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ABSTRACT  

This study’s purpose is to analyze Grace Davies theory, which points out that churches 

throughout the west is facing difficulties with declining memberships as a result of a 

separation process between the churches and the state. In contrast to Davies theory, Sweden 

saw an increase in number of voters in year 2017’s church election, which leads to question 

whether Davies theory is overemphasized or if the church of Sweden is in a unique position. 

This study aims to analyze the current landscape of churches in the west through media and to 

do this, the study delimitates to four Swedish daily newspapers: Dagens Nyheter, Sveriges 

Television, Kyrkans Tidning and Svenska Dagbladet, to provide content through different 

perspectives. To apply the information gathered, the study uses a qualitative content analysis, 

since it offers tools for categorizing, interpretation and understanding of the newspapers 

substance. This study approaches the church election through three theories, which argues that 

the church of Sweden has lost its dominating role in society and is now under the influence of 

media, the state and secular forces. The critical part of media’s relation to this year’s church 

election is found in the presentation of the church of Sweden as a political figure, rather than a 

faith community. The result shows through media’s presentation that the majority is indeed 

based on political influence and that Davies theory might indeed be true. Though it also 

shows a resistance to politics in the church domain, which argues that the churches ongoing 

negative trend might reverse in the future. 

 

Keywords: faith, faith community, church, church election, the church of Sweden, media, 

secular, religion, cultural religion.  
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1. Inledningskapitel 

1.1 Inledning 

Det råder idag en allmän tendens inom religionsvetenskapen att rikta uppmärksamhet mot 

komplikationer där medlemskapen inom protestantiska kyrkor minskar och visar även hur 

vissa organisationer riskerar att försvinna helt.1 En av dessa komplikationer anser 

religionsforskare Grace Davie uppstå i den moderna tidens relation mellan kyrkor och staten, 

där separation blir allt vanligare. Davie förklarar hur det har komplicerat för religiösa aktörer i 

att finna en plats i samhället, då separationsprocess för med sig negativa konsekvenser för de 

kyrkliga organisationernas ecklesiastiska arbete, där vi idag ser en minskning i antalet i 

aktiviteter hos de stora klassiska kyrkosamfunden i västvärlden. Det har därmed uppstått ett 

intresse i forskningsvärlden för att uppmärksamma de aspekter av kyrkornas liv som verkar 

attrahera högre grad av folklig aktivitet ju längre tiden går. 2 

   Det här fenomenet går även att uttolka här i Sverige, där det nu är 17 år sedan Svenska 

kyrkan upphörde att vara statskyrka och efter separationen år 2000, har flera valt att avsäga 

sig sin kyrkotillhörighet3. Jämfört med riksdagsvalet har dock kyrkovalet alltid haft ett lågt 

valdeltagande, där det högst uppmätta valdeltagandet inträffade år 1934, då 24 % röstade.4 Å 

andra sidan är fortfarande en övervägande majoritet av svenska folket är medlemmar i 

Svenska kyrkan5 och i kontrast till Davie inträffade år 2017 det högsta valdeltagandet på 67 

år, där 19 %( 984 680 st.) av Svenska kyrkans medlemmar röstade.6  

   Vidare framställs Sverige ofta som världens mest sekulariserade land, med hänseende till 

religiösa möten, en tro på Gud och religion som en viktig del av ens liv.7 Sett till Davies teori 

om kyrkliga samfunds komplikationer i det moderna samhället, samt Sveriges sekulariserade 

stämpel, tycks det ökande valdeltagandet i kyrkovalet komma som en överraskning. Jämfört 

med kyrkovalet år 2005 då enbart 12 % röstade, hade år 2017 ett relativt högt valdeltagande, 

vilket uppfattades som en stor glädje för många inom Svenska kyrkan.8 Det blir således 

intressant varför dessa medlemmar återigen vänder blickarna mot kyrkan. Kan det innebära att 

lutherdomen på nytt finner sin väg tillbaka i samhället, med ökat engagemang för religiösa 

möten och aktiviteter? Eller tyder resultatet på hur det rådande politiska klimatet har resulterat 

i att svenskar vänder sig till Svenska kyrkan, i värnande om svensk kultur och tradition?9 

