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  ABSTRACT  

Abstract 
The intension with the thesis is to investigate how mass communication is adopted as a 
strategy to increase the membership activity within religious communions in Sweden. In the 
years past it has shown a decreased activity within religious communion, deliberate strategies 
have been missing and efforts on resources for less effective strategies have been made. The 
study has been carried out through a review of existing theory within the field of subject, 
communication within religious communion and the use of mass communication within 
religious communion. The Swedish church was chosen as a case, where three persons were 
interviewed. The result from this study shows that the Swedish church communication 
operates on several different levels; these are detached and self-determinate. This can lead to 
difficulties in conducting a homogeneous communication and with that difficulty to create 
change in attitude that leads to a more active membership activity. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  FÖRORD  

Förord 
 
Under de tio veckor som vi arbetat med denna studie har vi fördjupat vår kunskap om hur 
kommunikation fungerar och vilken effekt masskommunikation kan skapa samt hur strategier 
kan nyttjas för att påverka genom kommunikation.  
 
Vi vill tacka alla personer som hjälpt oss att slutföra denna studie. 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Rickard Wahlberg vid avdelningen för industriell 
marknadsföring för all hjälp. Rickard har alltid tagit sig tid, ställt upp och bidragit oss med 
värdefullt stöd, vägledning och råd. Vi vill även tacka Birgitta Simma, Ulf Boström och 
Harriet Wennberg, som alla har koppling till Svenska kyrkan, för att de ställde upp som 
respondenter vid intervjutillfällena och även svarat på frågor i övrigt.  
 
Slutligen vill vi även tacka vänner och familj för stöd, hjälp och råd vi under arbetets gång. 
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  INLEDNING  

1 Inledning 
 
I följande kapitel kommer en diskussion att föras kring kommunikationsprocesser, mass-
marknadsföring och dess betydelse för kyrkliga organisationer som strategi för att bevara en 
aktiv och levande medlemskultur.  
 
Mediekommunikation och dess effekter för att påverka människan har diskuterats i många år 
och tilltron till mediekommunikation som redskap har varierat genom åren. Falkheimer (2001, 
s 166) framför att tilltron till mediekommunikation och dess effekter under 1900-talet har 
varierat, som störst var tilltron till sändarens möjligheter till att styra sina mottagare genom 
medierad kommunikation i början av 1900-talet. Medierna ansågs på den tiden vara 
allsmäktiga. Falkheimer (2001) menar även att det mellan 1940 och 1970 föddes en ny 
föreställning om maktlösa medier och det var först nu som dess effekter på individen började 
undersökas. Under denna tid fann man även, enligt Falkheimer (2001, s 166), att påverkan via 
medier var mycket mer komplex än vad som tidigare antagits. Efter dessa slutsatser menar 
Falkheimer (2001) att tilltron till mediernas effekter växte och en ny föreställning föddes om 
mäktiga medier. Om tilltron till mediekommunikation och dess effekter som ett redskap finns 
kan det vara intressant att ytterliggare fördjupa sig i hur det är möjligt att nyttja detta redskap. 
Vid kommunikation från en mottagare till flera kan det möjligen vara en effektiv metod för att 
kunna kommunicera samma budskap. Religiösa samfund har ett behov av att kommunicera ett 
gemensamt budskap till flera mottagare och användningen av mediekommunikation som 
redskap kan vara en metod.  
 
Hur konsumenter beslutar sig för att köpa en produkt är relevant vid frågan av val av 
kommunikation för företaget eller organisationen. Om företaget är medvetet om hur 
konsumenterna beter sig, samt är känsliga för deras behov kan marknadsföringen anpassas till 
olika gruppers behov. Religiösa samfund har ett problem när det kommer till frågan vad det är 
som de erbjuder konsumenterna. Är det en ren vara eller en tjänst? Det är en tjänst i frågan om 
att det inte är något direkt fysiskt som de erbjuder utan en trosuppfattning. Gudstjänster och 
dylika sammankomster skulle också kunna definieras som en tjänst. Dock är ett religiöst 
samfund mer än så eftersom det dessutom håller med lokaler, litteratur och andra redskap och 
ting som nyttjas av samfundets medlemmar. Många religiösa samfund är ägare utav mark. 
Genom medlemsavgiften som den enskilde medlemmen betalar, kan även denna ses som 
ägare. De är genom sitt medlemskap en typ av delägare av allt som det religiösa samfundet 
äger. Medlemmarna delar dessutom en trosgemenskap som skapar en vi känsla kring 
samfundet. Det kan liknas vid hur exempelvis Volvoägare finner gemenskap genom att man 
har ett gemensamt yttre attribut. En sådan gemenskap kan vara svår att finna vid en tjänst 
eftersom det inte finns några fysiska ting som påvisar gemenskapen. I ett religiöst samfund 
delar medlemmarna ofta fysiska ting som förenar dem och skapar gemenskap exempelvis att 
befinna sig i lokaler erbjudna av samfundet. 
 
Genom ovanstående diskussion kan man möjligen se det religiösa samfundets verksamhet 
som en produkt som erbjuder en helhet som innefattar både fysiska produkter samt tjänster. 
Produktnamnet blir då samfundets namn, exempelvis Svenska kyrkan eller Katolska kyrkan 
vilket då innefattar både de enskilda tjänsterna men även de fysiska produkterna. Fördelen 
med att betrakta det religiösa samfundet som en produkt blir att man på så vis lättare kan 
fokusera på helheten i stället för de enskilda tjänsterna och produkterna som erbjuds under det 
stora varumärket. Det är som en produkt religiösa församlingar betraktas i detta arbete trots att 
det inte är en renodlad produkt. Under diskussioner med anställda i olika samfund verkar det 
som att samfunden inte själva kan definiera vad ett religiöst samfund är och därför har ett 
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försök gjorts samtidigt som det underlättar en användning utav marknadsstrategiska teorier. 
Genom en betraktelse av det religiösa samfundet som något annat än en produkt är det möjligt 
att slutsatserna blir annorlunda. Dock väljer författarna att bortse från detta möjliga utfall.  
 
Målet med marknadsföringen är enligt Wells, Burnett och Moriarty (2000, s 90) att få 
konsumenten att utföra en handling, vilket ofta är liktydigt med att köpa produkten. Idén att 
applicera marknadsföring till ideella organisationer framfördes först i en serie av publicerade 
artiklar av Kotler och Levy, Kotler och Zaltman samt Shapiro mellan 1969 och 1973. Under 
den senare delen av 1980-talet nådde marknadsföringsidén av ideella organisationer sin 
mognadsfas av livscykeln. Kotler och Andreasen (1991, s 4) menar att flera böcker 
publicerades även ett antal av icke akademiska publikationer. Dessa böcker och publikationer 
summerade praktikers erfarenheter av marknadsföring i ideella organisationer. Anledningen 
till att marknadsföring av idella organisationer redan i slutet av 1970-talet expanderade och 
hamnade allt mer i fokus är enligt Hyrenius (1979, s 9) den icke-kommersiella sektorn som 
växte allt mer under senare tid. Hyrenius (1979, s 47) definierade en organisation på följande 
vis: 

 
en organisation anses vanligen vara ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter på ett 

samordnat sätt för att uppnå vissa mål 
 

Hyrenius (1979, s 47-48) fortsätter med att marknadsföring utav en organisation endast var ett 
hjälpmedel, om det sker på organisationens villkor. Han menade vidare att om man inte har en 
övergripande förståelse för organisationens speciella situation kan marknadsföringsåtgärder 
lätt sättas in på fel ställe eller på fel sätt. Kotler och Andreasen (1991) utvecklar ett liknande 
resonemang i en senare rapport, att begränsad kunskap om den svenska ideella organisations-
sektorns natur, framtid och komplexitet har medfört svårigheter för de ideella organisa-
tionerna att utveckla effektiva strategier för sin framtida utveckling och fortlevnad.   
 
Enligt Gustafsson (2000, s 69) påvisas en måttlig tillbakagång i den kyrkliga sedens styrka 
under tjugofemårsperioden efter 1970. Samma tendens till minskad aktivitet kan tänkas synas 
i andra religiösa samfund framförallt inom de religiösa samfund som inte haft en medlems-
tillväxt i form utav invandring. Gustafsson (2000 op cit, s 70) drar slutsatsen att många 
församlingar inom den Svenska kyrkan saknar medvetna strategier i sitt arbete samt att de 
strategier som existerar ofta sammanhänger med tillfälligheter. Resurserna satsas inte alltid på 
de områden där de bäst behövs utan det är i viss mån tillfälligheter som styr satsningarna och 
bestämmer strategierna (ibid.). Sambandet mellan avtagande aktivitet som resultat av 
bristfälliga strategier inom religiösa samfund fordrar en avsmalning utav ämnesområdet för att 
kunnas undersökas grundligare. Följande diskussion kommer att baseras på uppgifter kring 
Svenska kyrkans situation till följd av att uppgifter inte påträffades kring ämnesområdet hos 
andra religiösa samfund trots försök till sökning i artiklar och annan litteratur. Det bör dock 
hållas i åtanke att diskussionen som förs möjligen skulle kunna appliceras på andra religiösa 
samfund. Det till trots av vitt skilda trosuppfattningar mellan olika religiösa samfund ändå kan 
tänkas att principen för marknadsstrategier till syfte att öka aktiviteten hos medlemmarna i 
religiösa samfund inte skiljer sig åt nämnvärt. Orsaken är att de olika religiösa budskapen inte 
direkt tros påverka hur man använder olika marknadsstrategier möjligen vad man 
kommunicerar.  Tillvägagångssättet bör därmed vara detsamma. En liknelse kan vara de olika 
marknadsstrategier som politiska partier nyttjar. Förmodligen är dessa av likartad natur- 
däremot skiljer det sig åt i vad de kommunicerar. 
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Svenska kyrkans övergripande mål för informationsverksamheten är enligt Agervret (2004) 
att Svenska kyrkan ska vara en kommunicerande kyrka med stor trovärdighet. All 
verksamhet, såväl intern som utåtriktad syftar enligt Agervret (2004) mot detta mål. 
Kommunikation är enligt Petersson och Pettersson (1997, s 7) basen för alla massmedia. 
Mediernas budskap skulle inte nå fram till konsumenten utan en väl fungerade mass-
kommunikation. Enligt Agervret (2004) har Svenska kyrkan inte en målgrupp utan många. 
När det gäller extern kommunikation vänder man sig ofta till en så kallad mellangrupp, menar 
Agervret (2004), dem som inte så ofta går i kyrkan men som är intresserade av kyrkan och 
livsåskådningsfrågor. Samma fenomen med en sändare till flera mottagare och flera olika 
grupper finns förmodligen även i andra religiösa samfund vilket kan tyda på att 
marknadsstrategierna i grunden bör vara densamma. 
 
Enligt uppgifter ur Gotlands tidningar (Kyrkan står inför, 2004) läses att ”kyrkan upplever en 
jätteutmaning för att hitta en identitet som en frifolkkyrka”. Göteborgs Posten (Visst spelar 
kyrkan, 2004) för samtidigt en diskussion om kyrkan kan behålla sin identitet i mötet med 
samhället utanför kyrkans murar. Många befarar enligt Göteborgs Posten att ”kyrkan ska bli 
en utslätad trevlighetsinstitution där publikfriande jippon får ersätta gudstjänsten, där 
begrepp som försoning, befrielse och nåd glöms bort”. I samma artikel så tros det att det är 
utanför kyrkans murar som identiteten skapas. Gotlands Tidningar (Kyrkan står inför, 2004) 
skriver att ungdomarna efterfrågar bättre information och en mer aktiv skolkyrka samt vara en 
organisation som är attraktiv för ungdomar. Efterfrågan på mer information är något som 
diskuteras även i Svenska kyrkans Kyrkostyrelses skrivelse till Kyrkomötet (2000) då det har 
framgått att alltfler önskar att Svenska kyrkans röst hörs i samhällsdebatten. Önskemålet att 
synas i samhällsdebatten är något som kan tänkas efterfrågas även hos andra religiösa 
samfund samt en tydligare information om vad samfundet erbjuder. En grundsten för att nå 
detta är enligt Svenska kyrkans Kyrkostyrelses skrivelse till Kyrkomötet (2000) att goda 
kunskaper behövs om hur man når ut i massmedia. Man poängterar vidare att attityden hos 
journalister i press, radio och television har stor betydelse. Svenska kyrkan skall enligt 
skrivelsen ha mer förståelse om hur budskap skall tas emot, veta mer om vilka behov 
tillhöriga, anställda och förtroendevalda har när det gäller kyrklig information och 
kommunikation fortsätter de. Genom mer kunskap om hur andra organisationer och företag 
arbetar med strategisk information hoppas Svenska kyrkans Kyrkostyrelses att Svenska 
kyrkans nya behov av tydlighet och att höras och synas i samhället leder till nytt tänkande och 
nya metoder. Det verkar troligt att samma strategi som Svenska kyrkan eftersöker för att 
synas och höras i samhällsdebatten och vara ett alternativ för ungdomar skulle kunna 
appliceras även på andra religiösa samfund. 
 
Kan det vara så att den avtagande aktiviteten bland Svenska kyrkans medlemmar som 
Gustafsson (2000) talar om är ett resultat utav bristande kommunikation eller marknadsföring. 
Kan det vara så att detsamma gäller för andra religiösa samfund som har förlorat medlemmar 
Kan det spekuleras i att de religiösa samfunden inte är tillräckligt moderna? Kan de religiösa 
samfunden nå sina medlemmar genom ett bättre nyttjande av masskommunikation aktivera 
medlemmarna? Genom en bättre kunskap om hur effekterna av masskommunikation verkar, 
samt hur olika målgrupper tar till sig produkten i olika skeden utav livet kan mass-
kommunikationen möjligen anpassas till de många målgrupperna som finns i de olika 
religiösa samfunden. 
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2 Teori 
 
I kapitlet förs först en diskussion kring upplägget utav teoridelen i studien. Presentation av 
befintliga teorier börjar med att en bredare teoretisk bakgrund till forskningsområdet 
presenteras. Den börjar med en presentation av området kommunikation för att sedan gå in i 
mer specifika teorier såsom masskommunikation och övertalningsstrategier.  
 
En utveckling utav ovanstående inledning mynnade ut i en sökning utav litteratur och 
forskning kring ämnesområdet. Dock upptäcktes det att ämnet som behandlas i inledningen är 
stort och omfattande och det var svårt att finna relevant information kring ämnesområdet. Två 
alternativa riktningar fanns för att finna litteratur som behandlade ämnesområdet. Ett 
alternativ var att söka litteratur inom marknadsföring utav ideella organisationer. Litteraturen 
inom detta område var mer fokuserad på att diskutera den ideella organisationens speciella 
karaktär vid marknadsföring än dess faktiska funktion och effekter. Det är inte heller 
marknadsföring i stort som intresset var att titta på utan mer den specifika delen av 
masskommunikation framförallt via olika mediakanaler. Mycket utav litteraturen för 
marknadsföring av ideella organisationer var dessutom utav politisk natur och berörde mycket 
lite eller inte överhuvudtaget religiösa organisationer. Eftersom det religiösa perspektivet var 
slutpoängen i inledningsdiskussionen kändes det viktigt att inte förlora det perspektivet. 
Teorin som ligger till grund för studien är därmed baserad på litteratur om allmänna 
kommunikationsteorier. Valet på denna inriktning av litteratur är ett resultat av författarnas 
beslut att om specifika teorier kring ämnesområdet inte hittas skall den litteratur som nyttjas 
vara så neutral som möjligt för att undvika att felaktiga slutsatser och diskussioner förs. 
Teorier som är specifika för det diskuterade området har nyttjats men specificeringen av 
teorin ligger på området kommunikation och masskommunikation istället för att skilja på 
religiösa samfund och andra företag och organisationer. Det kan ifrågasättas om det verkligen 
inte är så att det föreligger en skillnad mellan vinstdrivande samt icke vinstdrivande företag 
och organisationer. Det ligger dock i författarnas intresse att undersöka om allmänna 
kommunikationsteorier som används av vinstdrivande företag kan nyttjas för religiösa 
samfund. Valda delar av litteraturen om marknadsföring av ideella organisationer kommer att 
nyttjas där litteraturen beskriver kommunikation.  
 
