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Abstract 
 

This study has examined the content of the Swedish Church's posts on the social network media 

Facebook and Instagram. The posts were published during September to November 2017, 

which is about 90 posts. I have also analysed if the posts could be seen as marketing in this 

particular media form. Rational Choice Theory has served as an overall theory in which I 

assumed that people make rational decisions in the choosing of their religion. Therefore, I see 

the content on these sites as a supply of the Swedish church religiosity that people can base 

their decisions on. Through an inductive approach, themes have been searched for in the posts 

and analysed through text condensation. The result of the study is that there are six types of 

published content, grief management, church operation, divinity, entertainment, religious 

history and informative posts about the Swedish church election that took place in September 

2017. 

These posts can be seen as marketing because the focus in marketing has shifted from emphasis 

on the product to the consumer. The purpose is now to provide consumers with information that 

they can base their decisions on. Therefore, when people use the information on these sites in 

order to make a rational choice of their religion, the post can be seen as marketing of the 

Swedish Church, but not in cases when people read the post in other purposes. 

 

Nyckelord: 

Svenska kyrkan, Utbud, Marknadsföring, Rational choice theory, Medialisering  
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Kapitel 1. Inledning 

1. Inledning  
"Kom och köp" har nog de flesta av oss i tidig ålder stått och ropat i den nedre delen av 

klätterställningen där vi försökte kränga iväg sandkakor till priset av några stenar och kottar.  

Vi blev äldre och marknaden flyttades från lekplatsen till fysiska butiker med verkliga pengar. 

De senaste åren har digitaliseringen tagit över samhället, det mesta sker nu elektroniskt, allt 

ifrån betalning av hyran till julklappsshopping. Detta innebär att vi rör oss nu allt mer i den 

digitala världen. Vi håller kontakt med vänner via sociala medier, chattar och skapar olika 

event. Vi följer organisationer, butiker och kändisar som intresserar oss. Detta har också 

skapat ett nytt forum för marknadsföring. Företag behöver inte längre skicka ut reklamblad i 

lika stor mån, nu räcker det med en bild i kanten av din skärm eller en avbrytande 

reklamvideo i mitten av den gulliga kattfilmen du kollar på.  Stort antal följare innebär också 

en stor målgrupp. Har du många följare till ditt konto finns det en stor chans att många ser det 

du postar, därför har sociala medier blivit en utmärkt plattform att marknadsföra sig på.  

Den här studien utgår från Rational choice teorin. Teorin går ut på att människor använder sig 

av rationellt tänkande när de tar beslut. Målet är att de själva skall få det så bra som möjligt, 

för så lite ansträngning som möjligt. Inom religionssociologin innebär det att människor tar 

rationella beslut i val av religion. De tar delar av, formar, anpassar religion för att den skall 

passa de själva så bra som möjligt. RCT inkluderar utomstående faktorer såsom hur 

omvärlden marknadsför religion och utgår därför från att det finns en efterfrågan och ett utbud 

av religion (Furseth & Repstad, 2005, s. 124, 159f). Min studie fokuserar på Svenska kyrkans 

Facebook och Instagraminlägg och om de marknadsför religion i dessa sociala medier. 

Studien fokuserar därför på avsändaren av religion snarare än mottagarna. Jag har därför inte 

analysera vilka rationella beslut mottagarna tar utan istället sett på vad det är som de kan 

basera sina beslut på, vad är det som marknadsförs? Teorin utgår ifrån att det finns en 

efterfrågan av religion och därför måste det också finnas ett utbud. Jag ska undersöka vad 

utbudet är.  

Svenska kyrkans Facebooksida har 57 855 följare och totalt 59162 personer som gillar sidan i 

november 2017 (Facebook, Svenska kyrkan, 2017). Det finns riktlinjer för hur Svenska 

kyrkan skall marknadsföra sig. I riktlinjerna beskrivs sociala medier mer som en stressfaktor 

hos unga snarare än ett lämpligt kommunikationsverktyg för religiösa församlingar 

(Bonnevier, 2009, s. 25f). Den synen tror jag har ändrats de senare åren med tanke på deras 

aktivitet i sociala medier. Svenska kyrkan har som kommunikationslöfte att vilja förmedla tre 

sakfrågor De vill "[...]ge rum för möten med Gud", "[...] ge möjlighet till eftertanke, tro och 

engagemang."," [...] vara en närvarande och öppen kyrka buren av tillit, livsmod och hopp." 

(Bonnevier, 2009, s. 114). Dessa tre saker är något de vill förmedla i sin marknadsföring. Jag 

skall dock undersöka vad det är de faktiskt publicerar i sina sociala medier och diskutera om 

det eventuellt marknadsförs.  
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1.1. Syfte och mål 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Svenska kyrkans utbud av deras religion och 

organisation i deras inlägg i sociala medierna Facebook och Instagram under tidsperioden 

september till november 2017. Vidare i studien ämnar jag undersöka om sociala medier 

fungerar som en marknadsföringskanal. 

Genom textanalys skall jag först tematisera inläggen, sedan presentera resultatet och analysera 

detta resultat utifrån valda teorier och slutligen kommentera utifrån tidigare forskning.  

1.2. Frågeställning 
Min frågeställning lyder: 

Vad kännetecknar Svenska kyrkans inlägg i sociala medier sett som ett utbud människor kan 

basera sina val av religion på? 

På vilket sätt kan Svenska kyrkans publicering av inlägg ses som marknadsföring av deras 

utbud av religion? 

1.3. Avgränsning  
Jag har fokuserat på inlägg publicerade från september 2017 till och med november 2017. 

Anledningen till detta tidsspann är att ett större skulle resultera i för stor mängd data då 

Svenska kyrkan publicerar inlägg nästan dagligen i sociala medier.  Tidsperioden är också 

relevant i mitt tycke eftersom det är en period som är nära i tiden.  

Jag har valt att fokusera på texterna som Svenska kyrkan publicerar och exkluderar därför 

bilder och vad de kan ha för betydelse. Ibland delar organisationen bilder med text, då har jag 

valt att inkludera den texten i materialet. I fall där Svenska kyrkan länkar vidare till andra 

sidor har jag tagit hänsyn till sidans innehåll och vad det har för betydelse i situationen men 

jag har inte analyserat texten som finns på den hänvisade sidan. 

1.4. Forskningsgenomgång 

Religion och Media 

Peter Fischer-Nielsen (2012) riktar in sig på Mediatization eller medialisering av religion i 

artikeln The internet mediatization of religion and Church. I en enkätstudie har han analyserat 

den evangeliska lutherska kyrkan i Danmark ur ett medialiseringsperspektiv. Teorin handlar 

om hur användandet av media påverkar, och vad medianvändandet ger för konsekvenser i 

samhället.  Han studerar perspektivet ur två aspekter, dels religion, genom att se förändringar i 

kommunikationsverktygen för den Danska kyrkan och dels förändring av arbetssätt i kyrkan, 

där han undersöker prästers användning av internet i deras verksamhet (s.45ff). Resultatet 

visar att internet har en viktig påverkan när det gäller religiös orientering. Han kunde se att 

ungdomar i hög grad använde sig av internet och att det är ett fenomen som kan växa. Sidor 

med religiöst innehåll är dock bara en bråkdel av internetets utbud och icke-religiösa sidor tar 

därför en större roll. Trots detta utmanar internet kyrkans roll som det självklara stället att 

praktisera religion menar Fischer-Nielsen.  Det andra resultatet han fick fram vara att präster 

använder sig av internet i sin yrkesroll. Genom att använda internet försvann en del av onödig, 

tidskrävande fysisk interaktion och på så sätt har det underlättat för en del präster. Vissa 

präster tog även inspiration från internet till sina gudstjänster de höll i kyrkan. Trots att en del 

av dem tydligt hade tagit till sig av teknologin kunde inte Fischer- Nilsen se en betydande 

förändring där internet blivit ett vanligt medel för att nå människor inom och utanför kyrkan 

och inte heller som en hjälp i prästernas arbetsliv inom den Danska kyrkan, men att det 

verkade som om det var på god väg till en förändring strukturellt (s.58f).  
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Marcus Moberg (2016) har genomfört en diskursanalys och skriver i sin artikel Mediatization 

and the technologization of discourse: Exploring official discourse on the Internet and 

information and communications technology within the Evangelical Lutheran Church of 

Finland om den digitala erans framväxt och har då undersökt vad som sker med informations 

och kommunikationstekniken i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under denna era. 

Resultatet han har fått fram är att utvecklingen av internet och informations och 

kommunikationsteknik har skapat förändringar som till exempel ändrade kommunikationssätt 

där tekniska verktyg nu används i högre mån. Företag, organisationer, myndigheter och den 

finska kyrkan m.fl. har anammat den nya tekniken och tagit till sig den och utvecklat sin 

kommunikationsteknik. Det vill säga kyrkan har anpassat sig till den digitala eran i form av 

smidigare kommunikation.  

Religion och Konsumtion 

Gauthier, Martikainen, och Woodhead (2013)  diskuterar i artikeln Acknowledging a global 

shift: a primer for thinking about religion in consumer societies religion i kombination med 

ekonomi. De har undersökt konsumtionssamhällets påverkan på religion genom att först 

granska äldre litteratur som behandlar religion och ekonomi för att söka samband mellan dem 

för att sedan pröva fenomenet ur ett nutida perspektiv. Resultatet de fick fram var att en 

växande neoliberalism samt ett globaliserande mediafält i samklang med hög konsumtion har 

hjälpt till att forma den tro och den praxis av religion som vi har i dagens samhälle. De 

nämner att det moderna samhället inte behöver vara en negativ påverkan på religion utan kan 

istället ge en stimulerande förändring i religiösa organisationer. De i sin tur ifrågasätter 

rational choice teorin som jag använder i min studie, och skriver att den teorin förutsätter att 

det finns rationella människor på marknaden, vilket inte alltid är rimligt enligt dem, samt så 

försummar RCT sociala och strukturella faktorer som de tycker påverkar individens val 

genom att mena att kunden alltid måste vinna något på sitt val. I en annan artikel skriver 

Gauthier, Martikainen, och Woodhead (2011) åter igen om religionens roll i 

konsumtionssamhället. I den artikeln problematiseras inte RCT på samma sätt utan genom att 

behandla religionen som vilken marknad som helst med ett utbud och en efterfrågan från olika 

aktörer så skapas en konkurrens som vissa ekonomer då menar ökar utbudet och tvingar 

religiösa organisationer att förbättra sig. 

Carrette och King (2005) hävdar i sin bok Selling spirituality: The silent takeover of religion 

att andlighet (Spirtuality) har genomgått både individualisering och kommersialisering som 

innebär att privata aktörer tar över religiösa organisationer istället för att ha det som en statlig 

verksamhet styrd av en aktör. En liknelse är att privatisering av apotek som gjort i Sverige där 

apoteken tidigare reglerades av den svenska staten för att sedan styras av privata företag, på 

liknande sätt har religion tagits över av privata aktörer menar forskarna. Detta för att anpassa 

religionen till konsumtionssamhället som präglas av ett kapitalistiskt tänkande. 