                                                           
1 Gärde, J, Shrinking Religious Communities and Thriving Interreligious Social Work in Postsecular Sweden, s, 1. 
2  Girmalm, T & Rosenius, M, From state church to faith community: an analysis of worldly and spiritual power 
in the Church of Sweden, s, 50-51. 
3 Bromander, J, Utträden som utmanar. Analys av de processer som leder till utträde ur Svenska kyrkan, s, 2. 
4 Strid, J, Kyrkan mellan politik och religion. Kyrkovalet 2005, s, 139. 
5 Bromander, J, Utträden som utmanar. Analys av de processer som leder till utträde ur Svenska kyrkan, s, 2. 
6 Svenska kyrkan, Kyrkoval, Slutgiltigt resultat för val till kyrkomöte 2017. 
7 Gärde, J, Shrinking Religious Communities and Thriving Interreligious Social Work in Postsecular Sweden, s, 1. 
8 Svenska kyrkan, Kyrkoval, Slutgiltigt resultat för val till kyrkomöte 2005. 
9 Strid, J, Kyrkan mellan politik och religion. Kyrkovalet 2005, s, 139. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att granska Grace Davies teori och således bidra till den allmänna 

diskussionen om kyrkliga verksamheters befintliga roll, samt hur rollen i samhället kan 

utformas i framtiden. För att göra detta, kommer artiklar från svenska dagstidningar att 

granskas i ljuset av Svenska kyrkan och kyrkovalet år 2017. Arbetet utgår ifrån ett 

sekulariseringsteoretiskt perspektiv och med hjälp av begreppen inre och yttre verksamhet, 

avser jag att försöka uttolka olika motiv bakom det ökade valdeltagandet. Frågeställningen 

blir således: 

 Hur förklarar svensk media det ökade deltagandet i kyrkovalet 2017? 

 Vad innebär resultatet av kyrkovalet för Svenska kyrkan? 

För att besvara hur svensk media förklarar det ökade valdeltagandet, kommer tidningarnas 

innehåll att kategoriseras. Artiklarna kommer även att fördelas inom olika genrer och 

resultatet kommer sedan utifrån det teoretiska ramverket att granska vad årets kyrkoval kan 

innebära för Svenska kyrkan.  

1.3 Tre teoretiska perspektiv 

Utifrån arbetets syfte och det empiriska materialet är det av intresse att undersöka anledningar 

bakom den rådande omgivning kring varför intresset för kyrkovalet har ökat, särskilt eftersom 

det faktum att få svenskar anser sig religiösa. Nedan presenteras därför tre 

sekulariseringsteoretiska perspektiv, det vill säga perspektiv som utgår ifrån att det religiösa 

innehållet inom Svenska kyrkan marginaliseras och ersätts av sekulära influenser. Det första 

handlar om kyrkans roll i samhället, det andra om Svenska kyrkan som organisation och dess 

interna processer och det tredje granskar medias inflytande över religion. 

1.3.1 Kulturell religion som ersättare för lutherdomen?  

Religionsforskaren och sociologen Isabella Kasselstrand hävdar i sin artikel Nonbelievers in 

the Church att det existerar antydande mönster på svenskars låga nivåer av religiös tro, men 

hur svenskar fortfarande upplever en stark koppling till Svenska kyrkan som representant för 

en kulturell gemenskap.10 Kasselstrand beskriver svenskars tillhörighet i Svenska kyrkan som 

ett unikt samband som bevisar möjligheter för kyrkor att behålla en signifikant roll i 

sekulariserade samhällen. Svenskars relation till Svenska kyrkan kan därför förklaras som 

                                                           
10 Kasselstrand, I, Nonbelievers in the Church, s, 276. 
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”belong without believing”, det vill säga att kyrkans medlemmar ingår i en gemenskap med 

avsaknad för religiös tro.11 

   Utöver detta påpekar Kasselstrand att majoriteten av svenskars kyrkotillhörighet är 

resultatet av hur relativt vanligt det fortfarande är för barn i Sverige att växa upp inom 

kristliga miljöer och aktiviteter, exempelvis sjunga i kyrkan vid skolavslutning, konfirmation 

och kristna högtider. Trots det tror ytterst få av medlemmarna på kristendomens teologiska 

innehåll. Kasselstrand menar att religion i relation till skolavslutning är ett tillvägagångssätt 

för att fira nationell kultur, snarare än uttryck för religiösa trosuppfattningar. En bidragande 

orsak är på grund av hur den lutheranska teologin betonar vikten av kyrkliga traditioner och 

ceremonier. Med den dominerande lutherdomen ser vi därför än idag att människor betonar 

vikten av kyrkliga företeelser, det vill säga att traditionella och kulturella influenser formar 

svenskars relation till kyrkan.12  

   Kyrkans tidigare monopol har även orsakat att de inte heller har anpassat sig efter vad 