Till följd av valet av allmän litteratur i teorikapitlet för att belysa ett relativt stort 
ämnesområde är strukturen på arbetet upplagd på så vis att teorin presenteras först för att 
sedan struktureras upp i forskningsfrågor. Teorin som presenteras börjar med att ringa in det 
ämnesområde som studien ytterst kommer att behandla, det vill säga kommunikation, för att 
sedan smalna av och bli mer specifik i sitt val av vilken typ utav kommunikation det rör sig 
om, vilka effekter masskommunikation kan skapa samt hur sändaren kan nyttja olika 
strategier för att påverka genom kommunikation. Slutligen kan utav teorin ett mer specifikt 
ämnesområde ringas in. Syfte och forskningsfrågor är således ett utifrån teorin avsmalnat 
område. 
 

2.1 Hur fungerar kommunikation i religiösa samfund? 
”Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för skall komma till 
uttryck i allt vad kyrkan gör och säger” (Ekström, 1999, s 111). För att kunna föra ut 
information på ett effektivt sätt i religiösa samfund behövs kunskap om hur kommunikation i 
allmänhet fungerar. Det kommer därför att framföras teorier om hur enkel och 
masskommunikation fungerar samt vilka effekter som den ger. 
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2.1.1 Kommunikationsprocessen 
Kotler och Andreassen (1991, s 506) menar att alla kommunikationsprocesser involverar en 
sändare och en mottagare av meddelandet. Sändaren har ett avsett meddelande, men hur 
meddelandet mottas avgörs beroende på om kommunikationsprocessen är relativt fri från 
störningar, samt om sändare och mottagare har samma kulturella koder (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Feedback 
 
Figur:1 En elementär kommunikationsmodell, Hadenius och  Weibull (2003, s 12). 
 
 
 
I den elementära kommunikationsmodellen enligt Hadenius och Weibull (2003, s 12) är 
sändaren den som förmedlar ett meddelande till mottagaren via någon typ av medium eller 
kanal. Medium representerar här den teknik med vilken meddelandet överförs. 
 
Hadenius och Weibull vill likasom Kotler och Andreassen (2003, s 13) poängtera att det är 
viktigt att skilja på de budskap (B I) som sändaren har som avsikt att förmedla till mottagaren, 
samt de budskap som mottagaren verkligen uppfattar (B II). Fler likheter som Hadenius och 
Weibull har med Kotler och Andreassen i sin diskussion kring mediekommunikation, är 
vikten av sändarens och mottagarens gemensamma kod. Med gemensam kod menar Hadenius 
och Weibull (2003, s 13) att de behärskar användningen av gemensamma symboler eller att de 
har ett gemensamt språk. Det som avgör meddelandets framkomst är om symbolerna tolkas 
likvärdigt av sändare och mottagare (ibid). Hadenius och Weibull (2003, s 13) betonar att det 
finns en risk med den elementära kommunikationsmodellen, då den överdimensionerar vikten 
av sändarens tydlighet i meddelandet och lämnar ute omgivningens påverkans betydelse för 
hur det sända budskapet tas emot. Petersson och Pettersson (1999, s 17) hävdar rent av att 
mottagaren är den viktigaste personen i all kommunikation, mycket information sorteras 
eftersom människan inte kan ta emot all information direkt. 
 
2.1.1.1 Mottagare och Sändare 
En del information får enligt Petersson och Pettersson (1999, s 17) ingen uppmärksamhet 
överhuvudtaget, annan information får lagras men uppmärksammas vid ett senare tillfälle, 
medan annan information får oss att reagera direkt. Petersson och Pettersson (1999, s 17-18) 
skriver att hjärnan filtrerar, organiserar och tolkar inkommande stimuli för att vi skall kunna 
uppfatta världen omkring oss på ett personligt sätt, detta kallas perception. Hadenius och 
Weibull (2003, s 13) skriver att alla individer är utsatta för någon slags påverkan från 
omgivningen som har betydelse för hur de budskap som sprids, tas emot. De menar vidare att 
omgivningens påverkan på kommunikationssituationen kan fungera som en störning eller 
brus. Hadenius och Weibull (2003, s 13) förklarar att så länge sändaren har kontakt med 
mottagaren är sådana kommunikationsproblem utav ringa betydelse, eftersom sändaren då kan 

B I Sändare Meddelande Kanal B II Mottagare 

Syfte Effekt 
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tillfrågas vad syftet var med meddelandet samt hur det skulle uppfattas. Denna typ utav 
växelverkan menar de kallas återkoppling eller feedback. Peterson och Petterson (1999, s 17-
18) menar att sinnena hela tiden är aktiva, men att människan inte hela tiden är medveten av 
vad som sker runtomkring dem, utan ett urval görs utav den information som når varje 
individ. Petersson och Pettersson (1999, s 19-20) föreslår ett antal olika sätt hur 
uppmärksamhet skapas, 
 
Externa faktorer 
– Styrka, starkare ljud leder troligen till starkare uppmärksamhet.  
– Kontraster, mottagaren uppmärksammar sådant som avviker från omgivningen.  
– Upprepningar och rörelser. 
 
Interna faktorer 
– Behov 
– Intressen 
– Tidigare erfarenheter  
 
Petersson och Pettersson (1999, s 20) tar också fram problemet med att människan lätt 
generaliserar och skapar stereotyper, problemet med generaliseringar är att när individen väl 
har kategoriserat en person så fylls det snart på med andra egenskaper som individen inte har 
någon aning om. 
 
Weilbacher (2003) menar att för att nå framgång med reklam måste det skapas en kontakt 
med konsumenten där konsumenten medvetet ägnar sig åt reklamen och som en följd av det 
blir influerad utav den. Enligt Weilbacher (2003) är det irrelevant för konsumentens 
perception vilken källan är bakom det sponsrade meddelandet. Weilbacher (2003) menar 
även att konsumenter som utsätts för ett varumärkes reklam inte säger, ”Oh, here is a new 
advertisment for Boffo. This is important. I must attend to it”. Det är istället om meddelandet 
uppfattas som viktigt eller inte för konsumenten när meddelandet mottages. Oavsett om 
konsumenten är medveten eller omedveten om meddelandet så avgör graden av hur viktigt 
meddelandet är om det finner sin väg helt eller i delar in i konsumentens basuppfattning av 
varumärket. Persson och Palm (1975, s 72) ansåg ett kvarts sekel tidigare i motsats till 
Weilbacher att sändarens trovärdighet påverkade sannolikheten för att ett meddelande skulle 
kunna utöva en verkan på en attityd. De menade vidare att positiva omnämnanden av 
produkter kunde ha mycket större påverkanskraft än en helsidesannons. Även Hyrenius 
(1979, s 112) menade under samma tidsperiod att trovärdigheten hos sändaren påverkade hur 
stort inflytande denna hade över mottagandet utav meddelandet. Dock poängterade de att 
sändaren måste se till att ursprunget och meddelandet hölls associerade med varandra.  
Persson och Palm (1975, s 72) ansåg även att det var en stor fördel för en tidning att ha ett 
gott anseende hos sina läsare ur reklamkonkurrenssynpunkt, eftersom ett gott rykte om 
tidningen som sändare kan smitta av sig på de annonserade produkterna. Under senare år har 
resonemanget kring det sända meddelandet ytterligare fördjupats då Petersson och Pettersson 
(1999, s 21) skriver att de sända meddelanden och budskapen kan delas in utifrån vilka syften 
de har: informera, förklara, påverka och propagera. 
 
 
2.1.2 Kommunikation via massmedier 
Masskommunikation används enligt Hadenius och Weibull (2003, s 14) som beteckning på 
kommunikation genom massmedier, antyder att det handlar om stora medier som är riktade 
till stora grupper utav människor. Hadenius och Weibull (2003) bedömer den massmedierade 
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kommunikationsprocessen vara kännetecknad av att det dels finns en stor mängd mottagare 
till det meddelande som har förmedlats, dels att meddelandet går igenom någon typ utav 
organisation som i sin tur påverkar meddelandets utformning. Persson och Palm (1975, s 6) 
har en liknande definition; enligt dem är masskommunikation lika med ett antal individer som 
samtidigt eller nästan samtidigt nås av ett meddelande. Individerna är anonyma för varandra 
och för sändaren samt är fysiskt utspridda och reagerar var och en på ett visst sätt på 
meddelandets innehåll. Petersson och Pettersson (1999, s 21) skriver att en kanal måste 
användas för att sprida meddelandet i masskommunikation. Hadenius och Weibull (2003, s 
14) menar att förutsättningarna för att medierad kommunikation skall fungera är detsamma 
som för kommunikation i allmänhet. Det gäller att den som producerar informationen och den 
som tolkar den har en gemensam kod - en kulturell kontext. Kommunikation genom 
massmedier skiljer sig från personlig kommunikation och det som gör den till en part i en 
större social kommunikationsprocess är att den är: 

 
1. Enkelriktad: någon feedback eller återföring som direkt påverkar sändaren är 

omöjlig. 
2. Offentlig eller opersonlig: sändaren vet inte alltid vem eller vilka som lyssnar 

på hans/hennes meddelande och meddelandet är inte heller riktat till en enskild 
person. 

3. Samtidig: Genom massmedier når sändaren en stor mängd människor vid 
ungefär samma tidpunkt. 

 
Petersson och Pettersson (1999, s 22-23) skriver att massmedier är de kanaler som individen 
använder för att samtidigt kunna kommunicera med många människor. De menar vidare att 
när sändaren kommunicerar med många mottagare är det viktigt att skaffa kunskap om dem 
innan budskapet sänds. Petersson och Pettersson (1999) påstår att ju mer sändaren känner till 
om mottagaren, desto större möjlighet att lyckat sända ut meddelandet.  
 
Enligt Mattila och Wirtz (2002) varierar konsumenters kunskap om produkter och 
varumärken, beroende på dessas personliga erfarenheter. De menar vidare att en stort antal 
studier har visat ett negativt samband mellan kunskap och aktiv sökning av information. 
Mattila och Wirtz (2002) menar att information från reklam och annan marknadsföring är 
opersonligt förespråkande. Dessa typer av opersonligt förespråkande källor erbjuder en 
beskrivning av produktattribut eller fördelar med tjänster. Användandet av 
masskommunikation som en informationskälla, relaterar mer till kunskap om objektet än 
bedömningar gjorda av individen själv. Mattila och Wirtz (2002) diskuterar i sin rapport att 
konsumenter som tror sig veta mycket om en produkt tenderar att ha en större tilltro till sina 
egna värderingskunskaper. De uppfattar därför den upplevda risken associerad med 
produkterbjudandet vara lägre. De fortsätter att konsumenter använder informationssökning 
som strategi för att reducera osäkerhet. Den högre nivån av trosvisshet skall enligt Mattila och 
Wirtz (2002) reducera konsumentens motivation att aktivt söka information. I studien av 
författarna visade det sig att konsumenter med objektiv kunskap har en benägenhet att lita mer 
på massmedia än konsumenter med subjektiv kunskap. Sammanfattningsvis menar de att 
deras resultat av studien visar att konsumenter söker olika informationsstrategier beroende på 
den egna kunskapsnivån. Som resultat av detta kan enligt Mattila och Wirtz (2002) 
konsumenters kunskap som en segmenteringsvariabel användas som bas, vid designandet av 
kommunikationsstrategier för tjänsteföretag. Eftersom konsumenter med objektiv kunskap är 
mer intresserade utav att söka externa informationskällor, såsom tidningar och andra 
marknadsföringsmeddelanden kan böcker, PR och marknadsföringsmeddelanden skräddarsys 
för att nå ut till och ytterliggare utbilda konsumenter med objektiv kunskap. Dock poängterar 
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Mattila och Wirtz (2002) att det finns ett stort antal konsumenter med kunskaper som är ringa 
eller värderade av individen själv utan direkt erfarenhet av produkten eller varumärket. Dessa 
konsumenter är mer benägna att söka extern information framförallt från rekommendationer 
(ibid.). De påstår att självupplevd kunskap ökar med varje erfarenhet av konsumtion; därför är 
det troligt att dessa konsumenter är köpare av stora volymer eller långtidsanvändare. Att hålla 
dessa upprepande konsumenter mycket nöjda är komplicerat, fortsätter Mattila och Wirtz 
(2002), eftersom deras konsumtionserfarenheter bekräftar deras tidigare val och ytterligare 
reducerar deras aktiva sökande av information från externa källor. 
  
Generellt är den reklam som brukas idag konstruerad på ett sätt som enligt Weilbacher (2003) 
troligen inte kommer att inverka på en förändring av den existerande bilden som konsumenten 
har av varumärket. För att komma runt denna situation menar de vidare måste marknads-
föraren skapa en föreställning om varumärket som ett ”varumärke” och inte enbart som en 
produkt som marknadsföraren vill sälja mer av. Frågan är alltså inte vad varumärket är på 
transaktionell nivå, utan hur det kan skapas för att verka vara på ett visst sätt i konsumentens 
sinne. Frågan är nu enligt Weilbacher (2003), vad som kan planteras i konsumentens 
medvetande om varumärket som skiljer ut varumärket bland andra samt får det att verka 
acceptabelt. Detta till trots att produkten inte har något utförande eller andra egentliga 
kvaliteter som skiljer ut produkten från dess konkurrenter. Weilbacher (2003) menar att 
endast genom att skapa ett märke som verkar mer acceptabelt är det troligt att överhuvudtaget 
förenas med det varumärke som uppnått acceptans eller att fortsätta sitt medlemskap inom den 
gruppen.  För att modifiera den existerande perceptionen av varumärket måste 
marknadsföringskommunikation måste användas (ibid.). Utmaningen blir här enligt 
Weilbacher (2003) att utröna vad konsumenterna tycker om varumärket genom att ta in ny 
och oväntad information och framtoningar som vill tvinga eller driva konsumenten i en 
självmedvetandeprocess till att tänka om vad varumärket står för och varför det är viktigt för 
individen.  
 
2.1.3 Effekter av masskommunikation 
Delener (1994) talar om i sin rapport att religion som en aspekt av kultur har en påverkan på 
människors värderingar, vanor och attityder och influerar dessutom starkt val av livsstil. Detta 
leder i sin tur till att det påverkar konsumentens beslutsbeteende. Delener (1994) säger vidare 
att religion som en segmenteringsvariabel har visat sig vara den viktigaste kulturella kraften 
och en nyckelinfluerare på köpbeteende genom att religiösa övertygelser kan bistå individen 
vid val av lösningar till problem. Religionen kan också enligt Delener (1994) erbjuda 
individen emotionellt stöd vid lösande av problem och beslut.  
 
Novak, Carlman och Wärner (1968, s 48) definierar effekter av kommunikation som i princip 
varje slags förändring av mottagarens beteende i samband med kommunikationsprocesser. För 
att kunna förklara effekter av masskommunikation menar Novak, Carlman och Wärner (1968, 
s 52) att det krävs kunskap om vilka människor som kommer i kontakt med viss typ av 
medieinnehåll, på vilka vägar detta innehåll och dess effekter sprids inom och mellan sociala 
grupper och på vilket sätt innehållet omtolkas eller förändras under förloppet; detta kallas den 
sociala effektprocessen. Novak, Carlman och Wärner (1968, s 53) skriver att redan i början av 
1940-talet formulerades den så omtalade ”tvåstegshypotesen”. Den ger enligt Novak, Carlman 
och Wärner (1968) uttryck för en mer nyanserad uppfattning om massmedias roll i ett 
komplicerat mönster av sociala påverkningar. Huvudproblemet i den här diskussionen blir hur 
människor använder massmedia och andra informationskällor för att skaffa och behålla åsikter 
och värderingar. Tidigare forskning har enligt Falkheimer (2001, s 171) varit inriktad på 
stimuli och respons där masskommunikation gav direkta effekter, tvåstegshypotesen, som är 
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utvecklad av Katz och Lazarfeldt opponerade sig emot den starka tilltron till direkta effekter 
av masskommunikation som etablerats under de första decennierna. Fram fördes istället enligt 
Falkheimer (2001) resultat som visade på massmediernas indirekta påverkan genom olika 
nätverk, en form av tvåstegspåverkan. Hyrenius (1979, s 104) beskriver att masskomm-
unikation påverkar attityder och beteende genom en tvåstegsprocess. Ideérna från massmedia 
genom opinionsbildare till en mindre aktiv del utav befolkningen, fortsätter Hydenius (1979).  
 
