet

och dess syfte för att identiteten ska kunna bli stark. Vi anser inte att det är rimligt att kyrkan

ska eftersträva en enhetlig tolkning av Bibeln. Svenska kyrkan är en unik organisation tack

vare sin mångfald. De gånger då kyrkan nationellt fattar beslut anser vi dock att

organisationen måste kräva att besluten följs av samtliga medarbetare, oavsett privata åsikter,

för att öka samhörigheten internt och tydligheten externt. Nyckelord som enhetlighet,

identifiering och samhörighet återkommer i vår teori. En del medarbetare kan inte stå för

organisationens åsikt i en del frågor och har då även svårt att hålla den för sig själv:

Jag och var och en ÄR ju Svenska kyrkan. Säger kyrkan så och jag tycker det är fel så måste jag ju

få säga det. Är det så att någon ringer hit och vill ha en välsignelseakt så säger jag ju att det är

kyrkans ordning, men jag måste ju få säga att jag tycker att det är en dålig ordning utan att bli

idiotförklarad eller hudflängd för det. Jag menar att visst, Svenska kyrkan kan fatta ett beslut, men

det som rör min tro, det kan aldrig en före detta statlig organisation påverka. Den ståndpunkt jag

har är så djupt rotad i mig och det gäller alla i kyrkan oavsett vad organisationen Svenska kyrkan

säger. (Musiker, pastorat B)
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De flesta av våra respondenter anser att det är självklart att stå bakom organisationen som

yrkesmänniska: 

Ringer någon och frågar om var kyrkan står så finns det bara ett svar man kan ge, inte vad man

själv tycker. Kyrkan har sagt var den står. Sedan får man dela åsikten eller inte men om man inte

ens kan delge vad svenska kyrkan står så får man väl välja att jobba någon annanstans. Man måste

skilja ut vad organisationens åsikt är mot vad man själv anser. (Kyrkoherde, pastorat B)

Andra kan inte alls skilja sin privata tro från organisationens åsikter vilket medför

kommunikationssvårigheter internt. Medarbetare som inte kan framföra organisationens åsikt

kan identifiera sig allt för starkt med organisationen vilket kan leda till en svagare

identifiering med de externa publikerna enligt Alvesson och Björkman. Allmänheten kan till

följd av detta få ett lägre förtroende för organisationen. 
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6. Innehållsanalys

Då vi under intervjuerna frågat respondenterna om hur de uppfattar mediebilden av kyrkan
och hur de tror att den påverkar kyrkans image, kommer vi här att redogöra för resultatet av
de rubriker och ingresser vi har analyserat.
 

6.1. Kategorisering av material
För att kunna göra en kvalitativ analys av rubrikerna delade vi in dem i olika kategorier,

samma kategorier för båda tidningarna men var tidning för sig. Inledningsvis delade vi in

materialet i huvudkategorierna: positiva, negativa, neutrala och ointressanta träffar i linje med

Dahlgrens tolkningskretslopp som vi nämner i vårt metodkapitel. Vår ståndpunkt vid

indelningen var att utgå ifrån vilken bild av kyrkan som läsaren får av innehållet. De

ointressanta träffarna har inget samröre med Svenska kyrkans organisation och ingår därmed

inte i vår analys. Vi har valt att inleda redovisningen av varje kategori med en kvantitativ

sammanställning av resultaten för att underlätta för läsaren. 

Tabell 1. Redovisning av det totala materialet.

Slutligen delades varje huvudkategori in i underkategorier, beroende på rubrikernas innehåll.

Även här har vi samma ståndpunkt som tidigare, vi utgår från vilken bild av kyrkan som

läsaren får av innehållet. Exempelvis har rubriker gällande sjunkande medlemsantal

kategoriserats som negativa istället för neutrala. Det beror i många fall på att rubriken i sig har

framställt kyrkan negativt, exempelvis: ”Mygel och svammel” (Aftonbladet 2004-11-18) och

Totalt 204 träffar Sydsvenskan Aftonbladet

Första respektive sista träffen 2001-01-26 / 2005-11-11 2000-01-05 / 2005-10-25

Positiva träffar 17   (23 %) 38   (29 %)

Negativa träffar 38   (52 %) 54   (41 %)

Neutrala träffar 15   (21 %) 20   (15 %)

Ointressanta träffar 3     (4 %) 19   (15%)

Totalt antal träffar 73   (100 %) 131 (100 %)

Andel av det totala materialet 36 % 64 %
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”Kors, snart kan det bli pub i kyrkan…” (Aftonbladet 2004-10-29). Och även då Sydsvenskan

har valt mindre dramatiska rubriker som: ”Medlemsflykt drabbar kyrkan” (Sydsvenskan

2002-12-12) samt ”Rekordmånga lämnar kyrkan” (Sydsvenskan 2004-01-26) så förmedlar

innehållet en negativ bild av kyrkan, att medlemmarna sviker och flyr. Träffar gällande

välsignelsedebatten är svårare att kategorisera i positivt respektive negativt eftersom den beror

på vilken inställning läsaren har till frågan. Vi har därför konsekvent fokuserat på om rubriken

endast framställer debatten som ett problem inom kyrkan (negativt) eller om den ger en

nyanserad bild, till exempel att kyrkan tagit ställning i en samhällsfråga (positivt). För att

hålla antalet kategorier nere har vi valt att placera mer fristående rubriker i kategorin övrigt.