Neoliberalismens framväxt tycks vara orsaken till att andligheten nu kan ses som en marknad. 

Företag och organisationer ompaketerar spiritualiteten för att passa den styrande efterfrågan 

menar Carette & King (169ff).   

Sociala medier och Marknadsföring 

Constantinides och Fountain (2008) har undersökt hur lämplig Web 2 är i 

marknadsföringssyfte. Web 2 är ett samlingsnamn för olika internetsidor som möjliggör för 

användarna att styra innehållet på sidorna, en del av web 2-tekniken är sociala medier.  

Resultatet de har fått fram är att flera företag har börjat ändra sitt beteende i marknadsföringen 

av deras varor och tjänster. Allt fler företag och organisationer använder sig av eller planerar 

att använda sig av sociala medier i en högre utsträckning som en kanal för deras 

marknadsföring. Forskarna tycker sig se en stor förändring i konsumentbeteendet och allt fler 
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konsumenter verkar uppleva den relativt nya marknadsföringskanalen som positiv. Detta i sin 

tur menar de påverkar teknikutvecklingen och också företags affärsstrategier.  De tror att 

sociala medier är här för att stanna därför bör företag anpassa sig till den nya kanalen och lära 

sig bemöta kunder på ett bra men nytt sätt i sociala medier. Många unga är aktiva på sociala 

medier skriver de och har därmed anammat web 2 som ett ställe för konsumtion i viss mån. 

De menar att sociala medier är ett utmärkt sätt för företag att utföra direkt marknadsföring.  

1.5. Material 
Det material jag använder mig av i min studie är publicerade inlägg i sociala medierna 

Facebook och Instagram från avsändarna @svenskakyrkan och @svenskakyrkan_delar under 

perioden september till november 2017. Det är ett tidsspann på tre månader som avser ungefär 

90 Facebookinlägg och ungefär samma mängd Instagraminlägg. Instagramkontot hanteras av 

redaktörerna för sociala medier på Kyrkokansliet i Uppsala. Det kontots inlägg liknar 

Facebooksidans inlägg i viss mån, ett fåtal inlägg är identiska vilket kanske kan göra 

jämförandet mindre givande. Innehållet är i hög grad repostade, dvs. någon har redan 

publicerat inlägget på en annan sida, som Svenska kyrkan sedan har vidarebefordrat på sitt 

konto. Inläggen som repostas är främst från församlingar inom Svenska kyrkan och sällan 

formulerade av Kyrkokansliet själva men oftast skriver de till en kommentar i samband med 

delningen. Jag kommer att inkludera både huvudkontots text och församlingarnas eftersom att 

bara granska @svenskakyrkan_delars formuleringar ger i många fall osammanhängande text.  

Även om inläggen delvis liknar varandra ifrån de olika medierna samt att inläggen i många 

fall inte är formulerade av endast ett konto så är de formulerade av personer inom Svenska 

kyrkan som sedan valts att vidarebefordras till ett huvudkonto. Vid val av Instagramkonto 

hade jag två valmöjligheter. Det andra kontot är ett vandringskonto. Kontot vandrar mellan 

olika personer varje vecka, gemensamt är att de alla jobbar inom Svenska kyrkan. 

Organisationen skriver själva på Instagramsidan att det är en möjlighet att följa "svenska 

kyrkans liv och verksamhet". Även om jag tror att det skulle vara intressant att inkludera även 

detta konto i studien blir materialet för omfattande för en C-uppsats, de olika representanterna 

har ibland delat upp till fem inlägg per dag under sin period vilket ger väldigt mycket data.  

Sociala medier är en plattform där människor kan mötas i en digital värd utan att behöva 

mötas i fysisk form. Det är ett slags nätverk som möjliggör engagemang och gemenskap bland 

dess användare (Waters, 2016, s. 154).  Jag ska undersöka inlägg på de sociala medierna 

Facebook och Instagram. Facebook är enligt (Nationalencyklopedin, 2017) (2017) en 

"[...]webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande[...]". Sidan startades 2014 av 

Mark Zuckenburg och har sedan dess fått miljontals användare (NE.se). Facebook skriver 

själva på deras Facebooksida att målet med deras tjänst är "Give people the power to build 

community and bring the world closer together." (Facebook.com/facebook). På så vis är 

Facebook en plattform för att knyta band med andra människor och organisationer och 

därmed skapa ett personligt nätverk.  

Instagram skiljer sig lite från Facebook även om det också är ett socialt nätverk. Här har 

användarna möjlighet att följa vänner, kändisar, organisationer, företag m.fl. och får då upp 

deras inlägg i ett personligt anpassat flöde. Alla inlägg som postas måste innehålla en bild 

något som Facebook inte kräver. Instagram grundades 2010 och har idag liksom Facebook 

miljontals användare. 2012 blev Instagram uppköpta av företaget Facebook men har fortsatt 

vara en egen social media-tjänst, men som idag är sammankopplade genom att användare kan 

välja att länka samman sitt Facebook-konto med Instagramkontot och på så sätt kopiera över 

sitt nätverk på Facebook till Instagram (NE.se, 2017).  
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Kapitel 2. Teori 

2. Teori 
I följande avsnitt presenterar jag de teorier som jag använt mig av i studien. Den första är 

Rational Choice theory som fungerar som ett övergripande perspektiv i studien. Den andra är 

en teoretisk utgångspunkt om medialisering av religion, och den tredje talar om 

marknadsföring. Slutligen har jag begreppsdefinitioner av sociala medier och religion som är 

grundläggande i min studie.  

2.1. Presentation av teori 

Rational choice theory. 

Rational choice theory även kallad teorin om rationella val är i grunden en ekonomisk teori. 

Teorin har sitt ursprung i Karl Poppers situationslogik men RCT är den vanligare 

benämningen och det ordval jag använder mig av i den här studien. Teorin utgår från att 

aktörerna är rationella. Aktörerna kan ha en låg eller hög grad av rationalitet. För dem med en 

låg grad räcker att det inte finns någon motsägelse mellan olika val av till exempel religion. 

För dem med en hög grad rationalitet finns det utrymme att reflektera, diskutera och ett 

självständigt beslutstagande (Malnes & Midgaard, 2006, s. 345f).   

Trots att teorin ursprungligen är en ekonomisk teori har andra fält anammat den, bland annat 

det religionssociologiska fältet. Syftet med teorin är att förklara varför människor blir 

religiösa. Teorin går ut på att människor använder sig av rationellt tänkande vid 

beslutstagande. Således inom religionssociologin innebär det att människor tar rationella 

beslut i val av sin religion. Målet är att de själva skall få det så bra som möjligt, för så lite 

besvär som möjligt. De väljer den eller de delar av den religion som ger dem mest, där de får 

ut så mycket som bara möjligt av sitt val för minsta möjliga kostnad. RCT hävdar därmed att 

människor blir endast troende om de själva kan vinna något på det (Furseth & Repstad, 2005, 

s. 124, 159f).  

 RCT inkluderar utomstående faktorer såsom hur omvärlden marknadsför religion och utgår 

därför från att det finns en efterfråga och ett utbud av religion. Andra teorier som försöker 

förklara efterfrågan på religion inkluderar inte i lika stor mån vikten av utbudet. RCT 

inkluderar relevansen av hur mycket resurser som läggs på utbudet och hur det sedan 

marknadsförs (Furseth & Repstad, 2005, s. 159ff). Genom att behandla religion som en 

ekonomisk marknad med utbud och efterfrågan från olika aktörer så skapas en konkurrens 

mellan dessa, som i sin tur förbättrar utbudet och tvingar religiösa organisationer att anpassa 

sig till den rådande marknaden (Gauthier m.fl., 2011). 

En kritik mot RCT är att den är individualistisk, den utgår från att människor är egoistiska 

varelser som handlar efter egen vinning. Frågan är om människor faktiskt är så egoistiska 

(Furseth & Repstad, 2005, s.160). I och med den individualistiska approachen försvinner 

kanske andra relevanta aspekter som kan vara intressant i forskning av människors 

religiositet, exempelvis sociala och kulturella förklaringar (Gauthier m.fl., 2013). 

Min studie fokuserar på avsändaren av religion snarare än mottagarna som RCT annars 

grundar sig på. Jag har därför inte analyserat vilka rationella beslut mottagarna tar utan istället 

sett på utbudet som de kan basera sina val på.  
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Medialisering av religion 

Stig Hjarvard (2012) skriver om medialisering av religion. Teorin medialisering talar om de 

konsekvenser ett ökat medianvändande har i samhället, samt mediers roll som spridare av 

information. Det innebär bland annat hur olika mediers framställning av religion kan påverka 

synen på religioners innehåll och funktion. Det går att kategorisera media i tre olika 

funktioner som på olika sätt påverkar samhället, som en kanal, ett språk och som miljö, där 

kommunikationen genom media över tid kan ändra religiösa organisationers budskap, 

arbetssätt och också dess betydelse i samhället (s.24ff).  

 

Spridning av religion i form av media började tidigt redan på 1400-talet när möjligheten till 

att trycka material blev aktuellt i Europa. Idag sker förmedling av religion på den 

kommersiella marknaden, inte minst genom religiösa aktörers egna medier. Dessa konkurrerar 

med aktörer som inte har en koppling till religiösa institutioner, och som oftast ger en mer 

sekulariserad bild eller inkluderar bara valda framgent av religion. I de första fallen blir bilden 

som ges av religion i media i huvudsak på organisationernas och trosförbundens egna villkor 

(Hjarvard 2012, s.27, 29f). Vidare skriver Hjarvard om Internets påverkan, den möjliggör för 

religiösa aktörer såsom Svenska kyrkan att kommunicera direkt med sina följare. Internet blir 

också ett enkelt sätt för de religiösa organisationerna att få fritt spelrum och sprida sitt utbud 

av religion, på deras villkor utan att behöva anpassa det, något som de kanske skulle behöva 

göra i andra forum (s. 28ff). I och med fler möjligheter till spridning av religion i fler medier 

såsom sociala medier ger det utrymme för religiösa organisationer att höras, och att det 

kanske mest främjar mindre organisationer som annars inte alls skulle uppmärksammas 

(s.39f). I en studie Hjarvard refererar till, utförd av Fisher-Nielsen, visar att präster i hög grad 

använder sig av internet i sitt dagliga arbete i högre utsträckning än församlingsmedlemmar, 

han hävdar utifrån det att internet kanske därför är mer lämplig i användning 

inomorganisatoriskt snarare än utåt till församlingar (s. 28ff).  
 