Kasselstrand kallar för moderniseringsprocess, det vill säga samhällsförändringar och 

globalisering, något mindre frikyrkor har lyckats bättre med. Det har resulterat i att 

kristendomens teologiska stoff har skiftat roll och kyrkliga besök anses istället som 

traditionell sedvänja, vilket har utfallit i att svenskar än idag identifierar sig med Svenska 

kyrkan i relation till kultur och tradition.13 

   Välfärden är ytterligare en faktor bakom den kulturella tillhörigheten, menar Kasselstrand 

då bidragsdelen är vanligt förekommande i anknytning med högre nivåer av sekularism och 

lägre kyrkligt deltagande. Det svenska välfärdssystemet har även för Svenska kyrkan medfört 

att staten gått in med striktare reglering och strukturella hänvisningar. Det har resulterat i en 

problematisk ställning för kyrkan i att nå ut till nya människor. Statens perspektiv anser 

införskaffande av nya medlemmar som en dyr och onödig process, snarare än något 

bidragsgivande för samhället.14  

   Ovanstående faktorer är grundläggande för det fenomen Kasselstrand kallar för kulturell 

religion som används för att beskriva kopplingar mellan den kollektiva religiösa identiteten 

och även hur historiska händelser påverkar religiösa trosuppfattningar. Sammanfattningsvis 

fastlår Kasselstrand att den kulturella religionen är resultatet av Svenska kyrkans tidigare 

monopol, bidragsfaktorn och förklarar vår tillhörighet till kyrkan som en kollektiv tillhörighet, 

med saknad av religiösa aspekter.15 Det innebär att vår relation till Svenska kyrkan idag inte 

kan avgöra vår ställning till den religiösa sfären, då medlemskapet inom kyrkan tycks grundas 

i medlemmarnas behov av ingå i en kulturell och traditionell gemenskap.16 

                                                           
11 Kasselstrand, I, Nonbelievers in the Church, s, 277. 
12 Ibid, s, 277-278. 
13 Ibid, s, 280. 
14 Ibid, s, 283. 
15 Ibid, s, 278. 
16 Ibid, s, 277. 
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1.3.2 Relationen mellan Svenska kyrkan och staten 

Religionsforskarna Thomas Girmalm och Marie Rosenius anser att Svenska kyrkan inte har 

lyckats anpassa sig efter separationen mellan samfundet och staten, vilket har orsakat att 

kyrkan inte lyckats behålla den religiösa huvudrollen i samhället. Girmalm & Rosenius menar 

även att Svenska kyrkan är allt för bunden i sin tidigare struktur som statskyrka och har ännu 

inte lyckats forma en självständig grund.17 Enligt författarna påverkas kyrkan av en 

kontinuerlig institutionalisering, vilket har resulterat i att den religiösa aspekten underlägsnas 

av sekulärt inflytande. De förklarar hur denna process har gått till i en jämförelse med kyrkans 

då- och nuvarande roll. Förr var medlemmarna till kyrkan bundna till den lutherska läran 

genom exempelvis obligatoriska gudstjänster, samt söndagsskola och kyrkan hade då en 

omfattande huvudroll som religiös lärare. Svenska kyrkan var då en del av staten och styrde i 

högsta del självmant över sina egna aktiviteter och innehåll. År 1860 var dock en vändpunkt, 

då dissenterlagen infördes, vilket möjliggjorde för medlemmar att gå ur Svenska kyrkan. Idag 

är fortfarande lutherdomen i centrum, dock är det mycket färre medlemmar som bevistar 

religiösa ceremonier och Svenska kyrkans innehåll är idag allt hårdare reglerat av 

utomstående aktörer.18 

   Efter det faktum att kyrkan och staten uppdelades försvann också den tidigare kyrkolagen. 

Girmalm & Rosenius förklarar att upphörandet orsakade en klyvning i kyrkans struktur, som 

möjliggjorde för sekulära influenser att tränga sig in i kyrkans inre kretsar, där politiker och 

troende beblandades. När anställningsansvaret sedan flyttades år 2000 från stift till socken, 

resulterade det i att ytterligare ökat ansvar föll hos politikerna. Girmalm & Rosenius anser att 

den strukturella klyvningen och separationen mellan Svenska kyrkan och staten har 

möjliggjort för politiker att inneha lika stort inflytande över kyrkan som biskopar och 

examinerade teologer.19 Svenska kyrkans religiösa relevans har idag därför lägre inflytande i 

samhället och dess medlemmar. Processen har skett via en sekulariseringsprocess som ägt 

rum inom kyrkan och har orsakat en förminskning av kyrkans eget inflytande över dess 

struktur och föranlett att kyrkan gått miste om sin unika roll som religiös aktör.20 

  Enligt Girmalm & Rosenius har ovanstående resulterat i att Svenska kyrkans existerande 

struktur har skapat en problematisk miljö för kyrkans roll som religiös aktör och gynnar 

snarare en privatiserad sfär. Efter år 2000 lättades statens grepp om kyrkan något, men den 

organiserade strukturen är fortfarande kvar i dess tidigare tillstånd. Girmalm & Rosenius 

fastslår därmed att den enda utvägen för Svenska kyrkan ur denna nedgående trend med 