6.1.1. Positiva träffar
Tabell 2. Redovisning av de positiva träffarna.

Positiva träffar Sydsvenskan Aftonbladet

Ekonomi 3      (17.5 %) 6        (16 %)

Kyrkan i samhället 6      (35 %) 20      (53 %)

Medlemsrelaterat 3      (17.5 %) 2        (5 %)

Marknadsföring 2      (12 %) 0        (0 %)

Om välsignelsedebatten 2      (12 %) 5        (13 %)

Valet 0      (0 %) 2        (5 %)

Övrigt 1      (6 %) 3        (8 %)

Totalt 17    (100 %) 38      (100 %)

Andel av det totala materialet 23 % 29 %

Det är ingen större skillnad mellan tidningarna när det gäller andelen positiva träffar. Andelen

är endast något högre hos Aftonbladet, 29 % mot Sydsvenskans 23 %. Majoriteten av

rubrikerna belyser kyrkans engagemang i samhället: ”Hemlösa får tio miljoner” (Aftonbladet

2003-01-13), ”Svenska kyrkan hjälper barnen” (Aftonbladet 2003-04-08) samt ”Svenska

kyrkan instiftar filmpris” (Aftonbladet 2001-12-03). Då flertalet av våra respondenter uttryckt

en frustration över svårigheterna för kyrkan att få positiv medial uppmärksamhet är det lätt att

bli positivt överraskad när man läser rubrikerna. Samtidigt får vi ställa andelen positiva träffar

i relation till andelen negativa, som är större i båda tidningarna. Sydsvenskan belyser också

kyrkans samhällsengagemang, men de positiva träffarna utgör endast 23 % av det totala

materialet från tidningen. Det är skrämmande nära antalet neutrala träffar som ligger på 21 %.
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I Sydsvenskan finner vi rubriker som: ”Ny ritual hjälper tsunamioffrens nära” (Sydsvenskan

2005-03-25) och rubriker som uppmärksammar kyrkans arbete i utlandet: ”Svenska kyrkan

åkte till sjukhusen” (Sydsvenskan 2005-10-30), vilket bekräftar en respondents uppfattning

om att kyrkan uppmärksammas mest vid katastrofer, olyckor eller då det ”bråkas internt”:

Men man ska också vara medveten om att det inte är så himla lätt att synas i samhällsdebatten. Är

du en kyrklig organisation så tas du knappt med. […] Vi är bara intressanta när det bränner till.

(Församlingspedagog, pastorat B)

Sydsvenskan har till skillnad från Aftonbladet en relativt stor andel positiva träffar, 17,5 %,

inom kategorin för medlemsrelaterat. Ett exempel på en rubrik ur denna kategori är: ”Gratis

att begrava sig” (Sydsvenskan 2002-12-14). Rubriken beskriver att det blir gratis för

medlemmar i kyrkan att döpas, konfirmeras, gifta sig och begravas på valfri plats i Sverige.

Aftonbladet har i sin tur uppmärksammat kyrkovalet 2001 positivt: ”Kyrkovalet vann folket –

Över 50 procent fler röstade i år” (Aftonbladet 2001-09-17). Det höga valdeltagandet var

enligt ingressen en reaktion på Sverigedemokraternas satsningar på en position inom kyrkan

och visade enligt oss på ett engagemang för kyrkans framtid hos medborgarna. Inga liknande

träffar fanns bland materialet från Sydsvenskan. 

Ekonomi är en annan stor kategori bland de positiva träffarna i båda tidningarna. Några av

rubrikerna syftar till att kyrkan lyckats väl med sin värdepappersportfölj: ”Klirr i kyrkkassan”

(Aftonbladet 2000-02-08), medan andra belyser att kyrkan ser över sina ekonomiska

samarbeten: ”Kyrkan säger upp kapitalförvaltare” (Sydsvenskan 2003-07-16). Rubriken syftar

enligt ingressen till att kyrkan avslutat samarbetet med en kapitalförvaltare, då denne inte

följde kyrkofondens etiska riktlinjer. Kategorin ekonomi står även för en stor del av de

negativa träffarna i båda tidningarna vilket vi belyser längre fram i analysen. Gemensamt för

de positiva träffarna, är som vi nämnde ovan, att de ger läsaren en positiv bild av kyrkan, dess

verksamhet och de ställningstaganden som kyrkan markerat i olika sammanhang. 
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6.1.2. Negativa träffar
Tabell 3. Redovisning av de negativa träffarna.