 
 
Tidigare modell för masskommunikation Tvåstegshypotesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Opinionsbildare 
     Individer i social kontakt 
 
Figur 2: Katz och Lazarsfeld : Tvåstegshypotesen jämförd med den dåtida etablerade modellen för 
masskommunikation och påverkan. (Versionen är hämtad från Falkheimer (2001, s 171).) 
 
 
Falkheimer (2001, s 170) förklarar modellen genom att framhålla att individerna aldrig är 
socialt isolerade utan att varje individ är en del i en grupp eller ett nätverk medveten om det 
eller ej. På så vis blir effekten av ett massmedierat budskap, enligt Falkheimer (2001), inte 
direkt utan filtrerat genom de grupper och nätverk som individen ingår i. Hyrenius (1979, s 
104) skriver att massmedia inte har den direkta, starka och automatiska effekt som man ofta 
tror utan att effekten är beroende utav opinionsledarna. Han menar vidare att det är svårt att 
identifiera opinionsledarna och styra kommunikationen specifikt emot dem. Falkheimer 
(2001, s 171) konstaterar att den kritik som lagts fram mot modellen bygger på att Lazarsfeld 
inte har tagit hänsyn till nya, direkta medier som television och att hans empiriska studier 
endast gällde kortsiktiga individuella effekter.  
 
Falkheimer (2001, s 90) talar om att påverkan ofta brukar associeras till ord som övertala och 
övertyga. Han menar vidare att övertalning är ett etablerat begrepp inom socialpsykologin 
som illustrerar en hel process. Dock poängterar Falkheimer (2001) att övertalning sällan 
innebär att man ändrar sin egentliga attityd, än mindre sitt beteende. Han skriver vidare att 
masskommunicerande övertalningsteorier oftast utgår från de två grundläggande synsätten på 
kommunikation, som diskuterades tidigare i arbetet, där fokus läggs antingen på sändare eller 
mottagare. Falkheimer (2001) definierar sändarperspektivet som en beskrivning av sändarens 
avsikter och metoder samt mottagarperspektivet som en fokusering på mottagarens tolkning 
av budskapet.  
 

Massmedier Massmedier 
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Palm (1994, s 31) definierar sändarperspektivet som sändares avsikter och åtgärder. 
Sändarens mål för beteendepåverkan kan enligt Palm (1994, s 36) innebära fyra saker. 
 

1. Mottagaren skall utföra en handling som den inte gör idag.  
2. Mottagaren skall sluta utföra en handling som den gör dag. 
3. Mottagaren skall fortsätta utföra en handling som den gör idag. 
4. Mottagaren skall låta bli att utföra en handling som inte utförs idag. 

 
Mottagarperspektivet beskriver enligt Palm (1994, s 32) att övertalning är ett resultat eller en 
tillståndsförändring av mottagaren till följd av övertalningsförsöket. Palm (1994) definierar ett 
antal mentala steg som en mottagare måste genomgå innan en beteendeförändring kan påstås 
ha ägt rum.  
 

1. För att få en framgångsrik kommunikation till stånd måste mottagaren, 
a upptäcka ett försök till kommunikation.  
b identifiera vad meddelandet handlar om. 
c tolka budskapet i meddelandet. Tolkningen skall dessutom bli approximativt 
densamma som sändarens bild. 

 
Palm (1994, s 33) poängterar att framgångsrik kommunikation inte är likställt med 
framgångsrik övertalning. Dock menar han att detta sker indirekt genom att det vanligaste 
måttet på en kampanjs framgång är graden av exponering och uppmärksamhet. Han påstår 
även att ju vagare mål för en kampanj, desto starkare framträder tendensen till övertalning. 
 

2. Efter en framgångsrik kommunikation blir målet för sändaren att få mottagaren att 
underkasta sig på det argumentmässiga planet. Det vill säga, mottagaren inser att 
sändaren har rätt, men har ej som avsikt att ändra sitt beteende. Vidare poängterar han 
att en kampanj aldrig kan ha detta steg som slutmål. 

 
3. Mottagarens verbala beteende kan påverkas om steg två har givit resultat.  

 
Palm (1994, s 35) konstaterar att inlärning och accepterande av kunskap inte är detsamma 
som attitydförändring. 
 

4. Attitydförändring innebär att mottagaren blir negativt inställd till tidigare beteende 
eller åsikter. Attitydförändringar kan innebära att: 

a existerande attityd ändrar tecken från positiv till negativ eller på motsatt sätt. 
b existerande attityd stärks, mottagaren skyddas mot eller förbereds för 
påverkan. 
c attityden bildas till ett objekt där tidigare ingen attityd existerat, alternativt 
attityd bildas till ett objekt som tidigare inte existerat i mottagarens 
föreställningsvärld.  
 

Kotler och Armstrong (1996) påpekar att attityder är svåra att förändra, en persons attityd 
passar i ett slags mönster och för att förändra en attityd krävs stora förändringar i många 
andra. 

 
5. Förändring av beteende är sista steget, då en attitydförändring inte är likvärdig med 

förändring av beteende. Palm (1994, s 36) skiljer på tre typer av beslut: 
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a direkta handlingsutlösande beslut som rör tillfälliga inte alltför betydelsefulla 
beteenden. 
b principbeslut, en tidsrymd ligger mellan beslut och handling. Tidsrymden kan 
ibland bli så lång att handlingen aldrig utlöses. 
c handlingsutlösande beslut om beteendeförändringar som föregås av princip-
beslut.  
 

2.2 Hur massmedia nyttjas för att påverka människan i religiösa samfund? 
 
2.2.1 Övertalningsstrategi 
Falkheimer (2001, s 173) skriver att det idag talas mer om aktörer och intressenter än om 
målgrupper. Han fortsätter vidare att aktörs och intressentperspektivet utgår ifrån en omvänd 
klassisk kommunikationsmodell, där processen i huvudsak styrs av andra än sändarna. 
 
Vid all typ av reklamplanering för alla typer av organisationer, är enligt McDaniel (1986) 
mediavalet och mediainnehållets beslut av största vikt. Mediavalsbeslutet i en påtagligt emo-
tionell och personlig situation, såsom kyrklig marknadsföring måste enligt McDaniel 
försiktigt skräddarsys efter målgruppen. Till och med till en högre grad än en affärssituation 
måste enligt McDaniel kyrklig marknadsföring räkna in konsumenternas syn på vad som är 
adekvat beträffande media i syfte av att försäkra effektiv spridning av information. 
 
Falkheimer (2001, s 173) förklarar modellen information processing theory utformad av 
McGuire 1989 som en tolvstegsprocess där målet är en kommunikationsinsats. Grunden för 
McGuire:s resonemang är, enligt Falkheimer (2001, s 174), att påverkansmöjligheterna 
successivt minskar genom processen på tolv steg. De tolv stegen är: 
 

1. Uppmärksammar 
2. Visar intresse 
3. Uppskattar 
4. Förstår vad och varför 
5. Förstår hur 
6. Ändrar, skapar, förstärker attityd 
7. Minns 
8. Återkallar 
9. Bestämmer sig 
10. Utlöser beteende 
11. Förstärker, upprepar 
12. Konsoliderar beteendet 

 
 
Många kommunikationsplanerare gör enligt Falkheimer (2001) felet att utvärdera effekter på 
ett tidigt stadium i processen, vilket ger felaktiga resultat. Enligt Palm (1994, s 77) är den 
klassiska reklamformen AIDA, skapandet av Awareness, Interest, Desire och Action, en 
folkversion av information processing theory. Brassington och Pettitt (2000, s 737) lämnar ett 
exempel på hur AIDA-modellen kan fungera. Awareness är när mottagaren öppnar ett kuvert. 
Interest och desire faserna tar vid när mottagaren läser innehållet. Slutet av brevet klargör 
vilken påföljande aktion som är att vänta, actionfasen.  Huvudmålet enligt Brassington och 
Pettitt (2000) är att flytta mottagaren så snabbt som möjligt genom alla steg från awareness till 
actionfasen. Falkheimer (2001, s 175) beskriver AIDA modellen som liknande McGuires 
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processmodell; kunskap som ger en attityd som utlöser ett beteende. Modellen bygger på 
antagandet att övertygelsen ökar för varje stadium som kunden passerar. Modellen belyser 
även hur svår en övertalningsprocess är och att den ger struktur åt budskapsformuleringen. 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Konfigurering av, The AIDA response hierarchy model. Brassingon och Pettitt (2000, s 194).  
 
 
Stadierna behöver enligt Hyrenius (1979, s 101-111) inte nödvändigtvis komma i ordnings-
följd utan individen kan bli medveten om en produkt, gå till actionfasen för att sedan värdera 
produkten. Han betonar vidare att en individs position i ett stadium inte per automatik 
innebär att den för flyttas till nästa. Hyrenius (1979) menar att sändaren (organisationen) 
måste ta reda på så många karaktäristiska drag hos mottagarna som möjligt och anpassa 
kommunikationen till dessa. 
  
Persson och Palm (1975, s 64-65) menar att framgångsrik övertalning via massmedier är 
sällsynt, samt att massmediernas makt i stora delar är en myt. De menar vidare att flertalet av 
de produkter som introduceras på markanden inte blir långlivade, trots att stora pengar kan ha 
satsats på reklam. 
 
Persson och Palm (1975, s 65) har listat ett antal kriterier för vad som krävs för en 
framgångsrik påverkan. 
 
– Meddelandet måste bli uppmärksammat. 
– Meddelandet får inte uppfattas som allt för grovt. 
– Attityden som skall påverkas får ej vara alltför central hos mottagaren. 
– Sändaren måste vara trovärdig, samt ha hög status. 
 
 
2.2.1.2 Adoptions- och spridningsprocessen 
En grundläggande förklaring fram till hur en produkt eller tjänst når en actionfas med många 
konsumenter på en marknad är enligt Hyrenius (1997, s 78) teorin om hur en produkt eller 
tjänst sprids och acepteras på en marknad. Kotler och Armstrong (1996, s 167) definierar 
adoptions och spridningsprocessen som en mental process, där individen först lär sig om en 
innovation till en slutlig adoption. Adoption är enligt Kotler och Armstrong (1996) ett beslut 
fattat av individen att bli en regelbunden återkommande köpare av produkten.  
 
Kotler och Armstrong (1996) beskriver fem steg som konsumenten genomgår vid adoption 
vid en ny produkt. 
 
Awareness, konsumenten blir medveten om produkten, men saknar information om den. 
Interest, konsumenten söker aktivt information om den nya produkten. 
Evaluation, konsumenten överväger om det är värt att pröva den nya produkten 
Trial, konsumenten prövar den nya produkten i en liten skala för att förbättra uppfattningen 
om produktens värde. 
Adoption, konsumenten bestämmer sig för en regelbunden användning av den nya produkten. 
 

Awareness Action Desire Interest 
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Innovationer accepteras och sprids på en marknad enligt Hyrenius (1979, s 78) där olika 
grupper eller segment av individer har olika marknadsbeteenden och accepterar produkten 
eller tjänsten under olika tidpunkter. Hyrenius definierar fem olika segment och detsamma gör 
Brassington och Pettitt (2000, s 313). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    Tim 
 
    Time 
 
Figur 4: Diffusion of innovation, adoptive categories. Brassington och Pettitt (2000, s 313). 
 
Jobber (2001) beskriver kortfattat kurvan som visar att de aktörer (innovators, early adopters) 
som är villiga att köpa de nya produkterna precis efter lansering, troligtvis är en mindre del av 
de totala aktörer som eventuellt kommer att köpa produkten. Jobber (2001) menar att när den 
nya produkten är accepterad och godkänd av dessa kunder så blir beslutet att köpa den nya 
produkten mindre riskabel, vilket leder till att early och late adopters vågar sig på produkten. 
 
Innovators 
Hyrenius (1979, s 79) menar att denna grupp har andra egenskaper än övriga individer och att 
de är opinionsbildare och opinionsförmedlare i högre grad än andra individer. Innovators 
anses enligt Brassington och Pettitt (2000, s 313) vara viktiga i de tidiga stadierna i 
produktlanseringen, för att få en grund och starta processen och vinna acceptans hos 
konsumenterna. Denna grupp är enligt både Hyrenius (1979) och Brassington och Pettitt 
(2000) bara en liten grupp, men den köper tidigt och är villig att ta risken att produkten är 
svag. I konsumentmarknader tenderar enligt Brassington och Pettitt (2000) innovatörer att 
vara unga, välutbildade, förmögna och självsäkra.  
 
Early adopters 
Denna grupp har enligt Hyrenius (1979) egenskaper som liknar innovators men de är inte lika 
utpräglade. Enligt Brassington och Pettitt (2000) träder early adopters in på marknaden redan 
på ett tidigt stadium. Till skillnad från innovators tar de dock inte lika stora risker och träder 
in vid en produkts tillväxtfas. Både innovators och early adopters tenderar enligt Brassington 
och Pettitt (2000) att vara opinionledare och därför är det viktigt för marknadsföraren att sätta 
dem i fokus och vinna över dem till sin sida. Brassington och Pettitt (2000, s 314) poängterar 
dock att i massmarknadsföring så tittar marknadsförarna speciellt på gruppen early adopters, 
eftersom det är mindre differenser mellan individerna i gruppen, än bland innovators. Den här 
gruppen, fortsätter de, är viktig för att få produkten att vara generellt accepterad samt för att 
skapa ett gott rykte kring produkten. 
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Early majority 
Enligt Brassington och Pettitt (2000) börjar massmarknadsföring mer och mer byggas upp när 
early majority gör entré på marknaden. Denna grupp, fortsätter de att diskutera, är mer rädda 
för risker än de tidigare två grupperna och vill ha mer försäkringar om produktens fördelar 
och värde. Den här gruppen är förmodligen välutbildad och har över genomsnittlig inkomst, 
men Brassington och Pettitt (2000) poängterar att detta dock kan bero på vilken typ av 
produkt det handlar om, samt att det inte är en regel.  
 
Late majority 
Brassington och Pettitt (2000) tror att konsumentgruppen late majority kan vara ointresserad 
eller uttråkad av en produktkategori, alternativt belåten med att vänta, tills den sett hur 
marknaden utvecklat sig. Vid det här laget har det ofta enligt Brassington och Pettitt (2000) 
kommit alternativa produkter på marknaden och dessa konsumenter har därmed mer alternativ 
att välja mellan. När en produkt väl har vunnit över denna grupp av konsumenter är produkten 
mest troligt i sin mognadsfas. 
 
Laggards 
Enligt Hyrenius (1979, s 79) är detta den försiktiga gruppen och den tenderar att ha andra 
värderingar och resurser än de övriga. Brassington och Pettitt (2000) nämner flera alternativ 
till varför denna grupp är motståndskraftiga till att adoptera produkten. De kan till exempel ha 
en negativ attityd eller ekonomiska svårigheter relaterade till produkten. Alternativt kan 
laggards ha uppfångat information om produktens existens och dess fördelar vid ett sent 
stadium. Enligt Jobber (2001) är även denna grupp traditionsbunden Laggards beskrivs av 
Hyrenius (1979) och Jobber (2001) som låginkomsttagare alternativt äldre konsumenter. Vid 
tidpunkten när laggards har gjort entré på maknaden har innovators och adopters förmodligen 
redan enligt Brassington och Pettitt (2000) gått vidare till en ny produkt. Hyrenius (1979) 
menar att anledningen till att produkten eller tjänsten är på nedgångstadiet beror ofta på att det 
har kommet fler och förbättrade produkter på marknaden vilket medför att intresset för 
produkten svalnar. 
  