Det går att se media som en kanal som ovan beskrivet, men det går också att se media som ett 

språk som formar religionen skriver Hjarvard (2012). Media formar religion genom 

populärkultur såsom Harry potter eller Dan Brown-böcker, där populärkulturen förser 

samhället med en ny bild av religion, detta i sin tur skapar en efterfrågan på ännu fler 

infallsvinklar av religion. Med hjälp av interaktiva medier formas religion eftersom det är ett 

forum som skapar möjligheter för mottagaren att interagera med avsändaren, något som 

tidigare inte vart aktuellt i institutionaliserad religion menar Hjarvard (s.27). Facebook och 

Instagram är två sidor som möjliggör denna typ av interaktion.  Medierna och dess olika 

genrer skapar därför möjligheten för religiösa aktörer att formulera sig som de själva önskar 

och anpassa innehållet efter aktuella händelser i omvärlden, och på så sätt kontinuerligt 

uppdatera och anpassa sig för att möta marknadens krav på aktualitet, det Hjarvard kallar för 

mediernas logik (s.27, 31). 

Media som miljö är ett tredje perspektiv, medierna fungerar här som påverkansfaktor i 

samhället. De ger tröst, stöd och rådgivning för människor i behov. Hjarvard (2012) menar att 

media tagit över delar som kyrkan tidigare tillhandahållit, men att det nu sker utan direkta 

religiösa kopplingar dvs att det sociala stöd som tidigare vart kopplat till en religiös institution 

inte längre har det bandet utan sker utan kristen bakgrund och mer sekulariserat (s.27).  

Marknadsföring  

Kartajaya, Setiawan, & Kotler, (2010) skriver om marknadsföring, dvs hur företag får kunder 

att köpa deras produkter och tjänster. Marknadsföringens koncept har gått från fokus på 

produkten till fokus på kunderna, där företag nu anpassar sig efter efterfrågningsförändringar 
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på marknaden. Anledningen till detta var stora ekonomiska krascher som påverkade 

privatpersoners ekonomi, under perioderna fanns det mindre utrymme att handla och 

människor var tvungna att göra mer medvetna val när de konsumera och bli ”smartare 

kunder”, vilket också gjorde att företag behövde ändra sin marknadsföringsstrategi (s.25f). 

Internet har blivit en viktig plats för marknadsföring. Charlesworth (2014) menar att internet 

har flyttat marknadsföringens fokus från att få företag att sälja produkter till att istället hjälpa 

kunden handla genom välgrundade beslut (s.67). Han menar att sociala medier kan vara till 

hjälp i beslutstagandet för kunden, kanske inte som ensam källa men i kombination med 

sökmotorer och andra källor efter att ha identifierat den produkt kunden är ute efter. Han 

skriver att sociala mediesidor är öppna för interaktion för andra medlemmar och inte endast 

styrda av ett företag men trots det liknar de annonser, vissa mer än andra, där företag och 

organisationer visar vad de har att erbjuda (s.153).  

2.2. Begreppsdefinition 
Två centrala begrepp i min studie är sociala medier och religion. Nedan konkretiserar jag 

begreppens definitioner såsom de är menade i denna uppsats.  

Sociala medier 

Stephen Waters (2016) definition som liknar min egen uppfattning av sociala medier. Han 

menar att sociala medier är en mötesplats där människor kan interagera i en digital värd utan 

att behöva mötas i fysisk form. Det är ett slags nätverk som möjliggör engagemang och 

gemenskap bland dess användare (s.154). 

Constantinides och Fountains (2008) Beskriver Web 2 som ett samlingsnamn för en teknik 

med internetsidor och applikationer som fyller ett antal kriterier såsom möjlighet till 

deltagande och öppenhet på sidan där användarna är de som styr innehållet. Deras definition 

av Web 2 inkluderar bloggar, gemensamma forum såsom Youtube, diskussionsforum och 

sociala medier såsom Facebook och Instagram.  

Web 2 is a collection of open-source, interactive and usercontrolled online applications 

expanding the experiences, knowledge and market power of the users as participants in 

business and social processes. Web 2.0 applications support the creation of informal 

users’ networks facilitating the flow of ideas and knowledge by allowing the efficient 

generation, dissemination, sharing and editing / refining of informational content. 

(Constantinides & Fountain, 2008, s. 232). 

Min definition av sociala medier till denna studie grundar sig i den funktion som Web 2 

möjliggör och som ovan beskrivs, men specificeras med samma forskares förtydligande av 

Web2 teknikens underkategori sociala medier som Facebook och Instagram inkluderas av: " 

applications allowing users to build personalwebsites accessible to other users for exchange of 

personal content and communication." (Constantinides & Fountain, 2008, s. 232f). 

Jag väljer därför utifrån dessa definitioner att se sociala medier som en arena där spridning av 

information kan ske. Min definition menar att sociala medier är ett smidigt sätt för aktörer att 

sprida sina idéer och sitt utbud på genom att de publicerar informationen på deras egna konton 

som de själva skapat på dessa sociala mediesidor, där dessa personliga sidor sedan är 

tillgängliga för andra användare att läsa, interagera och kommunicera på.  

 

Religion 

I den här studien är kristendomen den religion som undersökts. Definitionen av religion jag 

har använt mig av är en kombination av en funktionell och en substantiell definition.  
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Den funktionella definitionen berättar vad religionen gör medan substantiella snarare 

definierar vad religionen är. Jag anser att både funktioner och benämning är viktiga aspekter i 

en definition därför har jag valt att kombinera dem båda. 

Den funktionella definitionen jag valt är formulerad av Milton Yinger och lyder: 

Religion är ett system av trosföreställningar och praxisformer som människor får hjälp av 

för att kämpa med de djupaste problemen i den mänskliga tillvaron. ( Yinger, 1970, s.7; 

svensk översättning se Furseth & Repstad, 2005, s. 34) 

Den kritik jag har mot den här formuleringen är att jag inte upplever att "kämpa med de 

djupaste problemen" är det mest centrala inom religion utan att en religion innebär mer än så. 

Även om jag tror att religion i hög grad är ett system som hjälper människor tycker jag inte att 

definitionen av Yinger är heltäckande. Jag har därför valt att komplettera den med en 

substantiell definition av religionsvetaren Melford Spiro som benämner religion såhär: 

En institution som består av kulturellt präglad interaktion med kulturellt 

postulerade övermänskliga väsen. (Spiro, 1966, s. 96; svensk översättning se Furseth 

& Repstad, 2005, s. 30)  

Som ensam definition finner jag denna lite tunn. Men genom att kombinera Yinger och 

Melfords definitioner har vi en ny precisering som menar på att religion dels är ett system 

med trosföreställningar och praxis som hjälper människor med deras problem i tillvaron men 

vi kan också se religionen som en institution med förankring till något större än människan.  

På så sätt har vi formulerat en benämning som visar religion som både funktionellt och 

substantiellt med en gudsförankring, där religion både definieras som ett hjälpmedel och 

också en egen institution som sammankopplas till något högre. 

2.3. Arbetsmodell 
I den här studien används Rational Choice teorin som ett övergripande perspektiv som 

genomsyrar uppsatsen. Jag utgår från att människor baserar och skapar sin religiositet på 

rationella beslut. Jag antar vidare att dessa rationella beslut baseras på ett utbud, ett utbud som 

delvis publiceras i sociala medier av Svenska kyrkan och där jag i denna studie undersöker 

vad detta utbud är för något för att se vad som människor kan basera sina rationella beslut på.  

Hjarvards (2012) definition av medialisering kommer inkluderas i analysen där jag kommer 

att försöka att applicera hans teori på mitt resultat. Marknadsföringsteorin kommer även den 

appliceras på resultatet i analysen för att försöka svara på min andra frågeställning om utbudet 

kan ses som marknadsfört.  

Begreppsdefinitionerna som jag tagit och formulerat från olika forskare används som 

förtydligande av vad jag menar i min uppsats vid användning av orden religion och sociala 

medier. Furseth & Repstad (2005) skriver att religionsdefinitionens relevans eller 

fruktbarheten i den tänkta studien är det som bör diskuteras vid val av definition (s26). Jag har 

i mitt tycke valt lämpliga definitioner, kombinerat dem och anpassat dem till min studie för att 

förklara vad jag menar med religion och sociala medier i denna uppsats, mina definitioner är 

utgångspunkter för uppsatsen och kommer ligga som en grund i analysen.    

 

Kapitel 3.  Metod 
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3. Metod 
I följande kapitel presenterar jag det material jag använt mig av i form av urvalspresentation 

som beskriver i vilken kontext jag arbetat i. Detta följs av en detaljerad beskrivning av hur jag 

gått tillväga i mitt arbete, hur kodningsprocessen och analysen gått till samt hur jag i nästa 

kapitel behandlar min teori. Sedan diskuterar jag min egen forskningsroll i processen och hur 

den kan ha påverkat mitt arbete. Detta följs av en diskussion om de olika etiska hinder jag 

stött på under arbetets gång och hur jag hanterat dessa. Avslutningsvis diskuterar jag studiens 

validitet utifrån ett antal kriterier.   

3.1. Urval  
Det material jag använder mig av i min studie är publicerade inlägg i sociala medier Facebook 

och Instagram från organisationen Svenska kyrkan. Avsändaren har två olika användarnamn, 

för Facebook - @svenskakyrkan och Instagram - @svenskakyrkan_delar. Materialet 

publicerades under perioden september till november 2017. Det är ett tidsspann på tre 

månader och avser ungefär 90 Facebookinlägg och ungefär samma mängd Instagraminlägg. 

Insamlingen av materialet skedde i slutet av november och början av december. Insamlingen 

skedde via dator där jag med mitt personliga Facebook och Instagram-konto loggade in på de 

sociala nätverken och samlade ihop data. Detta skedde genom att jag kopierade varje inlägg 

och klistrade in det i ett Word-dokument i kronologisk ordning. Jag särskilde på Facebook 

och Instagram för att senare kunna göra ett jämförande mellan de båda sociala mediernas 

inlägg.  

 
3.2. Utförande 
Metoden jag har haft en induktiv ansats där jag utgått från materialet. Jag har använt mig av är 

Malteruds (2014) systematiska textkondensering och fenomenologisk analys i kombination 

med Brymans (2011) råd om tematisering i tematiska analyser. Malteruds (2014) metod sker i 

fyra faser där det första steget i systematisk textkondensering är att läsa insamlade data flera 

gånger och att under tiden översiktligt försöka hitta teman i texten som forskaren tycker är 

lämpliga (115ff). Dessa teman kan dock vara preliminära och förändras och utvecklas under 

kodningsprocessen (s.120). Bryman (2011) rekommenderar ett antal olika strategier vid 

sökandet av teman, jag har valt att ta till mig de tre som känns mest relevanta för mitt arbete.  

1. Söka efter teman som återkommer flera gånger. 

2. Söka efter metaforer och analogier.  

3. Söka efter likheter och skillnader i materialet (s. 529). 

De preliminära teman jag formulerade i första fasen blev: tips om sorgehantering, vad kyrkan 

gör, inlägg om gud, och sist kuriosa.  

Nästa fas i metoden sker mer detaljerat. Här skall forskaren läsa rad för rad i materialet och 

försöka hitta meningsbärande enheter och koda dem. Syftet i detta steg är att koda data. 