Negativa träffar Sydsvenskan Aftonbladet

Ekonomi 5    (13 %) 13    (24 %)

Kvinnoprästmotstånd 2    (5.5  %) 8      (15 %)

Kyrkan i samhället 0    (0 %) 7      (13 %)

Medlemsrelaterat 9    (24 %) 10    (19 %)

Om välsignelsedebatten 5    (13 %) 3      (5 %)

Politik i kyrkan 5    (13 %) 0      (0 %) 

Valet 2    (5.5  %) 2      (4 %)

Övrigt 10  (26 %) 11    (20 %)

Totalt 38  (100 %) 54    (100 %)

Andel av det totala materialet 52 % 41 %

Andelen negativa träffar var större än de positiva i båda tidningarna, precis som vi hade

förväntat oss. Då flertalet av våra respondenter kommenterat Aftonbladets rapportering om

kyrkan som negativ blev vi förvånade över att andelen negativa träffar faktiskt var högre i

Sydsvenskan. Aftonbladet har dessutom totalt sett fler positiva och neutrala träffar än

Sydsvenskan. Ändå är det Aftonbladet många respondenter hänvisar till då vi diskuterat den

negativa mediebilden av kyrkan. Vid en intervju med församlingspedagogen i pastorat B

framställdes Sydsvenskan positivt: ”Sydsvenskan hade en mer nyanserad bild av debatten dag

två” och att bemötande från kyrkan i media: ”fick rätt stort artikleutrymme”, då hon

kommenterade mediebevakningen i samband med välsignelsedebatten. 

Innehållet i de negativa rubrikerna i Aftonbladet ansåg vi dock överlag vara mer tydligt

negativa än i Sydsvenskan. Som exempel hade Aftonbladet vid ett tillfälle en artikel, som

flera av respondenterna reagerat mot, vars rubrik löd: ”Tjäna tusenlappar, gå ur kyrkan –

Passa på före fredag och sänk din skatt”, (Aftonbladet 2004-10-28). I tidningen fanns till och

med en utträdesanmälan bifogad vilket givetvis upprört många inom kyrkan. I vårt material

fann vi en liknande drive från Aftonbladet redan 2001-10-31, som löd: ”Sista chansen att

lämna kyrkan – inför nästa års deklaration.” Båda artiklarna publicerades strax före den förste

november som är sista dagen att anmäla utträde ur kyrkan för att slippa betala kyrkoavgiften
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för nästkommande år. Rubrikerna kategoriserade vi som medlemsrelaterade. En av

respondenterna kommenterar Aftonbladets artikel på följande sätt:

Mediebilden är väldigt avgörande. I år är det väl 10 000 färre som utträdde än förra året (då

Aftonbladet publicerade artikeln) och det har att göra med ”Aftonbladseffekten”. (Kyrkoherde,

pastorat B)

Under intervjuerna har det framkommit att samtliga respondenter anser att negativ medial

publicitet leder till utträden vilket motsäger Bromanders utredning vars resultat vi tidigare

diskuterat. 

Vi frågade även våra respondenter hur de tror att mediebilden av kyrkan påverkar Svenska

kyrkans image. Respondenten tog rapporteringen kring välsignelsedebatten som exempel:

Nu bråkar dem igen (ha ha). Ja, jag tror det är mycket: (ähh), hur orkar de hålla på?

Och sen samtidigt så är det ju inte vi som håller på utan det är ju faktiskt medierna som håller på.

Det är ju kvällstidningarna som tjafsar om det. Och det tycker jag, de skulle kunna hålla tyst om

det och inte sätta det på löpsedlarna för så viktigt är det inte. Tycker inte jag, de hade kunnat låta

bli det. Och skulle de göra det så: det är 350 präster men så här tycker, så många präster är det

överlag, för de ger aldrig en nyanserad bild. De tar upp krutdurken bara och där är Aftonbladet

värst.” (Församlingspedagog, pastorat A)

I intervjuerna med medarbetarna framkommer det att de ”stridigheter” inom kyrkan, som

uppmärksammas i media, (kvinnoprästmotstånd, välsignelsedebatten etc.) inte anses vara

stora problem. Flertalet av respondenterna upplever att medias rapportering är onyanserad och

ger en felaktig bild av kyrkan. I teorin kring förtroendekriser påpekar Falkheimer och Palm att

journalistiken tenderar att bli mer onyanserad då det gäller rapportering kring konflikter och

kriser. 