 
2.2.1.3 Dissonansteorin 
Dissonansteorin enligt Nowak, Carlman och Wärneryd (1968, s 182) tillämpades 
ursprungligen på situationer där en person fattat ett beslut, innebärande ett val av olika 
alternativ. Kommunikationssituationer med dissonans fortsätter Nowak et al. (1968) karaktär-
iseras av att en mottagare tar emot ett meddelande där en kommunikator uttrycker en viss 
uppfattning om ett visst objekt. Ju mer mottagarens uppfattning skiljer sig från komm-
unikatorn, desto större dissonans. Dissonansen antas öka desto viktigare kommunikatorns 
uppfattning upplevs av mottagaren (ibid.). Det finns enligt Nowak et al. (1968, s 183) två 
alternativa eller kompletterande reaktioner från mottagarens sida. 
 

1. Minska dissonansen, det vill säga ändra sin attityd i frågan. 
2. Göra kommunikatorns uppfattning mindre viktig. 

 
Teorin kan enligt Falkheimer (2001, s 176) användas som ett verktyg för att genomföra 
insatser som förstärker beteenden och attityder som är positiva för målet. Falkheimer (2001) 
listar konkreta exempel som kundtidningar och medlemsklubbar vilka har som mål att skapa 
lojalitet och långsiktig relation mellan en aktör och dess kunder, medlemmar eller andra. 
Hadenius och Weibull (2003, s 14) påpekar att det innehåll som förmedlas i medierna i regel 
ger upphov till ny kommunikation vilken i sin tur påverkar hur individerna tolkar mediernas 
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bud. Kommunikation genom massmedier och personlig kommunikation fortsätter de fungerar 
normalt i ett samspel och är båda delar i det samhälleliga kommunikationssystemet.  
 
2.2.1.4 Attityder till religiös masskommunikation 
I både Alans (2000) och McDaniels (1985) studier visade det sig att både allmänheten och 
prästerna visar en positiv attityd till användning av kyrklig marknadsföring. Båda kommer 
dessutom fram till att prästerna generellt är mer positiva till kyrklig marknadsföring än 
allmänheten. De kommer fram till att prästerna också anser att fler olika typer av mediaval är 
passande vid kyrklig marknadsföring. Alan (2000) visar att alla kristna i studien ansåg att 
direkt reklam var lämpligt, över 50 % av de icke kristna, samt prästerna ansåg detsamma. 
Enligt Alan (2000) var det mediealternativ som hade minst support, bio och annonstavlor. 
65% av de kristna favoriserar dock dessa typer av media, samtidigt som acceptansnivån låg på 
56% respektive 43% för icke kristna samt prästerna. I McDaniels tjugo år gamla studie (1985) 
visade det sig att både prästerna och allmänheten då ansåg att skyltar och gula sidorna reklam 
var de mest passande mediakanaler vid kyrklig marknadsföring. Det visade sig även i hans 
studie att både prästerna och allmänheten ansåg att marknadsföring via gåvor, såsom pennor, 
dekaler och etiketter var mycket opassande. Kyrklig marknadsföring kan dock enligt Alan 
(2000) genomföras under alla kommunikationsmedier, då han i studien fann att 
respondenternas attityder kring alla typer av mediekanaler över lag var väldigt positiva. 
 
Alan (2000) rekommenderar marknadsföring mot kristna, eftersom denna grupp generellt 
enligt Alan:s studie accepterar kyrklig marknadsföring i högre grad än icke kristna. Alan 
rekommenderar att meddelandena ska koncentreras på att lansera en vänlig image och en 
varm atmosfär för dess medlemmar. Han avråder dock starkt från reklammeddelanden som 
uppmuntrar befintliga medlemmar att gå till kyrkans aktiviteter och tjänster mer frekvent, 
eftersom hans studie visar att kristna inte är mottagliga för den typ av marknadsföring. Alan 
(2000) påpekar dessutom att prästerna skall undvika marknadsföring för en specifik kyrka, 
eftersom allmänheten både kristna och icke kristna är mindre stödjande för den typ av reklam. 
McDaniel (1985) fann även i sin studie stöd för ovanstående slutsats genom att allmänheten 
vill ha mer information om speciella professionella tjänster, men mindre information om 
specifika kyrkor. McDaniel (1985) rekommenderar även han en mer personlig och emotionell 
natur vid kyrklig marknadsföring. Enligt Delener (1994) så skall marknadsföring inte ses som 
en snabblösning för aktuella problem som uppstått, utan istället medföra sensitivitet vid 
mötandet av konsumenternas behov och önskemål.  
 

2.3 Forskningsproblem 
Effektiviteten i mottagen kommunikation avgörs enligt klassisk teori genom att kommunik-
ationsprocessen är relativt fri från störningar. Emellertid har det under senare år framkommit 
flera studier som diskuterar andra alternativa teorier kring vad som påverkar effektiviteten i 
kommunikationen. Diskussioner förs om sändares trovärdighet påverkar hur mottagaren 
intresserar sig för det sända budskapet, samt olika faktorer i omgivningen som påverkar om 
individen uppfattar meddelandet som viktigt eller inte. Vid kommunikation via massmedier 
menar flera teorier att det är viktigt att skaffa kunskap kring individerna innan budskapet 
sänds. Dessutom poängteras att individen inte är socialt isolerad utan påverkas av 
kommunikation genom opinionsbildare. Det finns flera typer utav påverkansstrategier där de 
flesta påminner om varandra. I grunden handlar de om att få individen i första steget att 
uppmärksamma meddelandet för att i slutändan uppnå någon typ utav attitydförändring. 
Teorierna klargör även att olika individer adopterar nya produkter olika fort beroende på olika 
karaktäristika och livssituationer. Den kyrkliga kommunikationen visar sig vara uppskattad av 
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både präster och medlemmar. Olika studier rekommenderar en mer aktiv kommunikation och 
marknadsföring till medlemmar av kyrkan men att det inte skall ses som en snabblösning utav 
aktuella problem, samt att mottagarens behov, önskemål och religiositet noga måste beaktas. 
Meddelandena skall fokuseras på att lansera en vänlig image istället för uppmuntrande 
meddelande till aktivitet inom kyrkan. 
 
Efter ovanstående teorigenomgång inom områdena kommunikation, massmedia och kyrklig 
marknadsföring har vi funnit det intressant att ytterligare fördjupa oss i ämnet religiösa 
samfund i Sverige i kombination med ämnesområdet massmedierad kommunikation och 
därmed har ett syfte formulerats. Detta är att utifrån en studie av masskommunikation 
undersöka hur massmediekommunikation används som strategi för att öka medlemsaktiviteten 
inom religiösa samfund i Sverige. 
 
För att svara på ovanstående forskningsproblem har två forskningsfrågor utvecklats. 
 

1. Hur fungerar masskommunikation i religiösa samfund? 
 
2. Hur nyttjas massmedia för att påverka medlemmarna i religiösa samfund? 
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3 Metod 
 
Genomförandet utav studien kommer här att beskrivas samt motiveras. En diskussion kommer 
att föras kring de valda metodernas validitet och reabilitet. 

3.1 Forskningsstrategi 
Enligt Backman (1998, s 49) undersöker en fallstudie liksom den kvalitativa strategin ett 
fenomen i sin realistiska miljö eller kontext. Fallstudier är enligt Backman (1998) särskilt 
tillämpliga i utvärderingar där studieobjekten ofta är mycket komplexa. Då studiens variabler 
som tidigare diskuterats är mycket komplexa, beroende på att de styrs och påverkas av flera 
olika individer samt deras olika perceptioner, finnes det lämpligt att använda en fallstudie. 
Denscombe (2000, s 43) menar att fallstudier riktar in sig på en eller några få undersöknings-
enheter för att få en mer djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller 
processer som uppträder fallstudiens speciella undersökningsenhet. Eftersom området 
religiösa organisationer är så pass vidsträckt och utbrett så gjorde fallstudiens avgränsande 
möjligheter att gå på djupet i en fråga trots ämnets omfattning att studien kunde genomföras 
oaktat begränsad tid och resurser.  
 
3.1.1  Val av fall 
Svenska kyrkan valdes som fall på grund av att organisationen har en lång tradition i det 
svenska samhället och därmed under en lång tid har använt sig utav olika kommunikations-
strategier. På basis av att 80 % av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan har 
Svenska kyrkans strategier en stor spridning och kommunikationen påverkar många 
människor. Flera andra religiösa samfund har sin religiösa grund i den Svenska kyrkan, som 
är en är en Lutheransk reformistkyrka. Detta sammantaget gör att vi anser att en fallstudie 
utav den Svenska kyrkan vara tämligen representativ för att kunna dra generella slutsatser 
kring vårt syfte med studien, det vill säga undersöka hur massmediekommunikation används 
som strategi för att öka medlemsaktiviteten inom religiösa samfund i Sverige.  
 

3.2 Datainsamling 
Backman (1998, s 47) skriver att individen ingår i och är en del av en subjektiv livsvärld. 
Forskningsämnets problem är baserat på en studie av kommunikation och dess övertalnings-
effekter i samverkan. Dessa är komplexa eftersom de styrs och påverkas av flera olika 
individer, samt deras olika perceptioner. En kvalitativ intervju gjordes av den orsaken att den 
utmärker sig bland annat av att man ställer enkla och raka frågor. Trost (1997, s 7) förklarar 
att som ett led av detta följer att komplexa och innehållsrika svar ges. 
 
För att få fram specifik information om Svenska kyrkans kommunikation krävs intern 
kunskap och därför gjordes ett strategiskt urval för att kunna välja ut ett antal karakteristika 
som är utav teoretiskt betydelse. De variabler som användes vid urvalet var att respondenterna 
skulle ha kunskap om Svenska kyrkans medlemsskommunikation för att kunna få 
uttömmande svar som var relevanta för vår studie. Respondenterna skulle inneha en post inom 
Svenska kyrkan samt arbeta med dess frågor på antingen en central eller regional nivå. Den 
regionala nivån var viktig att ha med, på grund av att Svenska kyrkan är en stor organisation 
som verkar på flera nivåer och massmarknadsföring på central nivå påverkar även på regional 
nivå. Valet av dessa variabler gjordes för att få korrekta samt representativa svar på 
intervjuguidens frågor. För att täcka in en så stor kunskapsbredd som möjligt valdes det ut tre 
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personer som innehar olika delar inom organisationen och därmed nyttjar masskomm-
unikation annorlunda.  
 
Som geografiska områden har Uppsala stift samt Luleå stift valts. Uppsala stift valdes genom 
att en intervjuförfrågan skickades till en nationell informationsadress inom Svenska kyrkan 
som sedan vidarebefordrade förfrågan till en, enligt dem, lämplig respondent i Uppsala stift. 
Den rekommenderade respondenten var Harriet Wennberg som är ansvarig och arbetar med 
kommunikation och media på central nivå i Uppsala. Denna intervju valdes trots det 
geografiska avståendet, eftersom respondenten har specifik kunskap om Svenska kyrkans 
massmarknadsföring från central nivå. Två intervjuer utfördes i det geografiska området 
Luleå stift. Platsen valdes eftersom det på så vis blev möjligt att genomföra personliga 
intervjuer, vilket var att föredra på grund av ämnets komplexitet. Dessa två respondenter var 
Birgitta Simma, studentpräst i Luleå samt Ulf Boström, pressekreterare i Luleå stift. 
 
Denscombe (2000, s 135-136) anser att låta de intervjuade säga sin mening rent ut är ett bra 
sätt att upptäcka saker i komplexa frågor. Semistrukturerade samt ostrukturerade intervjuer 
har i regel upptäckt mer än kontrollinriktade ansatser (ibid.). Det som enligt Denscombe 
(2000, s 135) skiljer semistrukturerade intervjuer från ostrukturerade intervjuer är i hur hög 
grad som forskaren bestämmer svarens karaktär och den längd respondentens svar tillåts ha 
(ibid.). Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas och frågor som ska besvaras. Studien eftersöker variation kring olika kärnfrågor. 
Det är därför rationellt att utveckla en stomme av kärnfrågor som sedan intervjuarens samt 
den intervjuades samtal kan kretsa kring. På så vis kan intervjuaren upptäcka nyansskillnader 
i svaren mellan de olika intervjuade personerna. Av denna anledning valdes således 
semistrukturerade intervjuer. Kombinationen av de intervjuades speciella sakkunskap 
angående ämnet marknadsföring samt intervjuarnas utbildning inom samma ämne tros 
påverka relationen på ett positivt sätt, enär diskussionen kan läggas på en högre nivå utan att 
behöva fördjupa sig i elementära sakförhållanden. Enligt Denscombe (2000, s 135) tillåter en 
semistrukturerad intervju detta, samt är anpassbar vad gäller ordningsföljd och ämnen, vilket 
tillåter den intervjuade att utveckla sina idéer och tala mer utförligt. Följaktligen utvecklades 
en intervjuguide (se bilaga 1) med färdiga ämnen och frågor som önskades svar på, men de 
intervjuade tilläts att utveckla sina svar och synpunkter.  
 
De intervjuade kontaktades först via e-post som beskrev vårt första utkast till arbetet, vårt 
syfte och våra forskningsfrågor. För att få utförliga och uttömmande svar under intervjun 
konstruerades en ämnesguide över vilka ämnen som kommer att beröras med frågor under 
intervjun, samt syfte och forskningsfrågor. Denna frågeguide skickades till de berörda tre 
dagar före intervjun (se bilaga 2). Då ämnet som diskuterades var av karaktären att en liten 
förberedelse om vad de intervjuade har arbetat med under åren höjer kvaliteten på svaren, tros 
denna ämnesguide vara positiv för studien. De intervjuade informeras om en någorlunda 
rimlig tid för intervjun. Rimligheten är satt i förhållande till intervjuarens egen uppskattning, 
samt vad som tros vara rimligt för de tilltänkta intervjuade. De tilltänkta respondenterna 
informerades även om hur intervjun skulle ske och fick möjlighet att lämna synpunkter på 
upplägget. 
 
Ljudupptagningar ger en permanent och fullständig dokumentation och kan enkelt kontroll-
eras utav andra forskare. Nackdelen är dock att de endast fångar in det talade ordet och går 
miste om den icke verbala kommunikationen samt andra kontextuella faktorer (Denscome,
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2000, s 145). Som ett komplement till ljudupptagningarna gjordes fältanteckningar under 
intervjun. Här kunde även eventuella känsloyttringar som ljudupptagningen går miste om 
antecknas. De personliga intervjuerna genomfördes på den intervjuades arbetsplats för att det 
skull vara så smidigt som möjligt för den intervjuade att ta sig tid till intervjun och för att 
kunna vara flexibel vid ändringar av tid och datum till intervjun.  Ytterliggare en fördel med 
att genomföra intervjun på den utfrågades arbetsplats var att det där finns tillgång till 
dokument och att den intervjuade hade möjlighet att kontrollera korrekta uppgifter 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum utan störande moment för att få den utfrågades 
fulla uppmärksamhet. Innan intervjuerna började antecknades fakta om de intervjuade (se 
bilaga 1). Detta gjordes för att mjukstarta konversationen så att respondenterna skulle känna 
sig mer bekväma i situationen. Innan själva intervjun började tillfrågades de intervjuade 
huruvida de samtyckte till att intervjun bandades. Resultatet blev att samtliga intervjuer 
bandades. Efter att intervjuerna genomförts tackades de utfrågade för medverkan och 
tillfrågades om intervjuarna fick komma med ytterliggare frågor vid senare tillfälle om det 
skulle bli en nödvändighet.  
 
De bandade intervjuerna skrevs direkt efter intervjuerna ut ordagrant med fältanteckningarna 
som stöd. Den enskildes utskrivna intervju skickades till varje utfrågande för genomläsning 
samt bekräftelse och godkännande av användning utav materialet. De utfrågade fick även 
möjlighet att lägga till och förtydliga uppgifterna. 
 