                                                           
17 Girmalm, T & Rosenius, M, From state church to faith community: an analysis of worldly and spiritual power 
in the Church of Sweden, s, 51. 
18 Ibid, s, 51. 
19 Ibid, s, 56 
20 Ibid, s, 57. 
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sjunkande medlemskap och lägre inverkan i dess verksamhet, är att kyrkan måste erbjudas 

möjligheten att en gång för alla få bli en självständig aktör. Om Svenska kyrkan kan återta 

denna självständighet, så kan kyrkan även anpassa sig efter den rådande 

moderniseringsprocessen och återta sin religiösa roll i det svenska samhället.21   

1.3.3 Mediers delaktighet i religionens trivialisering 

I Sverige läser cirka 60 % av befolkningen tidningar på en daglig basis och är idag ett av de 

främsta verktygen för religiösa samfund att nå ut till allmänheten. I och med nyhetsorganens 

stora skara åhörare, påverkar deras förmedling religioners synlighet och agerar även som tolk 

för religionens betydelse i samhället. Detta har resulterat i att religioner över tid ändrar 

riktning för att nå ut till flera människor.22 Med detta underlag granskar sociologen Mia 

Lövheim i sin artikel Mediated religion across time and space, media i norden och påpekar 

dess likheter som existerar mellan dessa länder. Först och främst anser majoriteten av 

befolkningen religion som en privatsak och har därför låg bemärkelse i samhället. Det har 

dock fått ett upplyft igen på grund av det rådande klimatet i Medelöstern, där många 

människor tvingats på flykt och söker sig till Sverige. Med den ökade mångkulturen, utmanas 

idag den dominerande lutherska tron av nya religiösa trosuppfattningar och har som följd även 

resulterat i en ökning av mediernas benämning av religiösa frågor.23 

   Lövheim belyser även hur media under de senaste åren har utvecklats till en allt mer 

självstyrande och självständig intuition i samhället och har resulterat i en medialisering, det 

vill säga en process där media idag omfattar huvudrollen bakom samhällsförändring. Syftet 

med medialisering som begrepp, är att fånga upp förändringar i samhället där media kan 

tänkas vara den underliggande faktor bakom varför detta sker. I samband med kyrkovalet 

förekommer relevansen i hur media förmedlar aktuell information om samhällsproblem, samt 

hur media utmanar Svenska kyrkans roll som religiös aktör. Lövheim menar att medialisering 

kan orsaka att religiösa organisationers trivialiseras, det vill säga att det ecklesiastiska 

innehållet transformeras via media och presenteras i negativ bemärkelse, exempelvis som 

omodern och oförståndig. I samband med kyrkovalet riskerar därför media att utesluta 

Svenska kyrkans religiösa stoff.24 

   Medias stärkta roll kan även innebära att de ersätter Svenska kyrkans roll genom att erbjuda 

en social och kulturell omgivning. Media blir då en ny aktör och agerar likt en moralisk och 

spirituell kompass för människor som letar efter vägledning. Lövheim presenterar en 

femstegsprocess där medias inflytande ersätter religiösa aktörer: 

                                                           
21 Girmalm, T & Rosenius, M, From state church to faith community: an analysis of worldly and spiritual power 
in the Church of Sweden, s, 52. 
22 Lövheim, M & Nordin, M, Sociologiska perspektiv på religion i Sverige, s. 150-151. 
23 Lövheim, M, Mediated religion across time and space. A case study of norweigan newspapers, s, 27. 
24 Ibid, s, 26-27. 
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1. Media transformerar den religiösa omgivningen genom att blir den primära källan för 

religiösa frågor. 

2. Media förändrar det religiösa innehållet i en blandning av institutionella och vanligt 

förekommande trosuppfattningar, för att sedan kategorisera det som banalt och 

relaterar det med nöje och fiktion. 

3. Media får huvudrollen för att guida människor i moraliska och religiösa frågor. 

4. Media förminskar de religiösa aktörernas inverkan av hur religion ska definieras och 

därmed även relationen mellan individen och institutionen. 

5. Media bidrar till en individualiserad form av religion i det moderna samhället.25  

1.4 Tidigare forskning 

Inom forskningen kring svenska kyrkoval, utgörs majoriteten av Svenska kyrkans egna 

utredningar, vilket riskerar att partiskhet har påverkat det tillgängliga materialet. Utöver dessa 

undersökningar är det till största del Jan Strid och Lennart Weibull, som driver forskning vid 

SOM-institutet om kyrkoval. Deras material är baserat på enkätundersökningar utförda i 

Göteborg, där de för anteckningar kring hur människors ställning gentemot kyrkovalet 

förändras utifrån en mängd olika faktorer. Strid och Weibulls forskning kommer att bistå med 

en utgångspunkt för den kategoriseringsprocess som kommer användas för att granska 

materialet.  