Sydsvenskan har, som vi nämnt ovan, en större andel negativa rubriker men en stor del av

dessa handlar om det minskande medlemsantalet, något som är svårt att framställa på ett

positivt eller neutralt sätt för kyrkan. Den negativa rapporteringen kring det minskande

medlemsantalet anser vi inte endast kan kopplas till teorier kring förtroendekriser. Vi ser

snarare det ökade antalet utträden som ett resultat av den avtagande kyrkolojaliteten i vårt

senmoderna samhälle. Andra rubriker är mer talande: ”Diskriminering kostar Svenska kyrkan

90 000” (Sydsvenskan 2005-09-19), ”Sexchattande prästen ännu anställd” (Sydsvenskan
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2004-10-26), samt ”Kollekt går till kvinnoprästmotståndare” (Sydsvenskan 2004-04-04). Vi

kan förstå att ovan nämnda rubriker ges utrymme eftersom det gäller en organisation som

Svenska kyrkan. Samhället ställer högre krav på hur medarbetare inom kyrkan uppför sig och

deras handlande blir lätt generaliserat att gälla samtliga anställda inom organisationen. Vi

frågar oss dock ibland om följande rubriker hade beviljats plats i tidningen om det inte varit

för att det gäller just Svenska kyrkan: ”Kyrkans ombud brast i ansvar” (Sydsvenskan 2002-

09-19) samt ”Gifta par får inte jobba ihop” (Sydsvenskan 2003-03-05). Första rubriken är

missvisande då ingressen avslöjar att ombudet är ombud för dem som inte tillhör svenska

kyrkan i en viss församling och den andra då rubriken hänvisar till ett uttalande en kyrkoherde

gjort. Trots det står det i ingressen ”Kärlek på jobbet är inget som uppmuntras av Svenska

kyrkan”. Vilken annan organisation i Sverige blir på samma sätt ”dömd” på grund av en

medarbetares handlande eller åsikt?

En intressant skillnad mellan tidningarna gällande de negativa träffarna är att Sydsvenskan

inte har en enda träff rörande kategorin kyrkan i samhället. Aftonbladet däremot har en andel

motsvarande 13 %. Rubrikerna ifrågasätter bland annat att KG Hammar fördömer

bombningarna i Afghanistan men att kyrkan ändå placerar pengar i företag som tillverkar

vapen: ”Programtips ikväll, Svenska kyrkan placerar pengar i vapenföretag” (Aftonbladet

2001-11-27). Vår uppfattning är att det är svårt för kyrkan att ta ställning i samhällsdebatten

eftersom kyrkan får uppmärksamhet först då deras ställningstagande anses korrupt eller

omoraliskt. Bromanders utredning visar samma resultat. Samhället accepterar inte alltid

kyrkans inblandning i samhällsdebatten eller deras roll som samhällsaktör. Rubriken ovan har

vi kategoriserat som kyrkan i samhället istället för ekonomi då det är kyrkans

ställningstagande som ifrågasätts. 

I kategorin ekonomi har Aftonbladet en majoritet av sina negativa träffar, där de gång på gång

rapporterar om kyrkans fallande aktieportfölj: ”Kyrkans aktier i AIK rasar” (Aftonbladet

2000-11-22) samt ”Kyrkan tvingas dra åt svångremmen” (Aftonbladet 2000-02-14). Andra

rubriker gäller mer enskilda händelser som exempelvis: ”Begärde lägre lön – för att behålla

fallskärm” (Aftonbladet 2000-02-14). Rubriken handlar om en kyrkotjänsteman som fått en

fallskärm av kyrkan på fyra miljoner kronor. I Sydsvenskan hittar vi en liknande rubrik:

”Anställd länsade kyrkliga fonder” (Sydsvenskan 2004-07-08). Andelen negativa träffar

rörande ekonomiska frågor för kyrkan är betydligt mindre i Sydsvenskan än i Aftonbladet. 
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En kategori som är betydligt större i Aftonbladet än i Sydsvenskan är den som rör

kvinnoprästmotstånd. 15 % av alla negativa träffar i Aftonbladet hamnar i denna kategori, till

skillnad mot endast 5.5 % av Sydsvenskans. Rubriker ur Aftonbladet lyder:

”Kvinnoprästmotståndarna fortsätter sitt krypskytte” (Aftonbladet 2004-04-06), ”Ut ur

kyrkan” (Aftonbladet 2003-09-09) samt ”Herre Gud” (Aftonbladet 2003-01-08). Rubrikerna

berör kyrkans interna stridigheter och det faktum att kollekten i ett par församlingar bland

annat används till att prästviga kvinnoprästmotståndare. En rubrik med samma innehåll fann

vi även i Sydsvenskan: ”Kollekt går till kvinnoprästmotståndare” (Sydsvenskan 2004-04-04).