3.3 Metodproblem 
Enligt Thurén (1991, s 19) innebär deduktion att man drar en logisk slutsats som betraktas 
som giltig om den är logiskt sammanhängande. Thurén (1991, s 23) påpekar dock att 
premisserna bakom ett logiskt resonemang inte alltid behöver stämma. Detta påpekande är 
särskilt relevant att ha i åtanke vid denna studie eftersom ett försök till att dra generella 
slutsatser kring hur massmediekommunikation används som strategi för att öka medlems-
aktiviteten i religiösa samfund, genom att undersöka Svenska kyrkan som ett enskilt fall. De 
logiska slutsatser som dras av studien grundar sig således på att premissen Svenska kyrkan 
som ett representativt religiöst samfund är sant. För att uppnå en förståelse för syftet har 
befintliga teorier kopplade till studiens forskningsområde använts. Teorierna har sedan 
behandlats i kombination med en nyinsamling av data. Genom att använda flera olika källor 
minskar risken för att dra felaktiga slutsatser eftersom det på så vis blir möjligt att jämföra 
studiens resultat mot tidigare studiers resultat och framställda teorier.  
 
Det relativt låga antalet intervjuer kan påverka studiens utfall genom att nyanserna på 
problemet blir relativt få. Eftersom det är färre som kan bidra med kunskap kring ämnet 
innebär det att viktiga synpunkter och handlingar för studien kan förloras. Detta har försökt 
undvikas genom att de utvalda intervjuade kommer från olika nivåer inom organisationen och 
har olika arbetsuppgifter och på så vis upplever kommunikationsstrategier olika samt upplever 
effekterna utav dem annorlunda. De intervjuades sakkunskap inom ämnesområdet medför att 
diskussionerna blir djupare mer genomtänkta och därigenom tros risken att för studien viktiga 
synpunkter och handlingar går förlorade inte blir lika stora. 
 
En intervjuförfrågan skickades till en nationell informationsadress inom Svenska kyrkan som 
sedan vidarebefordrade förfrågan till enligt dem, en lämplig respondent. Detta kan påverka 
studien negativt genom att förfrågan kan skickas till en person med förberedda tillrättalagda 
svar som inte alltid är representativa för verkligheten. Risken för ovannämnda problem 
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minskades dock genom att andra källor fick bekräfta att den av Svenska kyrkans informa-
tionsservice rekommenderade respondenten var lämplig.  
 
Risken med en intervjuguide som skickades ut till de intervjuade är att svaren blir tillrätta-
lagda. För att undvika den situationen utformades guiden på så vis att punkterna i guiden var 
ämnesöverskridande och inte direkt avslöjade vilka frågor som kunde väntas. Som ett 
följdproblem av att formulera guiden på så vis att den var ämnesöverskridande är att 
följdfrågor kring vad som menas med de något oklara formuleringarna kan uppkomma och 
vid förklaringar av dessa begrepp får den intervjuade en uppfattning om vad som kan kommas 
att frågas om under intervjun. Detta har hållits i åtanke vid beskrivningar av ämnesguidens 
områden men ses som ett obetydligare problem eftersom intervjun inte är känslig av 
karaktären på så vis att tillrättalagda svar förväntas ges i någon större utsträckning. Under 
intervjuen märktes inte några tendenser till försök till tillrättaläggande. 
 
Bandningen av intervjun kan påverka studien i en negativ riktning då det utav den utfrågade 
kan kännas hämmande att svara uttömmande på frågor av känslig karaktär när det finns 
vetskap om att intervjun blir dokumenterad med en definitiv metod. Detta tros dock inte 
påverka studien nämnvärt, eftersom det som tidigare diskuterats inte enligt författarnas mått 
mätt är en studie som innehåller frågor utav en känslig karaktär. 
 
De utfrågade fick läsa igenom och bekräfta att det som är skrivet är korrekt, som en följd av 
den handlingen förstärks trovärdigheten i studien samt dess resultat. Nackdelen med denna 
tillvägagångsmetod är att den utfrågade kan dra tillbaka något som är av intresse för studien. 
Dock stöttes inte det problemet på under studien. De utfrågade kan även lägga till och 
förtydliga uppgifter vilket kan vara positivt i bemärkelsen att informationen som de utfrågade 
ger inte missuppfattas och på så vis resulterar i förvrängda slutsatser.  
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4 Empiri 
 
Nedan presenteras de empiriska svar som de tre intervjuerna resulterat i. Detta avsnitt ligger 
i linje med teori-kapitlets upplägg och svaren redovisas utifrån dessa teoriområden. 
 
Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka, dit alla är välkomna 
att vara med, ta initiativ och dela ansvar. Svenska kyrkan är rikstäckande och har cirka 7,4 
miljoner medlemmar. Relationsförändringen till staten, som trädde i kraft den första januari 
2000, har lett till att många tagit ett aktivt beslut om sitt medlemskap. Under år 2001 ökade 
utträdena, medan antalet inträden i stort sett var oförändrade. 
 
Svenska kyrkans övergripande mål för informationsverksamheten är att Svenska kyrkan ska 
vara en kommunicerande kyrka med stor trovärdighet. All verksamhet, såväl internt som 
utåtriktat syftar mot detta mål. Med hjälp av massmedia, elektronisk kommunikation och i 
verksamheter som identitetsutveckling, omvärldsbevakning, extern, inomkyrklig och intern 
kommunikation, arbetar Svenska kyrkan mot detta mål. 
 
Kyrkans sätt att vara kyrka har förändrats genom dess tusenåriga historia, men uppgiften har 
alltid varit densamma - att vara en plats för möten mellan människor och mellan människor 
och Gud. 
 

4.1 Hur fungerar kommunikation i religiösa samfund? 
 
4.1.1 Kommunikationsprocessen 
Boström menar att grunden och den viktigaste kanalen som Svenska kyrkan använder för att 
kommunicera är enskilda möten, med det menas mycket socialt arbete. Diakoner, som utför 
uppsökande arbete och anlitas ofta för samtal och rådgivning i andliga och sociala frågor gör 
exempelvis hembesök hos äldre människor eller hos alkolister. Simma menar liknade 
Boström att den viktigaste kanalen med kommunikation är mötet mellan två människor, 
ansikte mot ansikte som samtalar. Simma påpekar vidare att genom begravningar, dop och 
vigsel så möter kyrkan en stor skala människor, dessa behöver inte vara särskilt aktiva, genom 
detta ges ett tillfälle för kyrkan att berätta vem kyrkan är för människan.  
 
Wennberg menar att kommunikation sker på tre olika nivåer, församling, stift och nationellt, 
alla dessa agerar för sig självt. Wennberg berättar vidare att stiften har som uppgift att 
medlemskommunicera. På nationell nivå så nyttjas informationsservice, de får varje år ta 
emot 35 000 kontakter från enskild person, anställda inom kyrkan eller från ombud som är 
aktiva inom Lutherhjälpen eller Svenska kyrkan i utlandet. På nationell nivå förklarar 
Wennberg att de agerar även massmedialt genom pressmeddelanden och då är det främst 
massmedia som vill skapa en kontakt, men de försöker även vara lika aktiva och föra ut saker 
och budskap som de vill kommunicera. Enligt Boström som arbetar mycket med press-
meddelanden, så är det stiften som kommunicerar med pressen. Om pressmeddelandet är 
tillräckligt intressant och har ett nyhetsvärde för pressen så drar pressen nytta av detta.  
 
Att predika genom gudtjänster är även det enligt Boström och Simma ett sätt att kommuni-
cera. Boström menar att att det snabbaste sättet att kommunicera och få ut information är 
genom predikoturer. Han förklarar att i varje lokaltidning så finns det predikoturer. I 
predikoturer förmedlas vad som händer i församlingar. Respondenterna menar att ett annat 
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sätt att kommunicera är att skicka brev, tidskrifter, inbjudningar eller liknande till 
medlemmarna. Wennberg utvecklar detta mer genom att förklara att tidningar och material 
delas ut via församlingar så att det lättare kan nå medlemmarna.  
 
Alla tre respondenterna anser att Internet är i dagens samhälle en viktig kommunikations-
kanal. Att använda och kommunicera via Internet ser enligt Boström väldigt olika ut; det finns 
ingen enhetlighet, vare sig utseende eller innehåll. Detta menar han vidare kan bero på 
bristande resurser och även kunskap. Det finns ingen toppstyrning utan varje församling 
bestämmer om de vill använda sig av en hemsida eller inte. Boström berättar vidare att i Luleå 
stift är Internet en stark kanal, hemsidan används för att berätta vad som händer och detta 
leder i sin tur till att utskicken minskar. Boström talar även om skillnaden mellan fax och 
email som kommunikationskanal. Han berättar att  
 

får man ett fax måste man hantera det på något sätt, det kommer ur maskinen, man måste ta i 
det, man måste läsa det, man måste slänga det. Ett email behöver man inte ens öppna, med hjälp 
av meddelanderamen kan man lätt se vem det är ifrån.  

 
Boström förklarar vidare att om det exempelvis står i meddelanderamen att det är från 
Svenska kyrkan så kan de journalister som ej har ett intresse i att skriva om Svenska kyrkan 
strunta i att öppna det.  
 
4.1.1.1 Mottagare och sändare 
Alla de tre respondenterna påpekar att Svenska kyrkans målgrupp är Svenska kyrkans med-
lemmar. Boström menar att när man väljer att döpa sitt barn i kyrkan, då blir barnet medlem. 
Wennberg förklarar att målgruppen är framförallt och primärt de 7,4 miljoner som tillhör 
Svenska kyrkan, men även att hela Sveriges befolkning har en föreställning eller mening om 
Svenska kyrkan därför så kan även målgruppen vara alla som är bosatta i Sverige. 
 
De intervjuade förklarar att alla nivåer inom Svenska kyrkan är självbestämmande, alla 2200 
församlingar, alla 13 stift och det nationella är i mångt och mycket självbestämmande. Simma 
menar att alla anställda i Svenska kyrkan jobbar för olika uppdrag och med det menas att då är 
det den personen som är kyrkans ansikte utåt och då är det den personens trovärdighet som 
kommer i ljuset. Hon förklarar vidare att de anställda är som en med-människa i vardagen och 
att Svenska kyrkan har som budskap att lära. Boström säger att i ett pressmeddelande så ska 
det stå vettig information, församlingarna som beslutar själva, utifrån sina regler, ska 
signalera öppenhet gentemot massmedia, inte sopa under mattan. Boström berättar vidare om 
att det finns 4200 varumärken inom Svenska kyrkans ram, men det finns ingen enhetlighet, 
vad Svenska kyrkan är och vad varumärket Svenska kyrkan står för. Han menar liksom 
Wennberg att det finns ett stort behov att få kunskap och att agera gemensamt om vad 
Svenska kyrkan egentligen står för. Idag diskuteras att Svenska kyrkan försäker förankra en 
gemensam kommunikationsplattform, menar Bostöm och Wennberg. Med detta menas en 
gemensam kommunikationspolicy, kommunikationsstrategi eller en gemensam visuell 
strategi, att kunna kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt. Wennberg menar att för att, 
genom kommunikationsplattformen, underlätta och förenkla så mycket som möjligt, erbjuds 
verktyg, inspirationsmaterial, mallar för att göra det så lätt som möjligt för de anställda. 
 
För att få det sända meddelandet att verka viktigt för mottagaren menar Simma att som hon 
jobbar försöker hon forma meddelandet på ett så tydligt sätt som möjligt; hon menar att 
genom att formulera om ett erbjudande, från exempelvis kvällsgudtjänst till tentaångestmässa 
blir folk mer nyfikna och intresserade och kommer för att de vet att det då berör dem.  
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För att öka kunskapen kring Svenska kyrkan, för att förstärka relationen och förmedla att 
Svenska kyrkan är en bra organisation som gör bra saker menar Wennberg att detta nås 
genom att kyrkan anordnar träffar och möten där man på så vis kan skapa en god kontakt. 
Wennberg påpekar att Svenska kyrkan har som uppgift att utveckla, stimulera, inspirera och 
underlätta för församlingarna att göra ett bra arbete. Vidare menar hon att vissa församlingar 
är otroligt medvetna och har sedan lång tid tillbaka bedrivit ett medlemskommunikativt 
arbete, men att vissa församlingar inte ens har en kommunikatör och arbetar efter allra bästa 
förmåga. 
 
Som pressekreterare är mottagarna press och media, menar Boström. När Boström ska 
förklara hur det sända meddelandet ska uppfattas som viktigt för mottagarna drar han exempel 
från stiftsnivå. Kyrknyckeln som är ett församlingsblad lägger ner mycket tid på att ta reda på 
vem eller vilka som är deras målgrupp och att ta reda på vad som är ambitionen. Vare sig mål-
gruppen är aktiv eller en mindre aktiv, så är ett krav att skriva om sånt som engagerar 
människan; det signalerar att tidningen är till för alla. Boström säger även att stiftsnivån inte 
har en egen röst gentemot medlemmarna, stiftsnivån är ett serviceorgan mot församling och 
de är i sin tur röst emot tilltalet. Boström påpekar dock på att det däremot har diskuterats 
mycket om stiftet ska ha en egen röst. Han berättar även att något som har bidragit till många 
positiva reaktioner är att biskopen som är ett överhuvud, har en egen röst, egna åsikter och 
kan uttala sig och ta ställning. 
 
4.1.2 Kommunikation via massmedier 
När det gäller hur Svenska kyrkan arbetar för att skaffa kunskap om medlemmarna för att 
kommunicera via massmedier på ett effektivt sätt anser Wennberg att Svenska kyrkan är 
bland de absolut bästa, det bedrivs mycket forskning. På nationell nivå finns en forsknings-
avdelning och förbindelsen mellan denna är mycket tät berättar Wennberg. Wennberg för-
klarar vidare att det nu pågår den absolut största undersökning som någonsin gjorts, 3000 eller 
4000 enkäter har skickats ut. Undersökningen är gigantisk och den kommer att sysselsätta 
forskare i år framöver. Wennberg menar att med hjälp av undersökningen så kommer de att få 
reda på vad människor efterfrågar, söker och vill ha.  
 
Simma menar att för att få bästa kunskap om medlemmarna är kommunikationen mellan 
sändaren och mottagaren viktig, att fråga, prata eller att fundera tillsammans. Simma tycker 
det är viktigt att lyssna in vad målgruppen efterfrågar, vad är det som är aktuellt och vad 
behovet är för människan. Simma menar även att via enkäter på hemsidan är möjligheten att 
fråga människor vad deras behov är mycket stor.  
 
Boström har ingen åsikt om hur Svenska kyrkan arbetar för att skaffa kunskap om 
mottagaren; däremot menar han att mottagarna på stiftsplanet är press och media och genom 
att ringa och samtala får han reda på hur exempelvis en journalist vill ha utformat sitt 
pressmeddelande.  
 
Alla intervjuade anser att den övergripande synen på Svenska kyrkan är till en nackdel. 
Medlemmarnas kunskap om Svenska kyrkan är väldigt låg. Wennberg menar ändå att kyrkan 
har blivit en plats för i händelse av personliga tragedier eller större tragedier för en ort. Kyrko-
lokalen eller kyrkorummet i sig är otroligt viktigt för människor, att kunna infinna sig i ett tyst 
och tomt rum är för många människor väldigt viktigt. Enligt Wennberg så finns det ingenting 
som väcker människors känslor så mycket som när en kyrka hotas av nedläggning eller 
rivning, fast man aldrig i sitt liv engagerat sig, så gör man allt för att rädda sin kyrka. Boström 
berättar att det finns två bilder av Svenska kyrkan som lever exakt samtidigt. Den ena bilden 
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är att ”det var ju rätt så fint när farfar dog, han var ju ändå rätt bra prästen på begravningen 
och det var fint i kyrkan”. 
 
Den andra bilden som alla tre respondenterna berättar om är att trots att Svenska kyrkan blivit 
bemött på ett positivt sätt, så finns det fortfarande en schabloniserad, generaliserad bild hos 
många människor. Kyrkan beskrivs som en stendöd cementkloss, grå, trist och tom och även 
som en kvinnoprästsmotståndare. Simma påpekar ändå att Svenska kyrkan ska vara den som 
den alltid har varit, kyrkan ska vara den kyrkan är och så erbjuder man det som man har som 
grundbudskap. 
 
  
4.1.3 Effekter av masskommunikation  
Genom nätverk kan man enligt Simma fånga upp folk genom att säga: ”det är något på gång 
här, vi har en debatt kväll, gå ut till din avdelning och berätta det. Någonstans måste man 
bygga upp de här grupperna och kan meddela genom att skicka vidare ett meddelande.” 
 