Forskaren skall här märka enheterna med koder som har sitt ursprung i de teman hen 

formulerade i första steget (s.119ff). De koderna jag formulerade i den här delen av 

kodningsprocessen är: sorgehantering, kyrkans verksamhet, gudomlighet, underhållning, 

religionshistoria och kyrkoval. En till del i den här fasen skriver Malterud är att forskaren 

skall redogöra för likheter och skillnader i teman och koder (s.121). Kodträdet jag formulerat 

ser i den här delen av processen ut såhär: 

Tabell 1. Tema och koder under kodningsprocess 

Tema  Kod 

Tips om sorgehantering Sorgehantering 
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Vad kyrkan gör  Kyrkans verksamhet 
     
     

Inlägg om gud   Gudomlighet 
     
     

Kuriosa   Underhållning 

   Religionshistoria 

   Kyrkoval  
 

Temat tips om sorgehantering fick koden sorgehantering eftersom vid närmare granskning 

inte endast inkluderar tips utan även annat kring sorgehantering. Med bakgrund till temat Vad 

kyrkan gör formulerades koden kyrkans verksamhet som markera de arbetsuppgifter kyrkan 

utför.  Under temat Inlägg om gud formulerades koden gudomlighet. Den koden markerar de 

inlägg där Gud, Jesus eller andra religiösa aspekter såsom en bön, psalm eller bibelcitat 

nämns. Det sista temat Kuriosa fick koderna underhållning som markerar quiz eller bara 

allmänna, roliga fakta. Koden religionshistoria visar på enheter som berättar om historiska 

fakta om Svenska kyrkan, kristendomen, deras verksamhet, bakgrund eller lokaler. Den sista 

kyrkoval markerar fakta om kyrkovalet som ägde rum september 2017 i Sverige.  

Jag har använt mig av Aspers (2007) marginalmetod i kodningen. Det är en typ av 

färgkodning som innebär att jag har använt mig av färgpennor och med hjälp av dem markerat 

de olika koderna i materialet. Varje kod har haft en egen färg. Detta är ett sätt för mig att få en 

bra överblick (s. 172f).  

I den tredje fasen skall forskaren formulera subgrupper i de kodade enheterna. Syftet med 

detta är att få fram kategorier som sedan skall agera som analysenheter i den framtida 

analysen. Jag har läst kodgrupperna var för sig och sedan i varje grupp formulerat kategorier 

som jag ansåg representerar innehållet i de olika kodade enheterna.  

Tabell 2. Tema, koder och underkategorier under kodningsprocess 

 

Tema   Kod   Kategori/subgrupp  

Tips om sorgehantering  Sorgehantering   Gudsförankring 

        Neutral  

        Verksamhetsbundet 

Vad kyrkan gör   Kyrkans verksamhet  Vårdande 

        Administrativt & politiskt 

        Praktiserande 

Inlägg om gud    Gudomlighet   Bön  

        Bibelcitat/psalm  

        Vishetsord  

Kuriosa    Underhållning   Quiz/test  

        Gemytlighet/skämtsamt 

    Religionshistoria   Svenska kyrkans kyrkhistoria 

        Kristen historia  

    Kyrkoval    Informativt 
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Gudsförankring innebär de inlägg som handlar om sorgehantering och som på något sätt 

härleder till något gudomligt. Den neutrala kategorin behandlar inlägg om sorgehantering 

som är till motsatsen, dvs. som inte till synes verkar ha någon gudomlig förankring. 

Verksamhetsbundet är de inlägg om sorgehantering som leder till organisationens eget 

arbete såsom exempelvis samtalsgrupper. Under koden kyrkans verksamhet som markerar 

kyrkans arbetsuppgifter, fann jag tre olika typer av uppgifter. Den första är vårdande, det 

kunde exempelvis vara diakoniarbete där de hjälpte behövande. Administrativt & politiskt 

inkluderar arbetsuppgifter som sker mer administrativt till exempelvis kyrkomöte eller 

utdelning av flygblad med information om kyrkovalet. Den sista jag fann intressant är 

praktiserande och benämner inlägg med mer vardagliga arbetsuppgifter inom kyrkan, såsom 

trädgårdsarbete, ljuständning mm. Gudomlighet är de inlägg som har religiös koppling och 

som ibland inkluderar Gud eller Jesus. De inläggen har följande tre underkategorier som ger 

uttryck för den religiositet som Svenska kyrkan representerar. Den första är bön, den gruppen 

är inlägg med böner som avslutas med Amen eller inlägg som uppmanar till bön. Den andra är 

bibelcitat eller psalmer som Svenska kyrkan delat. Dessa tre är former av religiös praxis som 

kyrkan presenterar i medier. Den sista kategorin vishetsord inkluderar inlägg som har en 

religiös förankring och en betydelse för den kristna tron men som inte kan kopplas till en bön, 

psalm eller bibelcitat. Under koden underhållning fann jag två typer, quiz eller test som får 

läsaren att kanske testa sina kunskaper om Luther eller dylikt, och mer 

gemytliga/skämtsamma inlägg som inte tycktes ha något mer direkt syfte än att få läsaren att 

le eller få en mysig känsla. I de religionshistoriska enheterna fanns det en vag åtskillnad. 

Vissa inlägg handlade om Svenska kyrkans kyrkhistoria med information om olika kyrkor 

tillhörande olika församlingar inom den Svenska kyrkan och vissa inlägg handlade om den 

kristna historien med fakta om t.ex. Martin Luther. Inläggen om kyrkovalen var endast 

informativa och jag kunde inte se någon signifikant skillnad mellan dessa inlägg så endast en 

subgrupp formulerades här.  

Forskaren skall vidare i denna fas formulera kondensat, det vill säga en sammanslagning av 

citaten i varje enskild subgrupp som formuleras till fabricerade citat, detta görs för att 

sammanfatta innehållet och göra det tätare. Citatens syfte är att användas som en 

utgångspunkt i presentationen av studiens resultat (Malterud 2014, s.126f). Jag har utifrån 

detta först sammanslagit alla subgruppers inlägg i ett dokument och sedan sammanfattat de till 

representativa citat som speglar de olika kategoriernas innehåll. Jag har dock valt att 

fortfarande inkludera delar av orginalinläggen för att exemplifiera det jag menar. Eftersom 

materialet är offentligt ser jag inget etiskt problem med det. Dessa skall i sin tur i den fjärde 

och sista fasen användas till att formulera en analytisk text till varje kodgrupp. Jag kommer att 

presentera sammanfattningar av dessa citat och de analytiska texterna som resultat i nästa 

kapitel.   

3.3. Etiska övervägningar 

De data jag samlade in är skriven och publicerad i ett offentligt forum av en offentlig 

organisation, Svenska kyrkan. Alla som har tillgång till ett Facebook och/eller Instagramkonto 

kan komma åt inläggen enkelt. Även om man inte har ett konto går det att komma åt 

materialet, men det är lite krångligare för att man måste använda sökmotorer för att hitta de 

specifika sidorna. Detta gör att jag finner materialet som offentligt och har därför inte bett om 

lov att ta med det i studien. Det är något som jag annars skulle ha gjort om materialet antigen 

skrivits av en privatperson och det var hens personliga inlägg som inte alla kan komma åt, 
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eller om materialet publicerats i en så kallad hemlig grupp där det krävs att man är medlem 

för att kunna komma åt och läsa inläggen. I de fallen anser jag att materialet är mer känsligt 

och då bör upphovshavaren till inläggen informerats om studien. Detta enligt 

informationskravet som Vetenskapsrådet skrivit om i sin artikel "Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning" (2002).  

Bryman (2011) skriver att det finns olika typer av internetmeddelanden som bör granskas ur 

en etisk synvinkel. En av dem är "meddelanden som vidarebefordras på internet", de berör 

meddelanden som vidarebefordras utan att fråga om lov innan. Många tänker sig att internet 

är ett offentligt och därmed likaså inläggen och därför kan man dela hur som helst. Dock har 

stor irritation väckts hos vissa vars texter blivit vidarebefordrade utan tillåtelser skriver 

Bryman (610f).  De inlägg som repostats av Svenska kyrkan och som jag sedan har tagit med 

i min analys kan vara av känslig grad. Särskilt de som berör privatpersoner som genomgått 

något jobbigt. Men jag motiverar mitt val med att inkludera dem med genom att mena att 

Svenska kyrkan är de som formulerat inläggen, oavsett om det är ett huvudsäte i Uppsala eller 

från en mindre församling så är upphovshavaren till inläggen densamma. Hade organisationen 

istället delat inlägg från privatpersoner anser jag att detta varit mer relevant att fundera över 

om de varit etiskt korrekt att inkludera de inläggen i studien med tanke på att det kan vara 

känsligt.  Men med hänsyn till Vetenskapsrådet riktlinjer om god forskningsed har jag valt att 

anonymisera en del inlägg i resultatdelen genom att ta bort namnen på berörda personer i de 

fall där de personerna inte kan räknas som offentliga (s.68).  

3.3.1 Min forskningsroll 

Malterud (2014) skriver om forskarens relation till det hen studerar. Hon skriver att forskarens 

förförståelse kan vara både en tillgång och en börda. Hon menar att det som forskaren redan 

vet, har intresse för eller dennes teoretiska utgångspunkt både kan motivera forskaren i sitt 

arbete men kan också stjälpa för att denne går in med skygglappar vilket gör att arbetet 

begränsas (s.48f). Men oavsett vilken roll forskaren har, om hon har mycket eller lite 

förförståelse i ryggsäcken kommer resultatet av arbetat att färgas av den som utfört det. 

Forskaren skall försöka att vara så objektiv som möjligt i sitt arbete genom att kanske ta hjälp 

av andra forskare att formulera teman i materialet i de fall där hen är väldigt engagerad i 

ämnet sen tidigare. Om det finns ett stort engagemang finns det en större risk att arbetet blir 

vinklat (s.46). 

 Min egen roll i detta arbete är som universitetsstudent vid teologiska institutionen vid 

Uppsala universitet, jag är uppväxt i Uppsala och i Uppsala domkyrkoförsamling som är en 

del av Svenska kyrkan. Jag är även i dagsläget medlem i Svenska kyrkan och har följt 

organisationen i sociala medier i ungefär två år innan denna studie genomfördes. Detta gör att 

jag har en bakgrundsförståelse till inläggen som publiceras, men jag vill inte påstå att jag 

innan studien formulerat en helhetsbild av vad som faktiskt postats. Det är lätt att bara läsa 

inlägget, scrolla vidare och sedan inte lägga något konkret på minnet. Eftersom jag själv är 

medlem i den organisation som jag studerar kan det finnas en risk att studien blir vinklad av 

detta. Men jag vill göra skillnad på medlem och aktiv medlem. Jag är medlem i Svenska 

kyrkan sedan födsel men är inte en särskilt aktiv medlem, dvs. jag deltar väldigt sällan i något 

som berör deras verksamhet. Men eftersom jag ganska tydligt har en förförståelse till ämnet 

har jag försökt att agera så objektivt som möjligt i mitt arbete. Jag tror dock att den 

förförståelse jag har, som Malterud skriver, motiverat mig i arbetet och gjort att jag kanske 

lagt ner mer tid och gått djupare in i analysprocessen än vad jag kanske skulle ha gjort i ett 

helt främmande ämne.  