Vid intervjuerna uppgav de allra flesta av respondenterna att de var trötta på att fortfarande

behöva läsa om kvinnoprästmotståndarna inom Svenska kyrkan. Beslutet att kvinnor fick

prästvigas tog kyrkan för snart 50 år sedan. Att beslutet fortfarande aktualiseras i massmedia

anser vi till viss del motsäger Bromanders slutsats. Enligt Bromanders utredning, som vi

tidigare redogjort för, omfattas inte kyrkans kommunikationsproblem dess religiösa arbete.

6.1.3. Neutrala träffar
Tabell 4. Redovisning av de neutrala träffarna. 

Neutrala träffar Sydsvenskan Aftonbladet

Ekonomi 5    (33 %) 1    (5 %)

Kyrkan i samhället 1    (7 %) 12  (60 %)

Medlemsrelaterat 1    (7 %) 2    (10 %)

Om homodebatten 2    (13 %) 0    (0 %)

Val 1    (7 %) 3    (15 %)

Övrigt 5    (33 %) 2    (10 %)

Totalt 15  (100 %) 20  (100 %)

Andel av det totala materialet 21 % 15 %

Som vi nämnde tidigare så är andelen neutrala träffar nästan lika stor som andelen positiva i

Sydsvenskan. Sydsvenskan har en mer neutral rapportering kring kyrkan rörande ekonomi än

Aftonbladet men Aftonbladet har, som vi kommenterat ovan, fler negativa träffar kring

ekonomin än Sydsvenskan. Även om uppgifterna som tidningarna redovisar ibland är

desamma, exempelvis uppgifter om kyrkans aktier, så vinklar Aftonbladet rubrikerna oftare

mer negativt genom ordval, talande rubriker och spekulationer kring kyrkans moraliska
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handlande. Att rubrikerna framställs mer slående och slagkraftigt i Aftonbladet anser vi beror

på att tidningen lever på att sälja lösnummer och med andra ord slagkraftiga rubriker.

Kategorin kyrkan i samhället rymmer en stor andel av Aftonbladets träffar oavsett om de har

kategoriserats som positiva, negativa eller neutrala. Av de neutrala träffarna utgör hela 60 %

av träffarna kategorin kyrkan i samhället. Det borde innebära att Aftonbladet ger en mer

neutral bild av Svenska kyrkan i samhället även om våra respondenter inte upplever det så. Vi

får dock inte glömma att 21 % av det totala materialet från Sydsvenskan är neutralt, i

jämförelse med endast 15 % av det totala materialet från Aftonbladet. En slutsats av vår

analys är därmed att Sydsvenskans rapportering om kyrkan är neutral i större utsträckning än

Aftonbladets, oavsett kategori, under vår undersökta tidsperiod. Sydsvenskan däremot har fler

neutrala träffar om välsignelsedebatten än Aftonbladet, som inte har en enda. Samtidigt har

Sydsvenskan fler träffar om välsignelsedebatten som kategoriserats som negativa och färre

som klassats som positiva vilket bör belysas. 
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7. Slutdiskussion och avslutande reflektioner

Nedan tydliggör vi svaren på våra frågeställningar i en sammanfattande slutdiskussion.

Slutligen avslutar vi med en friare diskussion kring våra slutsatser.  

7.1. Hur ser organisationsidentiteten ut i Svenska kyrkan och hur påverkar
den Svenska kyrkans externa kommunikation? 

Svenska kyrkan är en religiös organisation som grundar sin verksamhet på teologiska

tolkningar av Bibeln. Avsaknaden av absoluta svar på de teologiska frågorna medför att

tolkningsfriheten inom organisationen är stor. Mångfalden av tolkningar gör att medarbetarna

många gånger inte kan enas om vilken ”den rätta” tolkningen är, vilket försvårar framväxten

av en stark organisationsidentitet. Tolkningsfriheten fungerar även som ett argument för

medarbetarna inom Svenska kyrkan att stå över de beslut som fattas på central nivå i

organisationen, om besluten inte stämmer överens med medarbetarens personliga övertygelse.

I våra intervjuer uppger respondenterna att de upplever en svårighet att närma sig varandra till

följd av att de saknar forum för teologiska diskussioner. Vidare uppger respondenterna att de

ser bristen på tid som en anledning till att de teologiska frågorna bortprioriteras.

Kyrkans struktur, med församlingar som självstyrande enheter, försvårar ytterligare

framväxten av en stark organisationsidentitet. Medarbetarna känner ingen större samhörighet

med organisationen Svenska kyrkan, utan ser endast till sin församling och sitt pastorat, och

den verksamhet som bedrivs där. Organisationens internkommunikation blir därmed uppdelad

mellan organisationens olika nivåer, och bidrar inte till att öka samhörigheten inom

organisationen eller att främja organisationsidentiteten. Det pågående arbetet för en

gemensam logotyp är därför särskilt viktigt för organisationsidentiteten inom kyrkan. Vår

undersökning visar att Svenska kyrkan till följd av tolkningsfriheten och organisationens

struktur består av en mängd olika identiteter som är svåra att förena.