1.4.1 Partipolitik och kyrkoval 

I Sverige har det hållits val till kyrkofullmäktige alltsedan år 1931 och kyrkovalet har sedan 

dess alltid haft ett lågt valdeltagande, jämförelsevis med riksdagsvalet. Även det högsta 

valdeltagandet som ägde rum år 1934 var det enbart 24 %, vilket i kontrast med riksdagsvalet 

kan anses lågt, då vi i Sverige idag har ett riksdagsvaldeltagande med ett genomsnitt på 85,4 

%.26 Under 2000-talet har valdeltagandet för Svenska kyrkan sjunkit ytterligare och år 2005 

röstade 12 % av de röstberättigade, dvs. medlemmar i Svenska kyrkan. 27 Likaså fortsätter 

kyrkotillhörigheten att sjunka och Lennart Weibull menar att det är intressant hur det 

överhuvudtaget går att genomföra ett allmänt kyrkoval i Sverige, ett av världens mest sekulära 

länder.28  Frågan blir således vad det är som orsakar det relativt låga valdeltagandet i 

kyrkovalet? 

   Weibull förklarar att de kandidater som ställer upp ofta är okända, samt har relativt låg 

betydelse för allmänheten och att partier i viss utsträckning använder kyrkovalet som 

kampanjmodeller inför riksdagsvalet. Weibull anser därför att det är relevant att granska hur 

                                                           
25 Lövheim, M, Mediated religion across time and space. A case study of norweigan newspapers, s, 27. 
26 Strid, J, Kyrkan mellan politik och religion. Kyrkovalet 2005., s 139. 
27 Svenska kyrkan, Kyrkoval, Slutgiltigt resultat för val till kyrkomöte 2005. 
28 Weibull, L, Religiositet och kyrkoval, s, 240. 
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pass viktigt kyrkovalet faktiskt är.29 Mellan 2009 och 2013 ökade valdeltagande och trots att 

det var med en knapp procentenhet, belyser det att intresset för Svenska kyrkan än finns kvar. 

Weibull menar att det kvarstående intresset möjliggör för en debatt i förhållandet mellan 

kyrkoval och religion, där indikatorer visar att graden av religiösa influenser är högre än vad 

man kan tro, vilket kan uppfattas som en motsättning mellan privat religiositet och 

institutionalisering.30 

   Weibull ser även hur uppmärksamheten för kyrkovalet påverkas i stor grad av faktorer som 

utbildning, ålder och intresse för politik, vilket innebär att högutbildade, pensionärer och 

politiskt intresserade är bland de vanligast representerade i kyrkovalet. Enligt Weibull 

existerar två grupper i relation till Svenska kyrkan, en religiöst- och en politiskt motiverad. I 

den religiöst motiverade gruppen består valdeltagandet av ett personligt engagemang, medan 

den politiska gruppen fokuserar på strukturella faktorer som partipolitiska företräden.31 

   Jan Strid bygger vidare på Weibulls fastställande och förklarar att allt eftersom 

medlemsantalet inom Svenska kyrkan minskar, bör de mest intresserade för verksamheten 

kvarstå och antyder att ett högre valdeltagande bör vara rimligt. Likväl har valdeltagandet för 

kyrkovalet minskat ytterligare. Strid menar att detta påvisar att en stor del av Svenska kyrkans 

medlemmar inte tycks ha särskilt stort intresse för kyrkans inre verksamhet. Det var 

exempelvis enbart 35 % av medlemmarna som under år 2010, besökte ett religiöst möte under 

det senaste året. Strid menar att medlemskapet för många inte är ett aktivt val, då många blir 

medlemmar i samband med födelse eller dop.32  

   I kyrkovalet 2013 går det att uttolka hur valdeltagandet påverkas av samspelet mellan 

politiska och religiösa faktorer. Jan Strid såg i Göteborg att Svenska kyrkans aktiviteter 

minskade åren innan kyrkovalet och menar utifrån medlemmarnas hänsyn till Svenska 

kyrkan, bör valdeltagandet ha sjunkit i takt med aktiviteterna. Istället inträffade det motsatta, 

det vill säga att valdeltagandet ökade. Resultatet kan ha uppkommit utifrån den politiska 

dimensionen, där partier som Sverigedemokraterna(SD) har lyckats nå ut och påverka i högre 

omfattning än tidigare. Strid menar även att en parallell kan dras mellan kyrkovalen 2013 och 

2001, där en likartad ökning uppstod år 2001. Den underliggande förklaringen bakom detta 

uppges vara SD:s debut i valet, vilket resulterade i att medlemmar som tidigare inte röstat i 

kyrkovalet röstade antingen för, eller emot SD.33  

   Strid visar även hur politiskt intresse och röstning i kyrkovalet har stärkts under de senaste 

valen till följd av dess bindning till partipolitiska inslag, som traditionellt har varit lågt lokala 

men där partier numera avstår från att ställa upp på lokala plan och väljer istället att föra 

frågorna i kyrkovalet, där det makten för inflytande är större. Det har medfört att väljare blir 