17 

 

3.4. Validitet 
Malterud (2014) beskriver två validitetskriterier som jag har utgått från i min studie, intern 

och extern. Intern validitet handlar om själva metoden i uppsatsen. Forskaren skall här 

fundera över om metoden är relevant i sitt syfte, att den metod som använts i studien har gett 

en rättvis bild av det som undersökts samt fundera över om metodvalet ger en heltäckande 

bild av området (26ff). Extern validitet skriver Malterud (2014) ifrågasätter om resultatet 

forskaren presenterat är överförbar till andra fält eller kontexter (27f).  
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Kapitel 4. Resultat och analys 

4. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenterar jag resultatet av min studie, vad jag kommit fram till efter 

kodningsprocessen. Detta följs av en analys där jag tillämpar de teorier och definitioner jag 

skrivit om och formulerat i teoriavsnittet på själva resultatet. Avslutningsvis presenterar jag de 

slutsatser jag kunnat göra efter att ha skrivit resultat- och analysdelen, där sammanfattar jag 

också den helhetsbild jag fått av Svenska kyrkans utbud i sociala medier och om utbudet kan 

ses som marknadsfört. 

4.1. Resultat 
Rational choice teorin fungerar som en övergripande teori i denna uppsats, den menar att 

människor tar rationella beslut i val av religion och menar därför att det finns en efterfrågan 

och ett utbud av religion (Furseth & Repstad, 2005, s. 159ff). Syftet med denna studie är 

delvis att undersöka Svenska kyrkans utbud av deras religion och organisation i deras inlägg i 

sociala medierna Facebook och Instagram. 

Min första frågeställning lyder: Vad kännetecknar Svenska kyrkans inlägg i sociala medier 

sett som ett utbud människor kan basera sina val av religion på? 

Resultatet jag har fått fram är att det finns sex stycken kategorier av inlägg som publiceras i 

sociala medier. Dessa presenteras nedan och avslutas med att jag undersöker om det finns 

någon skillnad mellan Facebook och Instagrams inlägg. Den första kategorin är 

sorgehantering. 

Sorgehantering 

Svenska kyrkan erbjuder verksamhetsbunden sorgehantering. De skriver upprepade gånger att 

ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg, därför erbjuder de så kallade sorgegrupper 

för de som förlorat en anhörig. De skriver också exempel på människor som förlorat en 

närstående och hur präster och diakoner från Svenska kyrkan hjälpt till i sorgearbetet. Utöver 

detta har deras Facebooksida haft livesändningar där de tänt ljus för att minnas människor 

som gått bort. Facebookanvändare motiveras att i kommentarsfältet medverka i ceremonin. 

Inläggen kan både ha och inte ha en koppling till religion i sorgehantering. De religiösa 

inläggen innefattar ibland begrepp som det himmelska hoppet och tröstande ord från Bibeln 

som hjälper i sorgen.  

"På kyrkogården andas jag in lättnad, andas ut sorg. Och orden från Bibeln blir en del av min 

andning: "Gud själv ska vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon." 

(Facebook, 3:e november 2017) 

Ett återkommande uttryck i inläggen om sorg är sorg kan inte botas. Detta följs sedan om tips 

om hur människor kan hantera sin egen sorg eller hur man kan hjälpa andra som förlorat 

någon närstående. Råden varierar allt ifrån att ringa personen, visa att man finns till eller 

besöka en minnesplats. En gemensam nämnare i alla inlägg är dock att man bör dela sorgen 

med någon. De menar att det är bättre att dela sorgen och att ingen borde tvingas sörja ensam.  

"Sorg kan inte botas, men genom att dela den kan sorgen göras mer uthärdlig." 

(Facebook, 1: a november 2017) 

Dessa inlägg har ingen gudsförankring, dvs ingen koppling till Gud eller religion alls utöver 

att de är publicerade av en religiös organisation, de är som jag benämner det neutrala. De 
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lägger inga religiösa värderingar här utan erbjuder endast konkreta råd för att hantera förlust 

eller hur man bör bemöta någon som förlorat en närstående. Dessa inlägg var också mer 

frekvent publicerade än inlägg med en gudsförankring.   

Kyrkans verksamhet 

Kyrkans verksamhet innefattar inlägg som handlar om det kyrkan gör, dess verksamhet. En 

del inlägg handlar om deras vårdande verksamhet, hur de hjälper människor. Andra om deras 

administrativa och politiska arbete som exempelvis innefattar kyrkomöten eller budskap om 

en bättre värld. Samt en tredje typ som berättar om deras praktiserande verksamhet som visar 

på allt utöver de andra, såsom exempelvis medverkan på bokmässan.  

En återkommande hashtagg (#), dvs markering för och länk till en särskild kategori, i gruppen 

vårdande verksamhet är #diakoni. Många av dessa inlägg präglas av att kontot berättar om allt 

diakoner inom den Svenska kyrkan gör. Det är allt ifrån soppluncher till stöd på 

demensboende till hjälp med att betala räkningar för ensamstående föräldrar. Sorgegrupper 

som en hjälp i sorgen är återkommande. De berättar att dessa grupper finns i självständiga 

inlägg men också med hjälp av medlemmar i kyrkans egna historier.  

"[...]Jag är otroligt tacksam för det stöd kyrkan kunde erbjuda mig under min svåraste 

sorgeperiod [...]. 

Att erbjuda stöd till människor i sorg är en del av Svenska kyrkans diakoni. 

Tack till [NN] församling.  

#diakoni #diakoninsmånad #stoltmedlem" (Facebook, 27:e september 2017) 

De markerar ofta dessa historier med hashtaggen #stoltmedlem för att visa på att 

människor fått hjälp av Svenska kyrkan under svåra tider och att dessa personer är glada att 

vara medlemmar. En annan del av deras vårdande verksamhet är att de finns utomlands 

och kan hjälpa medlemmar där som kan behöva stöd.  

I inlägg som definieras som administrativa och politiska kan vi se en förmedling av 

arbetsuppgifter inom kyrkan som är mer byråkratiskt lagda. De berättar här ofta om speciella 

händelser som har betydelse för kyrkan. Det kan exempelvis vara att Svenska kyrkan fått en 

ny kvinnlig biskop. En aspekt jag uppmärksammat är att de lägger vikt vid att det är en 

kvinna. Likaså uppmärksammas en annan biskops tjänstetid och även där läggs det vikt på att 

personen har kvinnligt. I det inlägget lägger de också en politisk värdering i att de hoppas se 

kvinnor i fler ledande positioner i samhället. 

"Självklart kan både kvinnor och män vara biskopar! Idag är det tjugo år sedan Svenska kyrkan 

fick sin första kvinnliga biskop, Christina Odenberg. Nu har Svenska kyrkan även en kvinnlig 

ärkebiskop. Förhoppningsvis får vi snart fler kvinnor i ledande ställning på olika platser i 

samhället. [...]." (Facebook, 5:e oktober, 2017) 

De administrativa inläggen handlar också ofta om olika slags möten som sker inom Svenska 

kyrkan såsom kyrkomöten och ekumeniska möten eller om olika val inom kyrkan såsom 

biskopsval.  De mer politiska inläggen visar ofta vilken ståndpunkt organisationen har inom 

vissa områden. De tar bland annat ställning i frågor om barnäktenskap där de tydligt i ett 

inlägg tar avstånd till detta. 

"Stoppa barnäktenskapen: Barn ska inte stå brud. 

De ska, precis som den här tjejen [bild på flicka med sjal] och hennes kompisar, gå i skolan, 

leka och växa i trygghet. Gud, låt barnen vara barn!" (Facebook, 24:e oktober, 2017) 

De praktiserande inläggen berättar om övrig verksamhet inom Svenska kyrkan. Bland annat 

rapporterade de kontinuerligt under tiden de deltog i bokmässan. Dessa inlägg gav 
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information om vad de gjorde där, exempel delade ut pins med texten "för allas lika värde". 

Här kunde följaren kontinuerligt följa med i deras arbete då de postade sådana här inlägg 

frekvent under mässans gång samt livesände under vissa perioder.  

Sedan visar dessa typer av inlägg lite mer preciserat arbete såsom körverksamhet och 

konfirmandläger. I de inläggen får vi se hur de arbetar, och speciella tillfällen i den här typen 

av verksamhet.  

"Barnkör i Burås kyrka i Göteborg. En viktig del av Svenska kyrkan. [...] Alla barn är 

välkomna till våra körer #sångarglädje" (Instagram, 27:e september 2017) 

Denna typ av inlägg ger också en bild av hur vardagen är för aktiva inom den Svenska 

kyrkan. De berättar om gudstjänster, mässor och andra vardagliga aktiviteter som människor 

inom kyrkan jobbar med exempelvis vaktmästare.  

Det är sällan inläggen uppmanar till att följare skall värva nya medlemmar till organisationen, 

men i ett inlägg på Instagram har de repostat ett inlägg från en församling som faktiskt 

uppmanar sina följare att skaffa fler medlemmar till Svenska kyrkan.  

"[...] För mer roligheter och konstigheter från vår kampanj [NN] få med era vänner och ovänner 

som medlemmar! #livetiskuss " (Instagram, 21: a september 2017) 

Gudomlighet 

Inläggen behandlar på olika sätt den kristna tron i form av citat från religiösa skrifter, böner 

och uppmaningar om bön samt visdomsord i form av funderingar kring religiösa frågor eller 

så har de förankringar till Gud eller Jesus.  

Böneinläggen varierar på två sätt, ibland delas böner som avslutas med Amen och ibland 

uppmanas läsaren av inläggen att delta i en bön eller att be för något tillsammans med 

Svenska kyrkan. Den första versionen är den mest förekommande. Organisationen ber här för 

olika saker såsom fred, för barn, för föräldrar och för att vi ska känna oss älskade av Gud.  

"Gud, vi ber för alla vi saknar, alla där hemma. Vi ber att vi alla ska känna oss älskade och burna 

av dig. Amen #kvällsbön" (Instagram, 26e september 2017) 

Uppmaningarna om bön sker i vissa fall i samband med att aktiva inom Svenska kyrkan 

såsom präster själva deltar i bön. Följaren kan här välja att delta i en bönestund genom att 

skriva det hen vill be för i kommentarsfältet till inlägget. Då ber de aktiva tillsammans med 

följaren. I andra fall uppmanas läsaren att be för saker, exempelvis fred.  

"Bön är viktigt för många kristna: vi får prata med Jesus, vi får gemenskap med Gud. Idag har 

Sveriges kristna råd utlyst en böndag för fred. Vi ber tillsammans till livets Gud. Vilken är din 

bön för freden?" (Facebook, 21: a september 2017) 

De bibelcitat och psalmer som delas har en gemensam nämnare och det är att de är tröstande 

ord. Inläggen framstället Gud, Jesus eller Herren som god och i ett gott ljus när annat verkar 

svårt och mörkt. Nedan är en sammanslagning av delar av ett antal olika inlägg med bibelcitat 

och psalmer som delats i deras sociala medier  

"Ut i det fria skall du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. Kom till mig, 

alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Du kan gå till vila utan fruktan, lägga 

dig och sova lugnt. Ty Herren Gud ska lysa. " 
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Ibland delar de endast citaten men ibland sammankopplar de med andra saker som skett i 

världen eller i verksamhetens vardag, exempelvis kring allhelgonahelgen delades ett citat i 

samband med en video och information om ljuständning.  