Att teologiska frågor bortprioriteras anser vi beror på en rädsla inom organisationen, att

diskutera frågor som är personliga och känsliga. Tidsbristen har därför blivit en legitim ursäkt.

Resultatet av att medarbetarna inte ges utrymme att uttrycka sina personliga åsikter internt, är

att de istället väljer att göra det externt. Särskilt tydligt blir det då medarbetaren inte, till följd
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av sin personliga övertygelse, kan stå bakom de beslut som fattas i organisationen.

Protestlistorna som följde beslutet om välsignelseceremoni för homosexuella är ett aktuellt

exempel. Avsaknaden av en stark organisationsidentitet påverkar därmed Svenska kyrkans

externa kommunikation negativt. Allmänheten får en otydlig bild av vad Svenska kyrkan står

för och förtroendet för organisationen minskar. Genom kontinuerligt, kommunikativt arbete

internt kan kyrkan stärka sin organisationsidentitet och därmed öka trovärdigheten i kyrkans

externa kommunikation.

7.2. Hur upplever medarbetarna i Svenska kyrkan att mediebilden av
organisationen påverkar dess image och hur kommunicerar de kring
mediebilden?

Svenska kyrkan påverkas av vår senmoderna tidsperiod som medfört att människor inte längre

tillskriver tidigare auktoriteter i samhället, som kyrkan, samma legitimitet som tidigare. Den

ökade medialiseringen har gjort att vi människor är mer upplysta om de möjligheter men även

de risker som finns i vår omvärld. Medialiseringen påverkar även människors attityder i större

utsträckning än någonsin tidigare vilket gör att den bild av organisationen som förmedlas via

massmedia har en stark inverkan på organisationens image.   

Våra respondenter upplever att mediebilden påverkar organisationens image negativt då de

menar att mediebilden gång på gång målar upp en kyrka med stora motsättningar och

stridigheter internt. Respondenterna anser inte att det är en rättvisande bild som förmedlas av

organisationen utan menar att massmedia blåser upp och förvränger problem som inte är

särskilt stora internt. Kvällstidningarnas, och då främst Aftonbladets rapportering anser

respondenterna vara särskilt onyanserad. Inom organisationen pratas det t.o.m. om den s.k.

Aftonbladseffekten. Respondenterna bekräftar vår hypotes då fler medlemmar väljer att lämna

kyrkan vid det tillfällen då organisationen förekommer frekvent i massmedierna. Vidare anser

respondenterna att kyrkan bara delges utrymme i massmedia när det är oroligt inom kyrkan

eller vid katastrofer. Respondenterna påpekar också att det är svårt, att från kyrkans sida, få

utrymme i massmedia vilket medför att rapportering kring kyrkan sällan bemöts av

organisationen. Kontakten med lokala medier, gällande rapportering om kyrkans verksamhet

på orten, upplevs fungera bättre.  
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Medarbetarna samtalar informellt med varandra när Svenska kyrkan florerar i massmedia men

mediebilden tas inte upp till diskussion vid de formella mötena. Vi antar att orsaken till att

mediebilden inte ägnas mer uppmärksamhet beror på att rapporteringen till viss del berör

interna motsättningar till följd av tolkningsfriheten. Mångfalden av tolkningar gör det även

svårt för kyrkan att bemöta mediernas rapportering då en person, en talesman, endast kan ge

uttryck för sin personliga ståndpunkt. Ärkebiskopen, Svenska kyrkans främste företrädare,

anser vi är ansvarig för att förtydliga Svenska kyrkans ståndpunkt och roll i samhället.

Allmänheten måste ges möjlighet att se vad organisationen Svenska kyrkan står för,

oberoende av enskilda medarbetares åsikter, för att kyrkans image ska kunna stärkas.

7.3. Stämmer medarbetarnas upplevda mediebild med den mediebild som
råder enligt vår innehållsanalys? 

Nästan hälften av de 204 rubriker och ingresser som vår innehållsanalys omfattar har vi

kategoriserat som negativa. De negativa rubrikerna var den största kategorin i båda

tidningarna. Flest negativa rubriker återfann vi i Sydsvenskan. Trots att Aftonbladet hade en

större andel positiva och neutrala rubriker än Sydsvenskan, upplever respondenterna att

Aftonbladet ger en mer onyanserad bild av Svenska kyrkan, i sin rapportering om

organisationen. Vår innehållanalys visar dock att Aftonbladets negativa rubriker är mer tydligt

negativa än Sydsvenskan vilket naturligtvis påverkar respondenternas uppfattning om

tidningens rapportering i allmänhet. De negativa träffarna i Sydsvenskan berörde i stor

utsträckning det sjunkande medlemsantalet vilket är svårt att framställa som positivt för

kyrkan.