                                                           
29 Weibull, L, Religiositet och kyrkoval, s, 239. 
30 Ibid, s, 239. 
31 Ibid, s, 255. 
32 Strid, J, Kyrkan mellan politik och religion. Kyrkovalet 2005., s, 139. 
33 Ibid, s, 141. 
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allt osäkrare gentemot kyrkovalet i samband med och resulterar i att de mest osäkra påverkas 

lättare av informationsflödet samt att partierna betraktar vissa grupper av väljare som 

viktigare än andra.34 Det ökande politiska intresset för kyrkovalet har enligt Weibull resulterat 

i två separata grupper inom Svenska kyrkan, en religiöst och en politiskt motiverad. I den 

religiöst motiverade gruppen sker valdeltagandet av ett personligt engagemang, medan den 

politiska gruppen fokuserar på strukturella faktorer som partipolitiska företräden.35  

   Strid förklarar dock att kritik mot ovanstående fastställande är nödvändigt att lyfta fram, då 

ett lägre intresse för kyrkovalen inte nödvändigtvis innebär ett minskat intresse för kyrkans 

inre verksamhet, det vill säga för tro eller för religion. Enligt Strid är det alltså möjligt för 

individer att vara troende, trots avsaknad för intresse av val och likaså tvärtom, alltså det är 

möjligt att vara intresserad av Svenska kyrkans yttre verksamhet och samtidigt engagera sig 

inom kyrkans politiska dimension.36 

1.5 Metod 

Metoden för insamlingen av undersökningens empiriska material bestod av en kvalitativ 

innehållsanalys, en textbaserad metod utvecklad för att utforska och förklara meddelanden 

från massmedia och allmäntillgängliga texter. Eftersom arbetet bestod av tidningsartiklar, 

framstod innehållsanalysen vara ett lämpligt metodval som inkluderade en variation av 

verktyg för att beskriva och analysera innehållet i dagstidningar.37 Vidare lämpade sig 

innehållsanalysen för att identifiera mönster i tidningsartiklarna, det vill säga återkommande 

begrepp, termer eller uttryck som kan användas för att tolka innehållet i artiklar. Rent konkret 

innebar det exempelvis att tolkningen av samma intervju kunde variera beroende på artikelns 

kontext.38 Tolkningen av det kontextuella användande blev därför avgörande för 

kategoriseringsprocessen, där det insamlade materialet strukturerades.39 

   I insamlingsprocessen användes tidningarnas egna sökmotorer för att samla in artiklar vars 

innehåll bearbetade kyrkovalet. Söktermerna bestod av kyrkoval, kyrka+val, Svenska kyrkan, 

Svenska kyrkan+ val, kyrka och val. I den första iterationen av undersökningen föreföll 

majoriteten av artiklarna av relevant material för undersökningen, dock bestod ett fåtal artiklar 

av identiskt material. De identiska artiklarna togs bort, vilket genomfördes via en översiktlig 

granskning av artiklarna, i syfte att fånga in ett bredare perspektiv för arbetets huvudfrågor.  

   Efter den första iterationen hade materialet avgränsats och det var nu dags att kategorisera 

artiklarna i olika genrer. I de insamlade artiklarna förekom genrerna: nyhet, krönika, ledare 

och debattör, vilket definierades utifrån tidningarnas egen benämning, det vill säga att 

                                                           
34 Strid, J, Tro, religion och kyrkobesök i Göteborg, s, 217, 225. 
35 Weibull, L, Religiositet och kyrkoval, s, 255. 
36 Strid, J, Kyrkan mellan politik och religion. Kyrkovalet 2005, s, 139. 
37 Stausberg, M & Engler, E, The Routledge Handbook of Research, loc 3495, [Kindle edition]. 
38 Egmir, E, Erdem, C & Koçyiğit, M, Trends in Educational Research: A Content Analysis of the Studies Published 
in International Journal of Instruction, s, 280. 
39 Ibid, s, 279. 
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tidningarna själva utnämnde artikelns genre. Det uppstod dock vissa fall där denna 

information inte framgick, exempelvis i artikel 25 som hade benämningarna ledare och 

krönika. I det här fallet var artikeln skriven av en anställd hos SvD:s ledarredaktion, där även 

tidningens politiska färg framstod från skribentens tydliga ställningstagande i statens relation 

med Svenska kyrkan. Det resulterade i att jag kategoriserade artikeln som ledare.40 

   Något att ha i åtanke i utformningen av en innehållsanalys, är att granskaren måste föra ett 

invändigt åsiktsutbyte med sig själv, då människor greppar omvärlden olika kan 

interpretationen variera beroende på vem som tolkar materialet. Det blev därför nödvändigt att 

forma en tolkningsgrund utifrån det teoretiska ramverket, vilket skulle användas för den tredje 

och slutliga iterationen i en kategoriseringsprocess. I denna process granskades samtliga 

artiklar kvalitativt och placerades i tre olika kategorier: inre verksamhet, yttre verksamhet 

samt annat.    