Vishetsord kallar jag de inlägg som involvera den kristna religionen men som kanske inte 

specifikt är citat från religiösa skrifter. Dessa inlägg hänvisar ofta vidare till Svenska kyrkans 

blogg där en utförligare, mer detaljerad, religiös förankrad text publicerats av organisationen, 

ofta skriven av präster. Här är en del av inläggstitlarna som publicerats på Facebook. 

"Läs Tankar inför helgen om att Gud som bär oss, Gud alltid är med oss, Gud alltid finns hos 

oss, och att lyssna till Guds röst. " 

En del religiösa frågor uppmärksammas också i denna typ av inlägg och de diskuteras i 

kommentarsfältet eller så kan följaren läsa blogginlägget som behandlar frågan. Det kan vara 

inlägg som uppmanar läsaren att fundera om de mött en ängel någon gång, vad hen tror frälst 

innebär eller om hen mött Gud i svåra stunder i livet. Många inlägg i den här kategorin 

präglas också av en slags tacksamhet mot Gud och en tillhörighet till honom. Nedan är 

fragment från flera inlägg från Facebook. 

"Hoppet om [...]en himmel utan tårar där vi får möta Gud [...]. Nu brinner ett ljus i 

minneslunden. Det lyser upp mörkret likt Guds ljus. Tack Gud för naturens konstverk." 

Underhållning 

Dessa inlägg innehåller test, tävlingar och quiz. Inläggen av den här typen var inte många men 

gav en känsla av lättsamhet på deras sociala mediesidor. Tävlingarna och quizen var där mest 

för skoj skull, kanske också i syfte för inlärning i viss mån då de var kunskapsbaserade, ofta 

med en förankring till den kristna tron. I enstaka fall fanns det chans att vinna priser.   

De gemytliga och skämtsamma inläggens ger en annan, mer personlig bild av Svenska 

kyrkan. Inläggen är intimare och personligare än övriga kategoriers. Exempel på inlägg är 

nutida uppdateringar om tårtbakartävlingar, marknader eller popcornpoppande. De innehåller 

information som personifierar organisationen och gör att den kliver ner från en övergripande 

nivå till en mikronivå. 

" [....] Idag poppar miniorerna popcorn utomhus! Oj vad dom flyger!" (Instagram, 5e oktober, 

2017) 

 

Religionshistoria  

Dessa inlägg berör den historia som ligger bakom Svenska kyrkan. Dels talar inläggen om 

specifika byggnader såsom kyrkor som tillhör organisationen. Andra inlägg berättar om den 

kristna historian som ligger bakom deras tro.  

De kyrkhistoriska inläggen berättar om olika kyrkor och speciella ting inom kyrkan såsom 

altare eller dylikt som finns belägna i Sverige ägda av Svenska kyrkan. De berättar ofta lite 

grann om kyrkan eller tinget, dess namn och när den byggdes eller när föremålet kom till 

organisationens ägo. Detta följs sedan av lite kuriosa såsom vad den främst används till idag, 

som ibland följs av en fråga om läsaren själv har någon speciell koppling till kyrkor och dess 

verksamhet.   

De kristna historieinläggen riktar sig till den protestantiska historian och de inläggen 

inkluderar information om bland annat Martin Luther, grundaren av den protestantiska tron 

och reformationen, det vill säga klivet från den katolska kyrkan till den protestantiska grund 

som Svenska kyrkan står på.  
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"Var Luther rent av grunden till vårt lands välfärd? Martin Luther spikade upp sina 95 teser på 

kyrkporten i Wittenberg. Det satte igång en rörelse som förändrade framtiden. Efter det bildades 

det lutherska kyrkor i hela Europa." (Facebook, 28, 31 oktober 2017) 

 

Kyrkoval 

Dessa inlägg är rent informativa inför kyrkovalet som ägde rum i september 2017. Inläggen 

innehåller information om olika saker kyrkan gör som medlemmen kan påverka genom att 

delta i valet. De innehåller också praktisk information om var röstningslokalerna finns och 

vad man skall göra om man tappat bort eller inte fått sitt röstkort. Dessa inlägg riktar sig då 

främst till personer som har rösträtt i kyrkovalet, det vill säga medlemmar i Svenska kyrkan 

och som fyllt 16 år.  

Facebook VS Instagram  

Det fanns vissa skillnader mellan inläggen på Instagram och på Facebook. De kunde alla 

kodas och kategoriseras likadant men antalet inlägg av varje kategori kunde variera mellan 

kontona. Sorgehantering har ett mycket mindre utrymme i inläggen på Instagram jämfört med 

Facebook. Facebook har ungefär tre gånger så många inlägg om sorg, trots att antalen 

publicerade inlägg under perioden är ungefär lika många. Instagrams inlägg består istället i 

mycket högre grad av kyrkans verksamhet, där administrativa och politiska inlägg publiceras i 

större mån än vad Facebook gör. Största skillnaden inom inläggen om kyrkans verksamhet är 

dock de inlägg som handlar om kyrkans praktiserande verksamhet. Denna typ av information 

är i allra störts utsträckning publicerade på Instagramkontot.  

Gudomliga vishetsinlägg med hänvisning till Svenska kyrkans blogg sker uteslutande på 

Facebook även om en del vishetsinlägg fortfarande publiceras på Instagram. Istället 

publiceras fler bibelcitat på Instagram, detta kan vara eftersom de sammankopplas till 

relevanta bilder. De gemytliga, mysiga, skämtsamma inläggen publiceras istället nästan 

endast på Instagram. Det är då oftast inlägg från olika församlingar runt om i Sverige som 

repostats på huvudkontot, detta i samband med underhållande bilder som exempelvis popcorn 

som flyger i luften. Detta gör också att Instagrams inlägg är mer personliga och ger en mer 

intim bild av den Svenska kyrkan som organisation än vad Facebook ger.  

 

De religionshistoriska inläggen finns på de båda sidorna och skiljer sig inte så mycket åt 

förutom att Facebookinläggen mer frekvent avslutar inläggen med att ställa frågor till sina 

läsare. Informationen om kyrkovalet sker i högre grad på Facebook än Instagram även om 

Instagram också delar de videos som Svenska kyrkan filmat med information om valet.  

 

Tillsammans ger Facebook och Instagram en ganska bred bild av deras organisation med både 

övergripande information om deras verksamhet, kontinuerliga uppdateringar av vad som sker 

inom organisationen just nu, och mer personliga inlägg om vad som sker i olika församlingar 

och så inkluderar de information om den kristna tron och dess historia.  

4.2. Analys 
Rational Choice teorin är i den här studien ett övergripande perspektiv, där jag utgått från att 

rationella beslut baseras på det utbud av religion som finns, där utbudet av religion delvis 

publiceras i sociala medier (Furseth & Repstad, 2005, s159f.). I den här studien har jag 

undersökt Svenska kyrkan utbud på Facebook och Instagram. Resultatet är att det finns sex 

olika typer av publicerat innehåll som jag ser som ett utbud av Svenska kyrkans organisation 

och religion. Dessa var sorgehantering, kyrkans verksamhet, gudomlighet, underhållning, 

religionshistoria och informativa inlägg om kyrkovalet. Dessa typer kunde sedan 
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kategoriseras i fjorton stycken underkategorier. Eftersom detta inte är en komparativ analys 

där jag jämför Svenska kyrkans sidor med någon annan religiös organisation kan jag inte säga 

om det är ett stort eller litet utbud eftersom jag inte har något att väga upp resultatet emot. 

Dock är kategorierna ganska varierande vilket gör att bilden av organisationen ses som ganska 

bred och kan därför anses ha ett stort utbud som publiceras i deras sociala medier.  

Min andra frågeställning i denna studie var: På vilket sätt kan Svenska kyrkans publicering av 

inlägg ses som marknadsföring av deras utbud av religion? Tidigare forskning har skrivit att 

sociala medier lämpar sig som en marknadsföringskanal (Constantinides & Fountain 2008). 

Det innebär dock inte per automtiskt att allt som publiceras där är marknadsfört. 

Marknadsföringens fokus har flyttats från produkter och företag till köparen och deras 

efterfråga på varor, detta eftersom kunden anses blivit smartare i sin konsumtion och 

reflekterar över sina köp (Kartajaya, et al. 2010, Charlesworth 2014). Internet har gjort det 

möjligt för köpare att jämföra, söka information smidigt och fundera över sina beslut och det 

har därmed gjort att marknadsföringens fokus flyttats till att hjälpa kunden genomföra dessa 

beslut. Charlesworth menar att alla företags och organisationers sociala mediesidor i viss mån 

kan liknas med annonser då de innehåller information om företagen som de själva formulerat, 

men att de sällan används enbart i marknadsförande syfte och att de heller inte fungerar som 

en ensam källa till beslutstagande. Genom att söka sig till sociala mediesidor såsom Facebook 

och Instagram, i kombination med andra källor, kan kunden ta genomtänkta beslut (s. 152f). I 

det avseendet kan Svenska kyrkans socialamediesidor ses som marknadsföring i de fall 

kunder använder sig av dem för att göra rationella beslut i val av religion. Svenska kyrkans 

ursprungliga syfte med sidorna är kanske inte att marknadsföra sig själva och deras religion 

men i situationer där människor använder sig av dem med ändamålet att finna information för 

att sedan välja religion blir de i marknadsförande syfte eftersom marknadsföringens fokus 

flyttats till att förse kunder med information för att kunna ta välgrundade beslut.  

Jag valde att definiera religion både funktionellt och substantiellt med hjälp av två tidigare 

konstruerade benämningar av Yinger (1970) och Spiro (1966). Min kombinerade definition 

menar att religion dels är ett system med trosföreställningar och praxis som hjälper människor 

med deras problem i tillvaron men som också ser religion som en institution med förankring 

till något gudomligt. Svenska kyrkans representation av religion är enligt min definition delvis 

praxis, tro och hjälp i vardagen och de är delvis är en institution med koppling till något större 

än människan. Det utbud jag fått fram som resultat är ett utbud av deras religion. I inläggen i 

kategorin sorgehantering kan vi se gudomligt kopplad text som enligt dem kan ge tröst i 

sorgen, här kan vi se att religionen hjälper till med problem i tillvaron såsom definitionen 

menar. Vidare i inläggen som kategoriserats som gudomliga framställs Gud som god och ljus 

och som en hjälp och tröst i människors liv. Utifrån det går att tolka att Svenska kyrkan 

framställer religion som en hjälp i sorg och med andra problem, där Gud, och religiösa texter 

ger stöd och tröst i jobbiga situationer, något som kanske kan vara attraktivt för en person som 

skall välja religion.  