Lokalradio och TV är också medier påpekar Simma. I dessa mediekanaler menar Simma att 
det oftast är de värsta nyheterna som tar störst plats och som syns mest. Hon vill även poäng-
tera att körsångerna är enormt viktiga; detta är en gammal tradition och en folkrörelse. 
 
Wennberg förklarar att det är viktigt att vara en del i samhällsdebatten. Därigenom används 
alla vägar för att kunna vara denna röst i samhällsdebatten. Hon berättar liksom Boström om 
den så kallade HOPP-kampanjen (häv ockupationen av Palestina är det fullständiga namnet på 
HOPP-kampanjen). Kampanjen är ett svar på en uppmaning från lokala kristna kyrkor och 
andra samarbetspartner i Palestina, Israel och regionen. Man ska försöka bidra till en rättvis 
fred genom att verka för ett stopp av ockupationen. Wennberg förklarar att för att utföra 
kyrkans uppdrag i samhällsdebatten så används alla metoder för att vara det också. Att genom 
att vara en röst i samhällsdebatten menar Wennberg att nätverken definitivt används.  
 
Respondenterna har samma åsikt gällande om Svenska kyrkan vill skapa en attitydförändring 
kring dagens uppfattning om religion och Svenska kyrkan. En självklarhet för de tre respon-
denterna är att folket borde få en annan bild av Svenska kyrkan. Boström förklarar att det 
pågår ett individuellt arbete varje dag för att förändra attityder. Han menar att Svenska kyrkan 
år 2017 kommer att ha förlorat en miljon medlemmar om det pågår i samma takt som idag, 
därför är det jätteviktigt att förändra attityder. Att förändra attityder är ett prioriterat arbete, 
Boström förklarar vidare att Svenska kyrkan måste bli bättre på att förmedla och berätta vad 
kyrkan gör och kommunicera det med en större frimodighet. Simma påpekar att attityden till 
Svenska kyrkan bäst kan mätas genom att man ser om folk besöker kyrkan eller ej. 
 

4.2 Hur nyttjas massmedia för att påverka människan i religiösa samfund? 
 
4.2.1 Övertalningsstrategi 

 
På nationell nivå har strategierna enligt Wennberg varit flera olika, i många fall har det 
arbetats efter olika målsättningar beroende på i vilket syfte kommunikationen har. Det har 
bedrivits tre stora kampanjer sedan millennieskiftet.  Den första kampanjen syftade mer till att 
informera om Svenska kyrkans förändrade relation till staten efter millennieskiftet. Utgångs-
punkten var att alla har rätt till att få veta vad förändringen innebär för varje enskild.  
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Det vi också såg var att vi hade i den här otroligt hektiska och uppskruvade tillvaron inför 
millennieskiftet, det skulle braka ihop datorer och inga skulle få ut pengar, flygplan skulle 
krascha och den ena och än det andra. Sen skulle vi ha världens roligaste fest, vi skulle aldrig 
ha så kul någonsin annars som just den här specifika natt. Just i den tiden och vid det tillfället så 
behövdes det också sägas att det finns faktiskt ett annat alternativ, det vill säga vi kan erbjuda 
en plats för eftertanke. Så det fanns faktiskt två olika strategier dels att berätta för människor 
vad det här konkret innebär för dig och också säga att det finns, i den här tiden finns det också 
en plats för eftertanke (Wennberg, 2004). 

 
Detta med att erbjuda en plats för individen är ett centralt tema i Svenska kyrkans syn på 
kampanjer. Samtidigt som ansträngningar görs för att formulera kommunikationen på ett sätt 
som uppmärksammas som ovan vid kampanjen vid millennieskiftet, där budskapet om efter-
tanke sticker ut i en hektisk tid. Även Simma talar om att få budskapen att uppmärksammas 
genom att exempelvis skriva på ett annorlunda, mer vardagsnära sätt. Hon betonar att det är 
viktigt att få folk att känna igen sig, visa att här hör du och jag ihop och hit kan jag gå med 
mina behov. Boström är även han inne på vikten av att få mottagaren av meddelandet att 
uppleva budskapet som vardagsnära i kombination med en annorlunda framtoning som får 
meddelandet att sticka ut och uppmärksammas. Boström föreslår en variant där det inte är 
meddelandet i sig som sticker ut utan sändaren. I Boströms fall, vid arbete på stiftsnivå, är det 
biskopen som skall vara en sändare som står för en annorlunda framtoning för att uppmärk-
sammas i det dagliga kommunikationsbruset.  
 
Wennberg beskriver andra strategier som de använt i de två kampanjerna som kom efter 
milleniumkampanjen. Dessa två kampanjer var baserade på att profilera Svenska kyrkan 
genom att lyfta fram aktuella frågor som skapar debatt och därigenom blir uppmärksammade 
och samtidigt profilera Svenska kyrkan. Svenska kyrkan ville bland annat visa på att allt inte 
kan köpas, det kanske finns andra värden där man inte behöver konsumera så mycket, eller att 
behovet utav tröst, hopp, glädje eller gemenskap kan tillfredställas på ett annat vis. 
 
De två första kampanjerna som genomfördes på centralnivå sedan millennieskiftet är att de 
har haft alla som målgrupp, samtidigt som det fanns en ambition att försöka besvara varför 
skall jag delta i det här, alltså vad är värdet och vikten av det. Vid den tredje kampanjen gick 
man ifrån att försöka nå alla utan började rikta in sig på segment istället med motiveringen, att 
under tid så är ambitionen i alla fall att nå alla. Då togs en annonssatsning fram som vände sig 
till unga kvinnor 20 –29 år i tre olika orter. Sen lades en bombmatta av olika aktiviteter ut för 
att återigen väcka det som diskuterades ovan med vad är det som är mest värt i livet.  
 
4.2.1.2 Adoptions- och spridningsprocessen 
Både Broström och Wennberg menar att Svenska kyrkan sällan erbjuder nya tjänster. Istället 
erbjuder Svenska kyrkan ett antal grundtjänster: att döpa barn, konfirmation, vigsel och 
begravning. Wennberg definierar också att Svenska kyrkan har ett antal grunduppdrag: att fira 
gudstjänst, diakonalt arbete, undervisa samt missionera. Däremot är respondenterna ense om 
att de grundtjänster och grunduppdrag som Svenska kyrkan erbjuder förändras och utvecklas. 
Utvecklingen av tjänster menar de är beroende av nya behov på orten, som gör att olika 
verksamheter växer fram. Simma menar att det är lock-betet, det vill säga ämnesvalet som 
avgör hur stor benägenheten är att ta till sig nya tjänster. Hon menar att det beror på hur 
människan är och vilken bakgrund den har. Det handlar inte så mycket om ålder utan om vem 
individen är. 
 
Boström håller med Simma och Wennberg om att det är viktigt att utveckling görs efter folks 
behov, snarare än att kyrkan skall bli modernare och häftigare. Han poängterar vidare att 
mycket arbete framförallt görs omkring gudstjänsterna, där det under senare år har vuxit fram 
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flera typer utav alternativa gudstjänstformer. Boström menar till skillnad från Simma och 
Wennberg, att det framförallt är ungdomarna som är mest benägna att ta till sig nya typer av 
gudstjänster. Det har alltid funnits en stark ungdomsrörelse i Svenska kyrkan och ungdomarna 
har alltid varit snabba på att introducera nya tankar, fortsätter Boström. Han fortsätter med att 
det kommer från ungdomarna, sen blommar det ut i den vuxna gudstjänsten. Förklaringen till 
detta tror Boström är att ungdomarna är oerhört aktiva i gudstjänstliv. 
 
Boström menar att det alltid har funnits en viss typ av konservatism bland den äldre 
generationen till att utveckla alternativa gudstjänstformer, men att aktiviteten inte behöver 
minska för det. Snarare menar han att man har mer tid och blir aktiv i till exempel kyrkorådet. 
Simma håller med om att den äldre generationen kan vara mycket aktiv, men poängterar även 
att man skall ha i åtanke vem det är som har sagt att den äldre generationen inte är intress-
erade av nymodigheter. Det är ofta den unga generationen som har en attityd gentemot dom 
äldre och det är viktigt att möta den generationen och se över vilka stämplar som sätts på dem 
som gammalmodiga. Wennberg menar att den äldre generationen rent av har en starkare 
relation till Svenska kyrkan än vad den yngre har. Hon förklarar det fenomenet med att 
sekulariseringen har tagit fart sedan 50-talet och att det fram till 70 eller 80-talet fanns 
kristendomsundervisning som skolämne. Resultatet av detta är att Svenska kyrkan inte blir en 
naturlig plats för människor och som en följd av detta upplever människor att det är inte är 
relevant att engagera sig i Svenska kyrkan. Det är först, menar Wennberg, när livssituationen 
ändras och ett akutbehov uppstår som människor ser att där finns något för dem.  
 
4.2.1.3 Dissonansteorin 
Att man lyssnar in var behoven finns är viktigare än att man talar. Wennberg nämner alla de 
omfattande utvärderingar, undersökningar och forskningsstudier som Svenska kyrkan genom-
för och stödjer för att få kunskap om individens behov och önskemål. Hon menar vidare att 
det kan uppstå konflikt med att möta individens behov när målgruppen är så bred. Om en 
grupp av individers behov tillgodoses kan en annan grupp av individer uppleva det som 
provo-cerande och hotande av att man exempelvis satsar på en massa andra gudstjänstformer. 
Men anledningen till att det dyker upp nya former av gudstjänster kan exempelvis vara att 
andra människor har andra behov. Boström menar att individens behov måste vara på 
församlings-nivå men att man på stiftsnivå arbetar mot församlingarna, vilket ger en mer 
indirekt effekt. Som församlingsarbetare menar Simma att man måste ha ett tredje öra och 
försöka förstå vad det är som individerna vill ha, om det inte är så att de kommer självmant 
och berättar vad som debatteras mycket i detta tillfälle. Det är viktigt att finna dessa 
diskussionsämnen, eftersom människor då har intresset och nyfikenheten att delta. 
 
4.2.1.4 Attityder till religiös masskommunikation 
Wennberg försäkrar att konsumenterna anser att masskommunikation är bra utifrån de 
efterfrågningar som har gjorts i samband med de olika massmediala satsningarna. Hon 
poängterar dock att det finns en skepsis till den kommersiella världen, men att konsumenterna 
överlag anser att masskommunikation från Svenska kyrkan är och har varit bra. Konsumen-
terna vill enligt Wennberg att Svenska kyrkan skall kommunicera och informera. Prästerna är 
enligt de tre respondenterna uppdelade i olika läger. Boström menar att den journalistiska 
delen framförallt uppfattas väldigt dubbel, dels den positiva delen när pressen kan nyttjas till 
att debattera och synas i samt den andra sidan när det skrivs skandalartiklar.  Boström menar 
att det är viktigt att poängtera att det skapas större nyheter kring om präster ertappas med 
något omoraliskt eftersom de har högre moraliska krav på sig än vad allmänheten har. Simma 
talar om att media inte alltid är ute efter att fånga bredden av åsikter i Svenska kyrkan, utan 
berättar egna upplevelser om att media ofta kontaktar en och samma person för att göra 
uttalanden för att de tycker att det är enklast så. Genom ett sådant förfaringssätt mena Simma 
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att media missar många som sitter på bra idéer som skulle kunna tillföra kyrkan mycket. 
Generellt gäller det även för massmedia som Svenska kyrkan producerar själv fortsätter 
Simma, att kyrkan inte plockar fram de individer som har mycket att säga. 
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5 Diskussion av fallet 
 
I detta kapitel kommer den teori som behandlats i teorikapitlet att jämföras och analyseras 
med den empiri som insamlats under intervjuerna. Strukturen på kapitlet är upplagd efter 
forskningsfrågorna och kommer att avslutas med att dessa besvaras. 
 

5.1 Hur fungerar kommunikation i religiösa samfund? 
 
5.1.1 Kommunikationsprocessen 
Kotler och Andreassen (1991, 506) menar att alla kommunikationsprocesser involverar en 
sändare och en mottagare av meddelandet. Sändaren har ett avsett meddelande, men hur 
meddelandet mottas avgörs beroende på om kommunikationsprocessen är relativt fri från 
störningar, samt om sändare och mottagare har samma kulturella koder (ibid.). Både Boström 
och Simma menar att den viktigaste kanalen för Svenska kyrkans kommunikation är genom 
enskilda möten. Genom enskilda möten ökar utsikten för att meddelandet skall tas emot som 
sändaren har som avsikt att förmedla till mottagaren. Det som enligt Hadenius och Weibull 
(2003, s 13) avgör meddelandets framkomst är om symbolerna eller språket är gemensamt 
mellan sändare och mottagare. När kommunikationen är direkt finns det möjligheter för 
sändaren att förklara och vidareutveckla det avsedda meddelandet och risken för att 
kommunikationen vid direkta möten i Svenska kyrkan minskar därmed. Simma påpekar 
dessutom att kyrkan har mycket kommunikation som är direkt, men mot en stor skala männ-
iskor. Här blir problematiken med en gemensam kod tydligare och Petersson och Pettersson 
(1999, s 17) hävdar att mottagaren är den viktigaste personen i all kommunikation eftersom 
mycket information sorteras beroende på att varje individ inte kan ta emot all information på 
en gång. 
 
Wenneberg förklarar att kommunikationen i Svenska kyrkan sker på tre olika nivåer och alla 
dessa tre agerar för sig. På nationell nivå nyttjas informationsservice vilket ger en personlig 
direkt kontakt och återkoppling. Även massmedia används som kommunikationsmedel på 
denna nivå. På stiftsnivå används också massmedia som kommunikationskanal enligt 
Boström. När massmedia nyttjas måste meddelandet ofta passera genom två kommunikations-
processer, först skall meddelandet sändas till press, tv eller radio, detta blir en mer direkt 
kommunikationsprocess för att sedan passera kommunikationsprocess nummer två från media 
till mottagarna det vill säga läsarna, TV-tittarna eller lyssnarna. Under processen finns det 
många moment som kan störa det sända meddelandets avsikt och därmed hur det mottages 
utav de slutgiltiga mottagarna. Om Svenska kyrkan själv kontrollerar mediet som de 
kommunicerar med minskar risken för brus eftersom meddelandet enbart behöver färdas 
genom en kommunikationsprocess. En sådan situation uppstår vid kampanjer eller vid 
användandet utav Internet. Svenska kyrkan har idag ingen enhetlig kommunikationskanal via 
Internet utan varje församling bestämmer enligt Boström själv om de vill använda sig av en 
hemsida eller inte. Kommunikationen via Internet kan därmed se väldigt olika ut inom 
organisationen Svenska kyrkan. Svenska kyrkan får genom den här strukturen på Internet 
kommunikationen flera sändare som försöker att sända ut ett förmodat i grunden likvärdigt 
meddelande till en stor grupp av mottagare. Genom ett sådant förfaringssätt uppstår flera olika 
kommunikationsprocesser som varje meddelande måste genomgå och meddelandets avsedda 
framkomst kan påverkas markant av olika brus. Samma situation, skall dock poängteras, 
uppstår vid alla typer av kommunikation som förs av Svenska kyrkan förutom på församlings-
nivå, eftersom organisationens olika delar till största delar sköter all kommunikation själv.  
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5.1.1.1Mottagare och Sändare 
En del information får enligt Petersson och Pettersson (1999, s 17) ingen uppmärksamhet 
överhuvudtaget, annan information får lagras, men uppmärksammas vid ett senare tillfälle, 
medan annan information får oss att reagera direkt. Peterson och Petterson (1999) listar ett 
antal faktorer såväl externa som interna som påverkar hur uppmärksamhet skapas. Dessa är 
styrka, kontraster, upprepningar, rörelser, behov, intressen, samt tidigare erfarenheter. Alla 
personer i Svenska kyrkan jobbar enligt Simma för olika uppdrag och med det menas att det 
är den personen som är kyrkans ansikte utåt och den personens trovärdighet som kommer i 
ljuset. Boström talar om vikten av öppenhet och att bara kommunicera viktiga intressanta 
saker till mottagarna. Genom ett sådant förhållningssätt blir det lättare att mottagaren sorterar 
informationen från Svenska kyrkan först, eftersom mottagaren vet om från tidigare erfaren-
heter att Svenska kyrkan är trovärdig och endast kommunicerar relevant information.  
 