Respondenterna uppgav att de kände en frustration över att de nästan bara omnämndes i

massmedia då det var stridigheter internt eller vid katastrofer som exempelvis Tsunamin. De

upplevde även att det är svårt för kyrkan att få utrymme i massmedia, med undantag för

lokalpressen där samarbetet ansågs bättre. Vår innehållsanalys visar dock att majoriteten av de

positiva träffarna, i båda tidningarna, berör kyrkans arbete i samhället.

7.4. Avslutande reflektioner

Vi anser att Svenska kyrkan med sin mångfald av tolkningar är en unik organisation och

förespråkar på inget vis att organisationen ska frånta medarbetarna deras tolkningsfrihet.
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Organisationen kännetecknas av att den har låga trösklar och högt till tak och det må så vara.

Men det finns ytterligare att önska. 

Det påbörjade arbetet för en gemensam logotyp kan bidra till att öka samhörigheten, internt

såväl som externt, och vi anser att det är en bra början i strävan efter en starkare

organisationsidentitet som tydliggör organisationen i allmänhetens ögon. Organisationens

image blir förhoppningsvis därmed inte lika märkbart påverkad av den mediebild av kyrkan

som kommuniceras genom massmedierna. En stark organisationsidentitet kan dock inte

uppstå så länge organisationens struktur och tolkningsfrihet bidrar till en mångfald av

identiteter internt. Det interna kommunikationsarbetet behöver enligt oss därför utvecklas till

att genomsyra hela organisationen, för att klargöra skillnaden mellan medarbetarnas

personliga åsikter och de som organisationen står för. Enligt oss kräver det att de teologiska

frågorna ges utrymme och avdramatiseras. 

Vi anser att Svenska kyrkan borde fokusera på att tydliggöra att det verkligen finns ett golv

och ett tak inom organisationen, för att kunna behålla såväl som attrahera nya medlemmar.

Antal tecken (med blanksteg): 96 354

Antal ord: 14 442
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Bilaga 1 

Organisationen Svenska kyrkan1

Svenska kyrkans organisation består av olika nivåer. På lokal nivå finns det ca 2 200

församlingar runt om i landet som arbetar med de grundläggande arbetsuppgifterna:

gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Var församling består även av ett kyrkoråd

som utgör församlingens styrelse. Församlingar bedriver i stort sin egen verksamhet.

Chef över församlingen är kyrkoherden och en kyrkoherde kan vara chef över flera

församlingar. Den församling/de församlingar som omfattas av en kyrkoherdes

tjänstgöringsområde kallas pastorat. Ingår flera församlingar i ett pastorat och dessa

samarbetar gällande personal, ekonomi och fastigheter utgör de en samfällighet. Samfällighet

omfattar således det administrativa samarbetet mellan församlingar. Församlingar inom givna

geografiska gränser tillhör i sin tur samma kontrakt som leds av kontraktsprosten. Pastorat,

samfällighet och kontrakt utgör mellannivåer inom Svenska kyrkans organisation.

Stiften utgör regionala nivåer inom Svenska kyrkans organisation. Alla kontrakt tillhör ett

stift, totalt finns det tretton stift i landet. Stiftets främsta uppgift är att finnas som stöd för

församlingarna inom stiftet och att se till att dessa följer kyrkoordningen. Stiftet ansvarar även

för att erbjuda utbildning och fortbildning samt för att förvalta Svenska kyrkans jord, skog

och fonder. Stiftet leds av en biskop som tillsammans med domkapitlet har som uppgift att

kyrkans lära och ordning följs. Det är biskopen som viger präster och diakoner. 

På nationell nivå ansvaras för gemensamma områden inom Svenska kyrkan till exempel det

kyrkliga regelverket, information, forskning och arbetet med utländska församlingar. Den

främste företrädaren inom Svenska kyrkan, nationellt såväl som internationellt, är

ärkebiskopen. Nedan följer förtydligande organisationsskisser.

                                                

1 www.svenskakyrkan.se
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Organisationsskisser över Svenska kyrkans olika nivåer
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Bilaga 2

Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972-20042

                                                
2 www.svenskakyrkan.se
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Bilaga 3

Intervjuguide

Intern kommunikation på lokal nivå

Hur kommunicerar ni inom församlingen? (förtydliga för respondenten) 

Fungerar kommunikationen tillfredställande?

Om ja, vad beror det på?
Om nej, Vad beror det på?

Har ni någon Kommunikationsplan? (förtydliga för respondenten)

Om ja, berätta om den. 
Vem har formulerat den? 
Centralt eller lokalt förankrad?
Vem har utformat den?
Om nej, behov av en kommunikationsplan? 

Har ni regelbundna möten? 