I de, som jag uppfattar som gemytliga inläggen i kategorin underhållning fick vi följa 

människors vardag inom Svenska kyrkan i form av mer personliga inlägg, inlägg som inte allt 

för sällan kombinerades med bibelcitat. Inläggen kom också ofta från olika församlingar inom 

organisationen och vi kan därför välja att se dem som en egen institution. I så fall kan vi säga 

att Svenska kyrkan är, liksom definitionen, en institution med en gudomlig koppling. Vi får 

också i inläggen följa verksamheten på olika plan. Vi kan dels läsa om deras 

verksamhetsbundna sorgehantering där de hjälper människor som bearbetar en förlust. Vi får 

också läsa om deras diakoniarbete och det mer administrativa i form av möten och beslut. 
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Deras praktiserande arbete, det som visar mer konkret deras uppgifter i form av representanter 

på bokmässan eller gudstjänstarbetet visar på en bild av Svenska kyrkans religionspraxis.  

Hjarvad (2012) skriver att media tagit över arbetsuppgifter som tidigare tillhört kyrkan, såsom 

tröst, stöd och rådgivning i kriser och gjort de mer sekulariserade (s.27). I denna studie ser vi 

att Svenska kyrkan fortfarande tillhandahåller dessa i form av tips om sorgehantering, 

tröstande inlägg och i sitt diakoniarbete och att de använder media, i detta fall sociala medier 

för att nå ut till de i behov. En intressant aspekt jag fann var att de få inläggen om 

sorgehantering som hade en gudsförankring var aldrig riktade utåt. De uppmanade aldrig 

andra att ta till religiösa strategier i sin sorgehantering. De gav istället råden att finnas där för 

sin vän, att ringa eller att minnas de bortgångna med glädje. Detta gör att den sekulära 

aspekten i rådgivningen som Hjarvard menar har skett genom att media tagit över kyrkans 

arbetsuppgifter ändå är aktuell trots att Svenska kyrkan som religiös organisation förser 

människor med stöd. 

Hjarvard (2012) talar om medialisering av religion och skriver om en studie som gjorts av 

Fischer-Nielsen att präster i hög mån använder sig av internet i sitt arbete. Hjarvard hävdar att 

internet kanske därför är lämplig i användning inomorganisatoriskt (28ff). I den har studien 

kan vi se att präster i ganska hög grad är aktiva i de sociala medierna. Flertalet av inläggen 

verkar vara skrivna av präster och lika så blogginläggen en del inlägg hänvisar till. Detta tyder 

på att präster verkar vara aktiva i sociala medier och inte endast inom organisationen utan 

också utåt till sina medlemmar och följare till de sociala medierna. På så sätt kan det kanske 

ha skett en förändring av arbetssätt inom prästyrket där internet eller sociala medier möjliggör 

en kontakt med även följare och inte bara inom kyrkan.  

I en typ av inlägg har präster skrivit att de gärna deltar i bön tillsammans med läsarna, 

antingen för ett förvalt ämne såsom fred, eller för något som läsaren vill be för och då 

erbjuder sig prästerna att be tillsammans för det. Detta är tillfällen där organisationen har en 

direktkontakt till deras följare (Hjarvard, 2012, s.30). Det är ett sätt för Svenska kyrkan att 

föra en direktkommunikation med de som vill. Sociala medier fungerar inte bara som en 

enkelriktad länk mellan avsändare till mottagare som exempelvis Tv. Utan här ser vi att 

medieformen ger utrymme för mottagaren att interagera och hjälpa till att forma religion. 

Hjarvard menar att en efterfråga på nya vinklar av religion skapas i och med hur religion 

framställs i populärkultur och att detta i sin tur gör att människor vill sprida sina idéer och 

funderingar och att det på så sätt formar religion i samhället (s.27). Sociala medier möjliggör 

denna formation genom att förse samhället med ett forum för diskussion och idéspridning.  

På Svenska kyrkans sociala mediesidor så finns det utrymme för interaktion och diskussion 

med både avsändare och andra följare, därför kan vi se de sidorna dels som en kanal där 

medieformen skapar ramar för avsändare såsom Svenska kyrkan att visa sitt utbud av religion 

på deras villkor och inte som exempelvis fragment i ett sekulärt tv-program . Sociala medier 

har också funktionen som ett språk där det finns utrymme för följare att interagera och 

uttrycka sig för att forma religion, även om det kanske inte har någon direkt påverkan på 

Svenska kyrkans utbud och presentation av religion, så skapar det ändå möjligheter, enligt 

Hjarvard (2012), till en förändring av religion på sikt. Religiösa aktörer har också möjlighet i 

denna typ av medier att aktivt kunna uppdatera och anpassa sig till vad som händer i världen, 

vilket gör att de bemöter marknadens krav på aktualitet och därmed anpassar sitt utbud efter 

efterfrågan (s.27). Jag kunde se att inläggen som publicerades hade en koppling till högtider 

och andra händelser som skedde runt om vid samma tidpunkt, såsom allahelgona-helgen, 

krisen i Syrien samt nazistiska demonstrationer i Göteborg i samband med bokmässan.  
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Min definition av sociala medier menar att dessa tjänster är ett smidigt sätt för aktörer att 

sprida sitt utbud på genom att de publicerar informationen på deras egna konton som de själva 

skapat, där dessa personliga sidor sedan är tillgängliga för andra användare att läsa, interagera 

och kommunicera på (Constantinides & Fountain, 2008, s. 232f, Stephen Waters 2016, s.153). 

På Svenska kyrkans Facebook och Instagramsida finns det ett stort spelrum för organisationen 

att uttrycka sig på, som, och vad de vill. De måste fortfarande förhålla sig till mediernas 

communityregler men de reglerna förhindrar exempelvis bara rasistiska uttalande och dylikt 

och reglerar inte religiösa information så länge det inte är stötande mot andra. Hjarvard (2012) 

skriver att internetet på så vis möjliggör för religiösa aktörer att utrycka sig på sina villkor 

utan att behöva förhandla om sitt innehåll något som de kanske annars skulle behöva när de 

uttrycker sig i andra forum såsom radio eller icke religiöst förankrade tv-kanaler (s.30). I den 

här studien kan vi se att typen av inlägg varierar i sex olika typer av inlägg som sedan kan 

kategoriseras i upp till 14 olika underkategorier. Något som visar på att Hjarvard påstående 

om fritt spelrum i oberoende medier stämmer. Detta tyder också på att innehållet i inläggen är 

ganska varierade och att det finns ett utbud som går att förhandla om och basera sina 

rationella beslut på i val av religion.   

4.3. Slutsatser 
Syftet med den här studien är att undersöka Svenska kyrkans utbud av deras religion och 

organisation i deras inlägg i sociala medierna Facebook och Instagram. Vidare i studien 

ämnade jag undersöka om sociala medier fungerar som en marknadsföringskanal. Resultatet 

jag fått fram är att inläggen publicerade av Svenska kyrkan är ganska varierande det finns sex 

typer av kännetecken i deras inlägg, sorgehantering, kyrkans verksamhet, gudomlighet, 

underhållning, religionshistoria och information om kyrkovalet. Dessa kategorier är det utbud 

som människor sedan kan basera sina rationella beslut på i val av religion. Det går att se detta 

utbud som marknadsfört material i situationer när människor faktiskt använder sidorna i syfte 

att samla in information för att kunna göra beslut i val av religion. I andra situationer bör 

istället inläggen endast ses som information som möjligen inte har något syfte i sig. Studien 

har utgångspunkt i RCT som gör antagandet att människor gör rationella beslut i val av 

religion och därmed behöver ett utbud att basera sina val på, därför kan vi göra antagandet att 

inläggen ibland används för att samla information i syfte för att kunna göra ett välgrundat 

beslut. Vid de tillfällena marknadsförs Svenska kyrkans utbud utifrån deras villkor eftersom 

de formulerat innehållet.  

För att sammanfatta inläggen och skapa en helhetsbild anser jag utifrån mitt resultat, att 

inläggen innehåller och i vissa fall marknadsför Svenska kyrkan och deras religion som ett 

stöd i sorg och i jobbiga situationer, detta i form av tips om sorgehantering, tröstande ord från 

bibeln och med framställande av en tröstande och snäll Gud. Bilden kompletteras med 

information om deras verksamhet som även den framställs som väldigt stöttande i form av 

samtalsgrupper och diakoniarbete men som sedan fylls ut av en mer progressiv vinkel med 

politiska uttalande om kvinnor i ledande positioner. Detta kanske är ett sätt att ta sig ifrån 

gamla anor där män tidigare ansågs vara det självklara valet i ledande positioner, och på så 

sätt ger inläggen en mer modern bild av Svenska kyrkan som den är idag. Vidare framställer 

sig organisationen som lite lättsam genom att dela olika tester, tävlingar och vardagliga 

inlägg. Kanske även det som ett sätt att visa på modernitet och förkasta gamla förutfattade 

meningar om en "tråkig" kyrka. Men de verkar fortfarande inte vilja glömma sin historia 

eftersom inlägg om svenska kyrkans och den protestantiska kyrkans historia kontinuerligt 

delas på sidorna som en slags påminnelse om vart organisationen kommer från.  
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Kapitel 5. Diskussion 

5. Diskussion 
I detta avslutande kapitel skall jag diskutera den teori och metod jag använt mig av i studien. 

Jag skall även göra en empirisk reflektion där jag diskuterar mitt resultat i jämförelse med 

tidigare forskning. Avslutningsvis presenterar jag mitt bidrag till forskningen och reflekterar 

kring hur man kan gå vidare i framtida studier.  

5.1. Teoretisk reflektion 
Jag har använt mig av Rational choice teorin i denna studie där jag utgått från att människor 

väljer sin religion baserat på rationella val där de jämför olika religiösa organisationer och 

traditioners utbud inför beslutet. Furseth och Repstad (2005) skriver att teorin har sitt 

ursprung i USA, anledningen tros vara att eftersom landet är stort och saknar en statskyrka 

finns det utrymme att konkurrera kyrkor och religioner i mellan. Det är också ett land som i 

övrigt präglas av en hög liberalism och individualism (s. 165). Jag tror även att kapitalism och 

kommersialism är en bidragande orsak, den skapar möjligheter att köpslå och konkurrera i 

alla områden. Vidare skriver Furseth och Repstad att teorin är applicerbar i länder som är: 

"[...] urbana, individualistiska miljöer" såsom USA och inte applicerbar i " [...] 

traditionstyngda, stabila samhällen" (2005, s.162).  Med det i åtanke finner jag teorin lämplig 

i länder såsom Sverige, som liksom USA inte har en statskyrka. I sådana länder skapas en 

möjlighet att förhandla om sin religiositet och forma den ut efter sina egna önskemål eftersom 

det troligtvis finns ett stort utbud och inget direkt rätt eller fel i val av religion. Detta till 

skillnad från länder och kulturer med en stark koppling till en specifik trosuppfattning och 

praxis som kanske baseras på gamla traditioner. Länder som har en offentlig religion som vars 

syfte är att forma medborgare och deras liv eller länder med en religiös nationalism där det 

finns ett nära band mellan nationen och en religion (s.144–147). I sådana situationer finns det 

troligen inte så stort förhandlingsutrymme. Detta gör att denna typ av studie inte är fungerar i 

alla länder eftersom RCT inte går att applicera överallt.  