   Begreppen för dessa kategorier, hämtades från Jan Strid och kompletterades av Lennart 

Weibull. Både Strid och Weibull menar att Svenska kyrkan kan uppfattas likt två organ och 

två olika drivande krafter bakom valdeltagandet, som har delat upp Svenska kyrkan i en 

religiös och politisk sida. Den inre verksamheten syftar på kyrkan som ett religiöst samfund, 

det vill säga att samfundet tar hänsyn till dess religion i olika uttryck, exempelvis diakoni, 

religiösa möten och där valdeltagandet ofta sker av ett personligt engagemang.41 Den yttre 

verksamheten består av aspekter utöver den religiösa dimensionen, där medlemmar istället 

intresserar sig för politiska frågor och aktiviteter som riktar sig utåt, mot strukturella faktorer 

som partipolitiska företräden.42 I tolkningsprocessen framkom det även artiklar som 

behandlade både kyrkans inre- och yttre verksamhet, dessa placerades inom båda 

kategorierna. Kategorin annat, bildades av artiklar med relevans till kyrkovalet, men vars 

innehåll enligt min mening ansågs oplacerbart på grund av komplexa företeelser, där det inte 

gick att uttolka en tydlig koppling till antingen den inre- eller yttre verksamheten.43  

   Med det förbearbetade ramverket kunde min partiskhet reduceras i 

kategoriseringsprocessen, då riktlinjerna förminskade mitt egna behov av spontana och 

subjektiva tolkningar av hur innehållet i artiklarna kunde tolkas.44 Det kom till nytta 

exempelvis i min tolkning av olika partiers förhållande till kyrkan, där min förhållning till 

riktlinjerna gjorde det möjligt att placera partierna utifrån samma förutsättningar. Likaså blev 

det möjligt att objektivt kategorisera religiösa uttryck, vilket bidrog till att studien kunde 

operera under mer realistiska scenarion. 45  

                                                           
40 Artikel nummer 25, SvD, 2017-09-17. 
41 Weibull, L, Religiositet och kyrkoval, s, 255.  
42 Strid, J, Kyrkan mellan politik och religion. Kyrkovalet 2005, s, 146-149. 
43 Stausberg, M & Engler, E, The Routledge Handbook of Research, loc 3495, [Kindle edition]. 
44 Göksu, I, Özcan, K, Çakir, R & Göktas, Y, Content Analysis of Research Trends in Instructional Design Models: 
1999-2014 s, 87. 
45 Stausberg, M & Engler, E, The Routledge Handbook of Research, loc 3495-3528, [Kindle edition]. 
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  Det existerade dock fortfarande risker för etiska problem i den kvalitativa undersökningen, 

då min subjektivitet i form av individuella erfarenheter och åsikter kunde orsaka att 

författaren och innehållet misstolkades. Det teoretiska ramverket och dess riktlinjer, i form av 

Strids och Weibulls begrepp och förhållningssätt, kom slutligen att ställas mot artiklarnas 

innehåll, där jag tolkade hur innehållet kunde placeras i kategorierna. I dessa scenarion 

existerade risker för misstolkning och resultatet från kategoriseringsprocessen kan därför 

variera beroende på uttydaren.46  

   Problem kan även uppstå kring redogörelsen för resultatet, exempelvis om resultatet visade 

att 10 % av artiklarna framställde kyrkovalet i samband med kyrkan som religiös aktör, var 

det då högt eller lågt?47 För att undvika etiska problem av denna karaktär, var det därför 

viktigt i granskningen att förstå budskapet i texterna och sedan utföra en objektiv 

tolkningsprocess. I detta arbete kunde exempelvis Socialdemokraternas inflytande syfta på 

deras avsikter att använda Svenska kyrkan för deras politiska inflytande, men kunde även 

uppfattas som ett viljande att värna om kyrkans teologiska innehåll. Kontexten blev därför 

avgörande för kategoriseringen av artikelns innehåll.48  

   Samtliga artiklar sparades och dess olika genrer dokumenterades kontinuerligt i Microsoft 

Excel. Sedan granskades artiklarna kvalitativt, för att grundligt undersöka och förstå 

innehållet. Därefter placerades artiklarna utifrån dess innehåll i den lämpligaste av de 

förbestämda kategorierna och framställdes slutligen form av tabeller. Artiklarna tilldelades 

även ett artikelnummer och bifogas i källförteckningen, under Primär källa. 