Weilbacher (2003) menar att det är irrelevant för konsumentens perception vilken källan 
bakom det sponsrade meddelandet är utan huruvida meddelandet uppfattas som viktigt för 
konsumenten eller inte. Persson och Palm (1975, s 72) hävdar däremot att sändarens tro-
värdighet påverkar sannolikheten för att ett meddelande skall kunna utöva en verkan på atti-
tyden. Hyrenius (1979, s 112) sammanfogar de två teorierna genom att ge dem båda rätt och 
poängterar att det ena inte utesluter det andra meddelandet och dess ursprung måste hållas 
associerade med varandra. För att få det sända meddelandet att verka viktigt för mottagaren 
menar Simma att det är angeläget att utforma meddelandet som skall sändas så tydligt som 
möjligt något som gör att folk kan känna igen sig och förstå vad som menas, exempelvis från 
kvällsgudstjänst till tentaångestmässa. Boström förklarar att det är viktigt att fokusera på 
vilken målgruppen är och ta reda på vad som är ambitionen. Han fortsätter att tala om att 
oavsett om målgruppen är aktiv eller mindre aktiv så är det ett krav att skriva om sånt som 
engagerar människan det signalerar att meddelandet är till för alla. 
 
Idag arbetas det enligt Wennberg och Bostöm för att få fram en kommunikationsplattform för 
att underlätta en gemensam kommunikationsstrategi. I och med det arbetet blir det lättare för 
alla att få till ett bra medlemskommunikativt arbete menar Wennberg. 
 
 
5.1.2 Kommunikation via massmedia 
Masskommunikation skiljer sig från personlig kommunikation och det som gör den till en del 
i en större social kommunikatonsprocess är att den enligt Hadenius och Weibull (2003, 14) är 
enkelriktad, offentlig eller opersonlig, samtidig. Peterson och Petterson (1999) menar att ju 
mer sändaren känner till om mottagaren, desto större möjlighet att meddelandet går fram som 
avsett. Svenska kyrkan arbetar för att skaffa kunskap om medlemmarna enligt Wennberg, 
genom att bedriva mycket forskning. Med hjälp av forskningen kommer flera frågor att kunna 
besvaras om vad medlemmarna efterfrågar, söker och vill ha. Genom forskningen blir det 
därmed möjligt att kommunicera på ett sätt som skapar mer uppmärksamhet genom att man 
kan ringa in faktorer så som intressen och behov. Simma poängterar, för att få bästa kunskap 
om medlemmarna är kommunikationen mellan sändare och mottagare viktigt, att fråga, prata 
och undra tillsammans. Genom ett sådant förfaringssätt kan feedback ges innan kommunika-
tionen sker massmedialt och direkt feedback därmed blir omöjlig. Boström menar att man 
egentligen kommunicerar till medierna och formulerar budskapet så de vill ha dem utformade. 
Genom detta handlingssätt ges en god relation med pressen, men konsumenten som 
meddelandet har som syfte och nå i slutändan har då fått passera två kommunikations-
processer varav den sista kommunikationsprocessen har överlämnats till en extern intressent. 
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Mattila och Wirtz (2002) visar i en studie att konsumenter som tror sig veta mycket om en 
produkt eller tjänst tenderar att ha en större tilltro till sina värderingskunskaper, de uppfattar 
därför den upplevda risken med produkt- tjänsteerbjudandet vara lägre. Den högre nivån av 
självsäkerhet, fortsätter de, skall reducera konsumentens motivation till att aktivt söka 
information. Konsumenter med objektiv kunskap visade sig i studien ha en större tilltro till 
massmedialkommunikation än individer med subjektiv kunskap. De menar vidare att personer 
med låg självupplevd kunskap är mer benägna att söka extern information framförallt från 
rekommendationer samt att självupplevd kunskap ökar med varje erfarenhet av konsumtion. 
Alla tre respondenterna anser att den övergripande synen av Svenska kyrkan är till en nackdel 
eftersom Svenska kyrkan har blivit schabloniserad som en stendöd, cementkloss, grå, tris, och 
tom samt full med kvinnoprästmotståndare. Att människor tror sig veta så mycket om kyrkan 
kan medföra enligt Mattila och Wirtz teori ovan att människor inte söker information om hur 
Svenska kyrkan faktiskt ser ut och fungerar, eller ser vilka tjänster som erbjuds. Samtidigt är 
även alla tre respondenter övertygade om att medlemmarnas kunskaper om Svenska kyrkan är 
låg vilket skulle innebära att medlemmarna är mer benägna att söka extern information. 
Boström berättar att när människor väl möter Svenska kyrkan så är mötet oftast positivt, men 
att den schabloniserade bilden utav hur individerna tror att de vet hur kyrkan egentligen är får 
det att verka som om det lyckade tillfället enbart var en engångsföreteelse. Dock menar 
Mattila och Wirtz (2002) att själupplevd kunskap ökar med varje konsumtion och individen 
kommer därmed att förlita sig allt mer på sin egen kunskap än extern information. 
 
Generellt menar Weilbacher (2003) att den reklam som är konstruerad idag inte nämnvärt 
kommer att inverka på den existerande bild som individen har kring ett visst varumärke. 
Weilbacker (2003) menar vidare att utmaningen blir att utröna vad konsumenterna anser om 
varumärket genom att tvinga in ny och oväntad information och framtoningar. De vill driva 
konsumentens självmedvetande process att tänka om vad varumärket står för och varför det är 
viktigt för individen. Uppfattningen hos individen om vad varumärket Svenska kyrkan står för 
kan därmed enligt Weilbacher ändras genom kommunikation om inte kommunikationen tar 
fram ny och oväntad information. Simma menar dock att Svenska kyrkan ska vara vad den 
alltid har varit, kyrkan ska vara den kyrka som den är samt att man erbjuder det man har som 
grundbudskap.  
 
5.1.3 Effekter av masskommunikation 
Hyrenius (1979, s 104) beskriver att masskommunikation påverkar attityder och beteende 
genom en tvåstegsprocess. Idéerna går, menar han, från massmedia till en opinionsbildare till 
en mindre aktiv del av befolkningen. Falkheimer (2001, s 170) menar att detta beror på att 
individerna aldrig är socialt isolerade och effekterna av ett budskap blir därmed filterade 
genom de grupper och nätverk som individen ingår i. Svenska kyrkan nyttjar till stora delar 
nätverk för att kommunicera och föra ut budskap. Simma beskriver det som ett sätt att fånga 
upp folk och få dem att säga - det är något på gång här. Wennberg förklarar vikten av nätverk 
genom att Svenska kyrkan kan vara en del av samhällsdebatten och alla vägar för att kunna 
delta i den debatten skall och bör användas.  
 
Genom att använda sig utav nätverk kan man förändra attityder och beteenden i HOPP (Häv 
ockupationen utav Palestina) kampanjen exempelvis är syftet med kampanjen ur sändar-
perspektivet beskrivet utav Palm (1994, s 31) att mottagaren (Israel) skall sluta utföra en 
handling som landet gör idag. Kampanjen är ett svar på en uppmaning från lokala kyrkor och 
andra samarbetspartners i Palestina, Israel och regionen. Genom ett nätverk har denna 
kampanj bildats och syftet från avsändarna var att mottagaren (Svenska kyrkan) skall utföra 
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en handling som den inte gör idag. Palm (1994) menar att det finns ett antal mentala steg som 
en mottagare måste genomgå innan en beteende förändring kan påstås ha ägt rum. Han menar 
vidare att en framgångsrik kommunikation inte är likställt med en framgångsrik övertalning. I 
det senare fallet finns ett exempel på framgångsrikt kommunikation som lett till övertalning 
det vill säga Svenska kyrkan startade en kampanj. I det första fallet beskrivs en möjlig fram-
gångsrik kommunikation om hur Israel har uppfattat kommunikationen, identifierat budskapet 
samt tolkat budskapet korrekt. Övertalning har däremot inte skett så länge som ockupationen 
pågår. Boström menar att Svenska kyrkan måste bli bättre på att berätta vad de gör att vara 
denna röst i samhällsdebatten skapar medvetande om Svenska kyrkan vilket möjligen kan 
leda till den attitydförändring som alla tre respondenterna eftersträvar. För att uppnå en 
attitydförändring listar Palm (1994) ett antal kriterier som måste genomgås. Den första fasen 
handlar om att få individen att acceptera ny kunskap och inlärning för att i fas två få individen 
att bli negativt inställd till tidigare beteende. Attityd förändring är enligt Boström ett prio-
riterat arbete för Svenska kyrkan och det måste börjas med att kommunicera bättre vad 
Svenska kyrkan gör med större frimodighet. 
 

5.2 Hur nyttjas massmedia för att påverka människan i religiösa samfund? 
 
5.2.1 Övertalningsstrategi 
Vid all typ av reklamplanering för alla typer av organisationer, är enligt McDaniel (1985) 
mediavalet och mediainnehållets beslut av största vikt. Mediavalet i en väldigt emotionell och 
personlig situation som kyrklig marknadsföring måste enligt McDaniel (1985) försiktigt 
skräddarsys efter målgruppen. Svenska kyrkan har valt att försöka basera sina mediastrategier 
på att tillfredställa individernas behov.  
 
I både Information Process Theory samt AIDA modellen så handlar de första stegen om att 
individen får medvetenhet eller uppmärksamhet för tjänsten eller produkten, för att sedan leda 
till ett intresse hos individen. Svenska kyrkan försöker på alla nivåer (nationell, stift och 
församling) att verka för att masskommunikationen skall uppmärksammas bland allt medie-
brus i samhället. Wennberg beskriver hur de fick kampanjen vid millennieskiftet att sticka ut 
genom att de vid en hektisk tid sände ut ett budskap som signalerade att Svenska kyrkan 
erbjöd tid för eftertanke. Simma beskriver hur man på församlingsnivå arbetar för att få 
uppmärksamhet på liknande sätt genom att formulera budskapet till en mer uppseende-
väckande form. Simma talar också om att föra en mer vardagsnära kommunikation. Steg fyra 
och fem i Information Process Theory handlar om att mottagaren förstår vad, varför och hur. 
Genom en mer vardagsnära kommunikation kan individen lättare känna igen sig och däri-
genom uppnå en förståelse för budskapet. Persson och Palm (1975, s 65) har listat ett antal 
kriterier för vad som krävs för en framgångsrik påverkan. Två av dessa är att medelandet 
måste bli uppmärksammat vilket ovanstående diskussion visar att detta arbetas med samt att 
sändaren måste ha trovärdighet och status. Boström lämnar en alternativ lösning på 
problematiken att skapa uppmärksamhet kring meddelandet. Persson och Palm (1975) på-
pekar att lösningen är att genom en kombination av dessa två uppsatta kriterier skapa 
uppmärksamhet kring meddelandet, utan att för den skull förändra meddelandet. Sändaren 
som är en biskop och därigenom skulle kunna anses som en trovärdig sändare skapar 
uppmärksamhet till det sända meddelandet genom en annorlunda framtoning av sin person. 
Detta istället för att skapa uppmärksamhet kring meddelandet genom förändring av dess 
framtoning. 
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Interesse för kommunikationens meddelande försöker nås genom att framförallt kommunicera 
om dagsaktuella ämnen. Genom att kommunicera den typ av ämnen som individen är intress-
erad av, hoppas man få individen att utlösa ett beteende eller nå aktionfasen beroende på 
vilken teori som används. Huvudmålet enligt Brassington och Pettitt (2000) är att förflytta 
mottagaren så snabbt som möjligt genom alla steg från awarnessfasen till actionfasen. 
Wennberg beskriver att de två första kampanjerna var baserade på dagsaktuella frågor med 
syfte att skapa debatt och därigenom nå uppmärksamhet. Möjligheten med metoden att upp-
bringa dagsaktuella ämnen för debatt, är att mottagaren på så vis på ett enkelt sätt kan gå 
igenom hela processen, då individen intresserar sig för debatten för att sedan fördjupa sig i 
den för att slutligen själv aktivt delta i debatten.  
 
Hyrenius (1979, s 101-111) menar att stadierna inte nödvändigtvis behöver komma i 
ordningsföljd utan att individen kan bli medveten om produkten för att sedan gå till action-
fasen för att slutligen utvärdera produkten. Detta är särskilt relevant vid Svenska kyrkans 
kommunikation, eftersom individen kan vara medveten om Svenska kyrkan och deras utbud 
som Simma talar om. Att individen har medvetande om att man kan gå till Svenska kyrkan 
med sina behov. Individen kan tidigare inte ha varit intresserad, men som en följd av ett akut 
behov av hjälp kan det resultera i att individen når aktionsfasen och nyttjar Svenska kyrkans 
tjänster utan att först ha utvärderat tjänsten.   
 
5.2.1.2 Adoptions- och spridningsprocessen 
Adoption av en produkt eller en tjänst beskrivs av Kotler och Armstrong (1996, s 167) som en 
mental process där individen först lär sig om en innovation till en slutlig adoption. Processen 
beskriver de som fem steg som individen genomgår innan slutlig adoption, dessa steg är, 
awareness, interest, evaluation, trial och adoption. Både Wennberg och Boström menar att 
Svenska kyrkan sällan erbjuder nya tjänster utan har ett antal grunduppdrag som förändras 
efter vilka behov individerna har. Detta innebär att individen i sådana fall genomgår faserna 
på egen hand. Först blir individen medveten om att en tjänst saknas men individen har ingen 
information om den, sedan söker individen information om tjänsten samt överväger om 
tjänsten är värd att pröva. Tjänsten startas av Svenska kyrkan efter efterfrågan av individen, 
för att individen slutligen når adoptionsfasen av tjänsten där den bestämmer sig för en regel-
bunden användning av tjänsten. Wennbergs exempel på uppkomst av nya tjänster vid arbets-
löshet beskriver denna typ utav förlopp. Individen blir arbetslös och söker något att fylla ut 
sin fritid med samt en tröst för att inte känna att de inte behövs i samhället. Individen blir eller 
är redan medveten om Svenska kyrkan och börjar aktivt söka efter om det finns ett alternativ 
där och får ett intresse av att nyttja deras tjänster och kanske skapar en grupp för alla arbets-
lösa. Individerna utvärderar om tjänsten är värd att pröva. Gruppen bildas på prov och indi-
viden fattar ett beslut om regelbundet deltagande i gruppen. 
 