Genom att använda mig av RCT som ett sätt att motivera undersökandet av en religiös 

organisations inlägg har jag påpekat vikten av utbudet i teorin. I andra teorier som försöker 

förklara varför människor väljer religion är inte utbudet lika viktigt (Furseth och Repstad 

2005, s. 161). Med den här studien visar jag på att det finns ett utbud människor kan basera 

sina beslut på i val av deras personliga religiositet. En konsekvens av att människor förhandlar 

om sin religion är att den som hörs mest och verkar mest trovärdig är den som får flest följare 

(s. 159). Men genom förmedling av religion genom sociala medier öppnar det upp för mindre 

religiösa aktörer att höras (Hjarvard, 2012, s.39f). På så sätt möjliggör publicering av inlägg 

och marknadsföring i sociala medier att både större och mindre organisationer kan sprida sitt 

budskap till medlemmar på dessa sidor. 

 

5.2. Metodisk reflektion  

Jag använde mig av Malteruds (2014) systematiska textkondensering och fenomenologisk 

analys (s.115) i kombination med Brymans (2011) råd om tematisering i tematiska analyser 

(s.529). Råden fungerade som hjälpmedel till att hitta teman i texten, något som jag upplevde 

Malterud var lite otydlig med. Malteruds metod var dock det huvudsakliga 

tillvägagångssättet. Fördelen jag upplevde med metoden var att den var djupgående. Allt 

skedde i flera steg och det gjorde att jag lärde känna mitt material väl då det bearbetades flera 

gånger. Men det var också en nackdel med metoden eftersom alla steg tog lång tid att 

genomföra. Jag har svårt att säga vad jag skulle göra annorlunda då jag fann 
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tillvägagångsättet väldigt lämpligt till den här typen av material. Hade materialet vart större 

tror jag att metoden hade tagit för lång tid i korrelation med vad studien faktiskt ger. I ett 

sådant fall hade det kanske vart lämpligare att arbeta mer deduktivt och applicera redan 

färdiga koder på data.  

 

Jag har fokuserat på intern och extern validitet (Malterud, 2014, s. 26–28).  Jag finner att 

metoden jag valt är relevant för sitt syfte, med hjälp av den har jag kunnat visat på ett antal 

innehållstyper som Svenska kyrkan marknadsför i sociala medier. Jag anser också att 

metoden har gett en rättvis bild av det som undersökts eftersom jag trots en del förförståelse i 

ämnet har försökt att agera så objektivt som möjligt. Teorivalet ger dock en viss infallsvinkel 

till ämnet eftersom den menar att inläggen är ett utbud av religion något jag kanske inte 

skulle påstå om jag utgick från en annan teori där utbudet av religion inte har någon 

betydelse. Det som istället bör diskuteras är huruvida resultatet ger en heltäckande bild av 

området. Eftersom det insamlade materialet är från tre månader är innehållet av dessa också 

bara representativa för dessa tre månaders inlägg. Denna period har präglats av kristna 

högtider och händelser såsom kyrkoval och allahelgona-helgen något som i sin tur kan ha 

färgat resultatet. Dock vill jag inte förkasta framställandet av Gud eller kyrkans verksamhet 

men vissa delar såsom inlägg angående kyrkovalet är troligen inte något som är representativt 

över hela året. Så på så sätt går kanske vissa delar av resultatet att ta bort.  

  

Den externa validiteten, huruvida mitt resultat är överförbart till andra kontexter går att 

diskutera. Det specifika resultat jag fått fram representerar Svenska kyrkans utbud av religion 

i sociala medier. Metoden och utgångspunkten att materialet är ett utbud går dock att 

applicera i andra situationer, exempelvis skulle den här studien fungera att göra på en 

muslimsk eller judisk organisation men då skulle troligen inte resultaten bli detsamma 

eftersom deras utbud antagligen ser annorlunda ut än Svenska kyrkans. Metoden och 

utgångspunkten är därför överförbar till andra kontexter men resultatet representerar 

sannolikt endast en religiös organisation.  

. 

 

5.3. Empirisk reflektion   

I tidigare forskning kan vi se att religion diskuteras ur ett medialiseringsperspektiv och att 

internet är ett forum för medialisering. Dock har ingen forskare som nämns i min tidigare 

forskning sett religion som marknadsförd i sociala medier. Fischer-Nielsens (2012) resultat 

visar att internet har en viktig påverkan i religiös orientering och att det därmed utmanar 

kyrkobyggnadens roll som det självklara stället att praktisera religion.  Han kunde också se att 

präster använder sig av internet i sin yrkesroll. Med hjälp av internet kunde präster minska på 

den fysiska interaktionen med sina medlemmar och på så sätt spara tid i sitt arbete. Jag kunde 

se i min studie att präster formulerade blogginlägg och var aktiva i trådar ämnade för bön. Här 

sker en del av interaktionen på internet. Jag kan dock inte hävda att det i sin tur minskat någon 

fysisk interaktion och då inte heller sparat tid för prästerna, utan sociala medier kan istället 

lika gärna ha utökat arbetsbördan för dessa präster i och med deras aktivitet på Facebook och 

Instagram. Moberg (2016) skriver om hur kommunikationstekniken ändrats under en digital 

era och att kyrkan i Finland anpassat sig efter den. Att marknadsföra sig i sociala medier anser 

jag är liksom hans resultat är ett sätt att följa med tekniken och in i framtiden.  

 

Gauthier, Martikainen, och Woodhead (2013) och även Carrette & King (2005) menar att en 

växande neoliberalism samt ett världsomfattande mediaplattform tillsammans med samhällen 

med hög konsumtion har format den tro och praxis av religion som vi ser i dagens samhälle, 

där religion kommersialiserats och lagts ut på marknaden. Detta går i samklang med min 
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studie eftersom den menar att i situationer där människor använder sig av sociala medier för 

att välja religion kan det ses som att religion är marknadsförd i sociala medier. Utifrån RCT så 

har människor möjlighet att förhandla om sin religiositet något som är ett resultat av att vi 

lever i ett konsumtionssamhälle och att det finns en plattform i form av internet som skapar 

möjligheter för alla att ta del av religiösa aktörers utbud och för religiösa organisationer att 

etablera sig.  

 

Avslutningsvis skriver Constantinides & Fountain (2008) att sociala medier lämpar sig för 

marknadsföring, de nämner inte någon specifik aktör eller utbud utan endast att plattformen är 

lämplig. Jag kan inte uttala mig om sociala medier är en lämplig plats för marknadsföring 

utifrån min studie i större mån än att det öppnar upp för mindre religiösa organisationer att 

också kunna höras. Men om vi utgår från deras forskning så verkar Svenska kyrkan vara på 

rätt plats, vid rätt tidpunkt för marknadsföring av sin tro.   

 

5.4. Bidrag och avslutande reflektioner 
I sökandet av tidigare forskning fann jag det svårt att hitta aktuella artiklar som behandlade 

marknadsföring i sociala medier. Många artiklar var äldre och menade att sociala medier var 

en fluga och något som snart skulle vara utdött, likaså beskrevs användarna av medierna som 

unga och att det inte var en plattform som äldre människor kunde använda sig av. Detta är 

påstående som jag inte tycker stämmer då sociala medier faktiskt verkar användas av alla 

åldrar. Av den anledning blir min studie aktuell då den talar om ett nytt fält som verkar vara 

här för att stanna och som heller inte verkar vara särskilt studerat. Mitt resultat är kanske inte 

revolutionerande som ensam slutsats, vi kunde se att det fanns vissa delar som marknadsförs 

exempelvis sorgehantering och Svenska kyrkans vårdande verksamhet. Men studien öppnar 

upp för vidare forskning inom ämnet där det kan vara intressant att fortsätta undersöka 

religionens roll i sociala medier. Jag har valt att se vad som marknadsförs av religiösa aktörer 

och undersökt utbudet som människor kan basera sina rationella val på. Hur dessa beslut 

sedan tas kan vara en lämplig forskningsfråga till en framtida studie.  Jag kan också se att man 

fortsätter på samma spår och undersöker fler religiösa organisationer och sedan jämför deras 

utbud med varandra för att få en mer heltäckande bild av vad utbudet av religion faktiskt är i 

sociala medier. Jag fick rådet att inte genomföra en komparativ studie där jag jämförde 

Svenska kyrkans utbud med islamska förbundet av den anledningen att Svenska kyrkan är en 

mycket större organisation, något jag höll med om då. Men efter genomförd studie ser jag inte 

längre de negativa konsekvenserna att jämföra en stor organisation med en liten just eftersom 

sociala medier är en plattform som tycks lämpa sig för marknadsföring av alla storlekar av 

aktörer, om inte just särskilt små om man jämför med andra kanaler. Den negativa aspekten 

jag kan se är att det blir skillnad i resurser som läggs ner på arbetet i de publicerade inläggen, 

alla organisationer har antagligen inte en anställd som jobbar enbart med sociala medier. 

Dock blir det då intressant att fundera över varför det är så. Varför lägger inte små 

organisationer mer resurser på sociala medier som en markandsföringskanal om den är så 

lämplig? 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka Svenska kyrkans utbud av deras religion och 

organisation i deras inlägg i sociala medierna Facebook och Instagram under tidsperioden 

september till november 2017. Vidare i studien ämnade jag undersöka om sociala medier 

fungerar som en marknadsföringskanal. 

Frågeställningarna löd: 

• Vad kännetecknar Svenska kyrkans inlägg i sociala medier sett som ett utbud 

människor kan basera sina val av religion på? 

• På vilket sätt kan Svenska kyrkans publicering av inlägg ses som marknadsföring av 

deras utbud av religion? 

Studien har haft en induktiv ansats där jag med hjälp av textkondensering har tematiserat 

Svenska kyrkans Facebook och Instagraminlägg för att visa på det utbud som den religiösa 

organisationen marknadsför. Studien har haft Rational choice teorin som utgångspunkt och 

därmed antagit att människor gör rationella beslut i val av religion och att det finns ett utbud 

som de basera dessa beslut på. Resultatet av studien är att Svenska kyrkans inlägg 

kännetecknas av sex olika typer av inlägg som representerar deras organisation och tro. Dessa 

sex var sorgehantering, kyrkans verksamhet, gudomlighet, underhållning, religionshistoria 

och informativa inlägg om kyrkovalet. Dessa inlägg kan ses som marknadsförda i situationer 

där människor använder sig av informationen på sidorna för att kunna göra sina val av 

religion. Utifrån ett medialiseringsperspektiv har jag analyserat det första resultatet och sett 

bland annat att sociala medier är en interaktiv plattform som på sikt kan forma religion och att 

religion som förmedlas genom sociala medier skapar möjligheter för religiösa aktörer att 

forma innehållet på deras villkor, samt att mediaformen är lämplig för mindre aktörer att 

sprida sitt budskap i. 
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