Om ja, berätta om dem.
Vem sammankallar till dessa möten och vem är det som håller i dem?
Vilka deltar? 
Har alla möjlighet att komma till tals under mötena? 
Känner du att du kan påverka vad som diskuteras under mötet, varför, varför inte?
Om nej, saknar du möten? Vad tror du de skulle kunna bidra till?

Har ni någon personaltidning inom församlingen? 

Om ja, berätta om den.
Vem är ansvarig för den? 
Hur ofta kommer den ut och vem kommer till tals i den? 
Är alla välkomna att göra inlägg? Uppmuntras ni till det? 
Diskuteras även frågor som berör Svenska kyrkan i stort eller bara er församling med
omnejd? 

Om bara er församling, får ni någon tidning som berör Svenska kyrkan i stort? 
Om ja, hur ofta och vad berörs i tidningen? 
Om nej, är detta något du saknar?
Vad ser du för fördelar/nackdelar med en personaltidning?

Kommunicerar ni med andra församlingar? 

Om ja, på vilket sätt? 
Samarbeten mellan församlingar?
Varför samarbetar ni med andra församlingar? 
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Om nej, varför inte?
Vilka fördelar/nackdelar ser du med interaktion med andra församlingar? 

Intern kommunikation på central nivå

Kommunicerar din församling med Kyrkostyrelsen? 

Om ja, på vilket sätt? 
Vad är det för typ av information ni delger Kyrkostyrelsen?  
Vem är det som sköter kommunikationen med Kyrkostyrelsen? 
Hur anser du att det fungerar? 
Hur förmedlas informationen vidare till övriga medarbetare? 
Anser du att informationen förmedlas på ett tillfredsställande sätt? 
Om nej, varför inte?

Kommunicerar Kyrkostyrelsen med din församling? 

Om ja, på vilket sätt?
Vad är det för information ni får från Kyrkostyrelsen? 
Anser du att informationssättet fungerar? 
Om nej, varför inte tror du?
Vem riktar Kyrkostyrelsen sin information till? 
Anser du att församlingen och du får den information ni behöver och efterfrågar? 
Om nej, vilken information saknar du? 
Hur gör ni för att få tag på den saknade informationen? 

Profil
Vad anser du om att varje församling har sin egen logotyp?
Vad anser du om Svenska kyrkans rekommendationer för att enas under en gemensam
logotyp?

Vilka fördelar/nackdelar ser du med en gemensam logotyp? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med flera logotyper? 

Mediebilden av Svenska kyrkan

Mediebild internt
Det skrivs mycket om Svenska kyrkan i tidningarna nu, sedan kyrkomötet beslutat att
homosexuella par ska kunna erbjudas välsignas i kyrkan. Tidningstexterna belyser de
motsättningar som finns mellan olika medarbetare inom kyrkan, gällande inställningen till
välsignelsen. 

Hur påverkar detta din församling? 
Pratar ni om tidningarnas artiklar och TV:s reportage? 
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Om ja, hur? 
Vem är det som tar upp frågan till diskussion? 
Kommer alla till tals? 
Hur påverkar medierna stämningen på arbetsplatsen? 
Hur upplever du de motsättningar som finns inom kyrkan? 
Påverkas ert arbete av dem?
Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför inte? 
Diskuteras bibeltolkningar i din församling? 

Vad anser du om mediebilden av Svenska kyrkan i stort?
Hur ser överensstämmelsen ut? 
Om ja, hur? 
Om nej, vad är det som inte stämmer? 

Anser du att det finns något medium, någon enskild tidning eller TV-kanal som ger en mer
rättvisande bild av Svenska kyrkan? 
Vad tycker du är en korrekt mediebild av Svenska kyrkan? 
Vad hade du önskat att medierna hade fokuserat på? 
Vilken bild av Svenska kyrkan anser du att ni ska kommunicera i media? 
Anser du att detta görs? 
Om ja, hur? 
Om nej, diskuterar ni detta inom församlingen? 

Mediebild externt
Hur tror du mediebilden påverkar allmänhetens uppfattning om Svenska kyrkan? 
Hur anser du att kyrkan bemöter mediebilden?
Om bra, hur? 
Om nej, varför inte?
Vem anser du är ansvarig för bemötandet? 
Anser du att det är viktigt att kyrkan kommunicerar ett enhetligt budskap?
Är det viktigt att visa att kyrkan rymmer plats för olika åsikter/tolkningar? 
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Bilaga 4

MedieAkademins förtroendebarometer 20053

Medieakademins förtroendebarometer 2005. Andel med mycket/stort förtroende bland personer med kännedom.
Frågan löd: ”Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande företag och varumärke sköter sitt arbete?”

Förtydligande: förtroende för Svenska kyrkan har minskat från 43 % till 41 % sedan förra mätningen 2004. 

                                                
3 www.medieakademin.se