Simma menar att det är lockbetet, det vill säga ämnesvalet som avgör benägenheten att ta till 
sig nya tjänster. Detta argument utgår ifrån att Svenska kyrkan själv startat eller utvecklat en 
tjänst. Adoption av tjänsten följer i sådana fall de fem stegen enligt klassisk teori, dock 
poängterar Simma att det är individens bakgrund som avgör hur stor benägenheten är att ta 
emot nya tjänster, det handlar inte så mycket om ålder menar hon utan om hur individen är. 
Hyrenius (1979, s 78), Brassington och Pettitt (2000, s 313) talar också om att olika segment 
av individer har olika marknadsbeteenden. Dock lämnar de vissa karaktäristiska som de olika 
grupperna tenderar att ha för att befinna sig inom vissa typer av segment. Exempelvis tenderar 
gruppen innovators vara unga, välutbildade, förmögna och självsäkra medan laggards tenderar 
vara låginkomsttagare alternativt äldre konsumenter. Detta stämmer väl med Boströms teori 
om att det framförallt är ungdomar som är mest benägna att ta till sig nya typer av exempelvis 
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gudstjänster. Boström menar att det alltid har funnits en stark ungdomsrörelse i Svenska 
kyrkan och att ungdomarna alltid har varit snabba på att introducera nya tankar. Boström har 
som åsikt att introducering av nyutvecklade tjänster ofta kommer ifrån ungdomarna för att 
sedan blomma ut i den vuxna gudstjänsten också. Boström menar att det alltid har funnits en 
viss typ av konservatism hos den äldre generationen, men att man ska ha i åtanke att 
aktiviteten inte nödvändigtvis måste minska för den skull eftersom äldre ofta har mer tid över 
till engagemang i Svenska kyrkan. Att äldre är mer konservativa kan förklara varför de ofta 
placeras i late majority- eller laggardsfacket. De är helt enkelt nöjda med att vänta tills de sett 
hur marknaden har utvecklat sig för den nya typen av tjänst eller vilka alternativ det finns. De 
kan även vilja bevara de traditionella tjänsteformerna som erbjuds av Svenska kyrkan. Simma 
påpekar dock att det framförallt är den unga generationen som har en attityd gentemot den 
äldre generationen och vill placera in dem i fack och man skall hålla i åtanke vem det är som 
har sagt att de äldre inte är intresserade av nya tjänster. Wennberg menar att de äldre har en 
starkare relation till Svenska kyrkan än de yngre och att det därför är mer naturligt val för dem 
att engagera sig i Svenska kyrkan. Denna typ av resonemang stämmer inte i jämförelse med 
Brassington och Pettitt (2000) och Hyrenius (1979) uppsatta kriterier för vilka typer av olika 
segment som befinner sig inom varje specifik grupp. Wennberg menar dock att det är när 
livssituationen ändras och akutbehoven uppstår som människor framförallt söker sig till 
Svenska kyrkan. Behov av Svenska kyrkan kan ha en benägenhet att uppstå oftare under vissa 
delar av livet exempelvis när man är ungdom som Boström talar om, att ungdomar är aktiva 
under sitt tonnår för att vännerna är där, sedan tappar man kontakten för att det händer andra 
saker i livet som att man får barn och då uppstår en kontakt med Svenska kyrkan igen. På så 
vis kan det antas att individerna lämnar och kommer tillbaka till de olika stegen i 
spridningsprocessen.   
 
5.2.1.3 Dissonansteorin 
Ju mer mottagarens uppfattning skiljer sig från kommunikatorns, desto större dissonans menar 
Nowak, Carlman och Wärneryd (1968, s 183). Wennberg talar om de undersökningar, 
forskningsstudier och utvärderingar om vad individen har för önskemål och behov. Simma 
talar om att lyssna på individerna mer än man talar, för att lyssna in vart behoven finns. 
Genom sådana åtgärder kan dissonansen tänkas minska genom att Svenska kyrkan då får 
möjlighet att som Falkheimer säger att genom olika aktiviteter förstärka olika typer av 
beteenden och attityder som är positiva för målet att skapa en långsiktig relation mellan en 
aktör och dess medlemmar, i detta fall Svenska kyrkan.  
  
5.2.1.4 Attityder till religiösmarknadsföring 
Attityder till marknadsföring av Svenska kyrkan stämmer väl överens med de resultat som på 
visats i de studier presenterade av Alan (2000) och McDaniel (1985). Både konsumenterna 
eller medlemmarna i Svenska kyrkan samt prästerna anser att masskommunikation är bra 
utifrån de undersökningar som har gjorts enligt Wennberg, i samband med massmediala 
satsningar. Alan (2000) och McDaniel (1985) har båda i sina studier fått samma resultat där 
både allmännheten och präster har visat en positiv attityd till användning utav kyrklig 
marknadsföring. De kommer också fram till att prästerna dock har en än mer positiv attityd 
till kyrklig marknadsföring än konsumenterna. Detta kan inte bekräftas i denna studie, dock 
menar Wennebrg att medlemmarna har en viss skepcism till kommersiella värden i 
masskommunikation, men att de överlag anser den vara bra. Skepcism till användandet av 
gåvor som skänks bort för att marknadsföra kyrkan såg som en negativ kanal i McDaniels 
(1985) studie medan det i Alans (2000) studie verkar vara passande att använda alla typer av 
mediekanaler. Enligt Boström var problemet med kyrklig marknadsföring från prästers syn-
vinkel framförallt en fråga om osäkerhet vid hantering av situationen. Liknande diskussion 
kan dock inte finnas i studier av Alan (2000) eller McDaniel (1985). 
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5.3 Svar på forskningsfrågor 
 
Hur fungerar masskommunikation i religiösa samfund? 
 
Kommunikation bedrivs på flera olika nivåer vilka kan variera i antal beroende på struktur 
och uppbyggnad av det religiösa samfundet. I Svenska kyrkan är de olika nivåerna är 
fristående, vilket innebär att budskapen som skickas ut från Svenska kyrkan som en organi-
sation har flera olika sändare som inte är kontrollerbara, vilket medför svårigheter för 
mottagare om meddelande vem som är sändaren. Detta kan variera i olika samfund beroende 
på hur organisationen ser ut samt hur stor den är. Ju fler sändare, desto svårare att koordinera 
att ett gemensamt budskap till mottagarna. Som följd utav problemet med koordination föds 
en konflikt mellan varumärket och vad det representerar för individen, samt vad de olika 
sändarna faktiskt säger. Trots att flera undersökningar har gjorts och pågår för att reda ut vad 
konsumenterna har för önskemål och behov blir det svårt att föra en enhetlig kommunikation, 
eftersom bristerna i kommunikationen framförallt verkar ligga hos sändaren. 
 
Hur nyttjas massmedia för att påverka medlemmarna i religiösa samfund? 
 
Religiösa samfund använder mycket vardagsnära kommunikation för att få individen att 
lättare känna igen sig och därigenom uppnå en förståelse för budskapet. De arbetar även 
mycket för att skapa uppmärksamhet kring meddelandet för att på så vis få möjlighet att 
påverka individen. Adoption av nya tjänster verkar ske efter individernas behov, behoven 
tenderar att uppstå oftare under vissa delar av livet, exempelvis med Svenska kyrkan som fall, 
i tonåren och pensionsålder. Individerna lämnar och kommer tillbaka till de olika stegen i 
spridningsprocessen och massmedia kan därmed anpassas för att nyttjas för att påverka olika 
segment i spridningsprocessen. Undersökning görs inom religiösa samfund för att utröna vilka 
önskemål och behov individen har för att på så vis minska dissonansen av kommunikationen 
mellan sändaren och dess medlemmar. 
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6 Slutdiskussion 
En diskussion kommer att föras kring de samband mellan empiri och teori som dragits i 
analyskapitlet samt en återkoppling till syftet. Funderingar kring generaliseringsmöjligheter 
kommer att behandlas för att slutligen avslutas med förslag till fortsatt forskning kring 
ämnesområdet.  
 

Diskussion och slutsatser 
Svenska kyrkan verkar inte ha en klar bild över vad varumärket står för samt vad det vill för-
medla. Utan ett sådant klargörande ser vi det som svårt för Svenska kyrkan att överhuvud-
taget kunna kommunicera på ett effektivt sätt eftersom det inte egentligen är utrett vad som 
skall kommuniceras.  
 
Mycket undersökningsarbete görs på många olika nivåer i Svenska kyrkan och liknande 
undersökningar förmodas även ske i andra religiösa samfund, med syfte att finna vad med-
lemmarna har för önskemål och behov. Med rätt nyttjande av den informationen kan 
kommunikationen an-passas på ett sätt som skapar både uppmärksamhet, tydlighet och 
igenkänning hos individerna i den stora målgruppen. Trots den stora mängd av information 
kring målgruppens behov och önskemål finns det flera ställen där funktionen av 
kommunikation gentemot medlemmarna inte fungerar. Religiösa samfund, likaså Svenska 
kyrkan kommunicerar bland annat mycket gentemot media vilket är en utmärkt metod för att 
kommunicera till en så stor och bred målgrupp. Det skall hållas i åtanke vid kommunikation 
via denna typ av mediakanal vem som dessa faktiskt har som syfte att nå med 
kommunikationen, att media egentligen är ett medel för att kunna kommunicera med flera 
mottagare samtidigt. Kommunikationen bör därför anpassas efter den slutliga mottagaren och 
det bör hållas i åtanke att meddelandet passerar flera kommunikationsprocesser innan det 
slutligen når den avsedda mottagaren och det är därför av yttersta vikt att meddelandet är 
tydligt redan från början för att meddelandet skall nå mottagarna som avsett trots den 
förmodade ökningen av brus under den långa kommunik-ationsprocessen. 
 
Kommunikation är enligt teorin en komplicerad process där ett meddelandes avsedda mottag-
ande kan resultera i en ny tolkning beroende på flera olika variabler hos både sändare, 
mottagare och omgivningen. Flera av författarna har olika teorier om hur ett meddelande på 
bästa sätt blir tydligt för individen. De främsta problemen för Svenska kyrkan att få en 
effektiv kommunikation är dels att organisationen är förhållandevis platt vilket har medfört att 
varje församling sköter kommunikationen efter bästa möjliga förmåga vilket förutom 
varierande slutresultat skapar ett potpurri av olika budskap samtidigt som ett gemensamt 
grundbudskap skall kommuniceras. I religiösa samfund kan även detta tänkas hända, eftersom 
budskapen förmedlas på olika sätt, men grundbudskapen är ändå detsamma. Problemet med 
denna blandning av meddelanden är att alla riktar in sig mot samma målgrupp det vill säga 
alla medlemmar eller alla invånare i Sverige. Detta medför att samma meddelande måste gå 
igenom flera kommunikationsprocesser och risken för att meddelandets avsedda tolkning 
förvanskas ökar markant.  
 
Problemet med den spretande satsningen på kommunikation kan bli särskilt tydligt i 
satsningen på Internet. Vissa församlingar har inte en sida på Internet överhuvudtaget. Prob-
lemet uppstår dock då en besökare av en webbsida vill besöka en annan webbsida, eftersom 
uppläggen inte har gemensamma drag. Denna brist på gemensamma nämnare kan frambringa 
en konflikt för mottagarna eftersom det skapar en osäkerhet kring vem som är avsändaren av
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meddelandet. Vid en osäkerhet kring vem det är som är avsändare blir det svårt att verka som 
en trovärdig sändare samt att igenkänningsprincipen sätts ur spel och därmed blir tidigare 
upplevelser irrelevanta för mottagaren. Upprepning av information och tidigare erfarenheter 
är enligt Peterson och Petterson (1999) viktiga faktorer för att bli framgångsrik i hur upp-
märksamhet skapas vid kommunikation. 
  
Religiösa samfunds satsningar på att vara en del i samhällsdebatten för att skapa uppmärk-
samhet kring organisationen blir ett naturligt sätt att skapa engagemang, genom att människor 
söker sig till ett ämne som de är intresserade av. Mattila och Wirtz (2002) menar att individer 
som tror sig känna till en produkt eller tjänst inte söker ytterligare information genom att 
locka individer att delta i ämnen som berör dem. På så vis möter individer sitt religiösa 
samfund och får möjlighet att revidera en möjlig negativ uppfattning av sitt samfund.  
 
Att skapa uppmärksamhet kring det sända budskapet är det första steget i de flesta påverkans-
strategier och ofta följer en individ vid adoption av en produkt eller tjänst mer eller mindre 
AIDA modellen och kommunikationen kan därför anpassas därefter. Det påpekas dock att 
stegen inte alltid kommer i ordningsföljd. Detta innebär att vid kommunikation så behövs 
mycket energi läggas ner på att se till att alltid finnas i bakhuvudet hos varje individ, att det är 
till sitt religiösa samfund man kan söka sig för hjälp, stöd och tröst. Om inte den tanken finns 
inplanterad hos varje individ kommer tjänsten inte att användas överhuvudtaget. Finns 
däremot den tanken kan tjänsten utvärderas efter nyttjandet. En god kommunikation under 
individens nyttjande utav tjänsten och bra kommunikation vid uppföljning kan medföra att 
individen blir mer intresserad av att engagera sig mer i sitt samfund. De flesta studier visar att 
både medlemmar och präster är positiva till användandet av kyrklig marknadsföring men det 
verkar som om det saknas kunskap och klara strategier för hur Svenska kyrkan skall arbeta för 
att på ett effektivt sätt kommunicera med medlemmarna. Klara strategier att effektivt komm-
unicera mellan sändare och mottagare kan även tänkas vara ett problem vid andra religiösa 
samfund. 
 
Eftersom Svenska kyrkans organisation som det har framkommit i studien, skiljer sig från 
minst ett religiöst samfunds organisationsstruktur, genom att organisationen är platt och varje 
församling och stift är självstyrande i kommunikationsprocesser påverkas denna speciella typ 
av organisationsupplägg. Även det studerade ämnesområdet hur massmediekommunikation 
kan användas som strategi för att öka medlemsaktiviteten i religiösa samfund i Sverige. Som 
resultat av ovanstående konstaterande blir det svårt att göra generaliseringar av syftet och 
applicera det på religiösa samfund i Sverige. 
 
 
Fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatta studier är, att på grund av generaliseringsproblemet som diskuterades i 
slutdiskussionen, att genomföra samma undersökning på andra religiösa samfund i Sverige för 
att kunna få ett resultat som ger möjlighet till en grund för en vis nivå av generalisering än 
vad denna studie har gett möjlighet till. Studien har fokuserats på masskommunikation som 
medel för att öka aktiviteten i Svenska kyrkan, en intressant möjlighet är huruvida den 
enskilda kommunikationen kan nyttjas för samma syfte. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Namn:   Ålder:  Kön: 
 
År inom yrket: 
 
Arbetsuppgifter och placering: 
 
 
Intervjufrågor: 

 
Hur fungerar kommunikation i religiösa samfund? 

 
Kommunikationsprocessen 
 
1. Vilka och på vilket sätt använder Svenska kyrkan olika kanaler för att kommunicera 

med mottagarna? 
 
Mottagare och sändare 
 
2. Hur arbetar Svenska kyrkan för att vara en trovärdig sändare? 

 
3. Vilka definierar Svenska kyrkan vara sin målgrupp? 

 
4. Hur arbetar Svenska kyrkan för att få de sända meddelandena att verka viktiga för 

mottagaren? 
 

Kommunikation via massmedier 
 

5. Hur arbetar Svenska kyrkan för att skaffa kunskap om mottagaren? 
 

6. Konsumenternas kunskap om vad de tror sig veta om produkten/tjänsten Svenska 
kyrkan, ses det som en tillgång eller en nackdel? Hur ställer sig Svenska kyrkan till 
detta? 

 
      Effekter av masskommunikation 
 

7. Hur nyttjar Svenska kyrkan olika nätverk för påverkan? 
 

8. Vill Svenska kyrkan skapa en attitydförändring kring dagens uppfattning om religion 
och Svenska kyrkan och hur arbetar Svenska kyrkan i sådana fall för att skapa 
attitydförändring?
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Övertalningsstrategi 
 

9. Vilka strategier används vid planering av olika massmediala kampanjer? 
 
 
Adoptions och spridningsprocessen 

 
10. Vilka olika målgrupper anser Svenska kyrkan vara mest benägna att ta till sig nya 

tjänster som erbjuds av Svenska kyrkan? 
 
 
 

Hur nyttjas masskommunikation för att påverka människan i religiösa samfund?  
 
Dissonansteorin 

 
11. Hur arbetar Svenska kyrkan för att möta/tillgodose individens behov? 
 
 
Attityder till religiös marknadsföring 
 
12. Hur ställer sig prästerskapet till masskommunikation? 
 
13. Hur ställer sig konsumenterna till masskommunikation? 
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Bilaga 2 
 

Ämnesguide 
 
Syfte: 
Utifrån en studie av masskommunikation undersöka hur massmediekommunikation används 
som strategi för att öka medlemsaktiviteten inom religiösa samfund i Sverige. 
 
För att svara på ovanstående forskningsproblem så har ett antal forskningsfrågor utvecklats 
för att leda analysen av problemet vidare. 
 

1. Hur fungerar masskommunikation i religiösa samfund?  
 
2. Hur nyttjas massmedia för att påverka medlemmarna i religiösa samfund? 

 
 
Ämnen som kommer tas upp under intervjun: 
 

• Kommunikationsprocesser mellan sändare (Svenska kyrkan) och mottagare 
(målgrupp). 

 
• Kommunikation via massmedier. 

 
• Effekter av masskommunikation (attitydförändringar och övertalningsstrategier). 

 
• Spridningsprocesser. 

 
 