1.6 Material och avgränsningar 

Då innehållsanalysen är anpassad för att bearbeta stickprov tagna utifrån en större helhet, var 

det nödvändigt att avgränsa arbetet.49 Källmaterialet för arbetet bestod därför av 38 st. artiklar 

från de svenska dagstidningarna: Svenska Dagbladet(SvD), Dagens Nyheter(DN), Sveriges 

Television(SVT) och Kyrkans Tidning(KT). Tidningarna valdes dels på grund av deras breda 

rapportering av kyrkovalet, men även eftersom de erbjöd olika perspektiv på valet, då 

tidningarna erbjöd skilda politiska utgångspunkter, något som kunde påverka deras 

ställningstagande till varför valdeltagandet i kyrkovalet ökade. Utgångspunkten för arbetet var 

att använda totalt 40 st. artiklar, från kyrkovalsdagen och de närmaste i datumföljd. 

Utgångspunkten var alltså den 17 september och valdes för att uppmärksamma tidningarnas 

rapportering kring valresultatet under, samt efter valdagen. Det förekom dock identiskt 

material i 2 st. artiklar och de sållades därför bort, vilket resulterade i totalt 38 st. artiklar. 

                                                           
46 Stausberg, M & Engler, E, The Routledge Handbook of Research, loc 3528, [Kindle edition]. 
47 Ibid, loc 3609, [Kindle edition]. 
48 Ibid, loc 3552, [Kindle edition]. 
49 Göksu, I, Özcan, K, Çakir, R & Göktas, Y, Content Analysis of Research Trends in Instructional Design Models: 
1999-2014 s, 87. 
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   Inledningsvis framstod även tidningar som Dagen och Dala-Demokraten vara av intresse på 

grund av deras politiska ståndpunkt, samt deras perspektiv på samhället. Dagen ersattes dock 

senare av KT och Dala-Demokraten av DN. KT och Dagen, har lika material och 

utgångspunkt, motiveringen bakom varför KT blev ersättare för Dagen, var på grund av KT:s 

material, som bestod av fler artiklar i nära samband med kyrkovalsvaldagen, samt färre 

identiska artiklar. 50 Syftet med Dala-Demokraten, var att bidra med ett obundet demokratiskt 

perspektiv till arbetet, men ersattes av DN på grund av få relevanta artiklar för arbetets 

söktermer.51 

   Det insamlade materialet resulterade i att det totala artikelspannet sträckte sig mellan 17 

september, fram till den 23 november. Skälet till varför artikelspannet föreföll inom dessa 

datum, var till största del grundad i tidningarnas olika rapportering av kyrkovalet. Det 

förekom även artiklar med identiskt innehåll som sållades bort för ge materialet en vidare 

spridning. Totalt samlades 9 st. artiklar in från SVT mellan den 17–19 september, från KT 

samlades 11 st. artiklar in mellan den 17-20 september, från SvD granskades 9 st. artiklar 

mellan den 17-19 september och 9 st. artiklar samlades in från DN mellan den 17 september 

till den 23 november.  

   Eftersom arbetet var en textbaserad analys så granskades enbart artiklarnas textinnehåll, det 

vill säga att jag inte har tagit hänsyn till förekommande bilder eller ljud- och 

videoinspelningar. Det är viktigt att påpeka hur uteslutande av dessa aspekter kan orsaka att 

åsikter misstolkas och hade arbetet även granskat bild, ljud samt video, kunde resultatet blivit 

annorlunda.52 Även längden på dessa artiklar varierade och sträckte sig mellan 1-5 sidor, 

vilket innebar att mängden material varierade utöver antalet artiklar.53 Likaså varierade antalet 

författare bakom artiklarna, för DN var det 9 st. olika skribenter, i KT förekom 5 st., i SvD 5 

st. och i SVT var det 10 st. skribenter. 

 

  

                                                           
50 KT, Info, Om Kyrkans Tidning. 
51 Dala-demokraten, Information, Mittmedia. 
52 Stausberg, M & Engler, E, The Routledge Handbook of Research, loc 3479, [Kindle edition]. 
53 Bilagor, Tabell 5. 
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2. Undersökningsdel 

2.1 Tillvägagångssätt 

I insamlingen av artiklar granskades materialet och kategoriserades sedan i 5 st. tabeller. I 

Tabell 1, placerades artiklarna utifrån dess genre: nyhet, krönika, debatt och ledare. Syftet 

med genreuppdelningen var att granska eventuella markanta olikheter, det vill säga om någon 

genre lyfter upp en kategori i högre, eller lägre utsträckning än de andra och i så fall även vad 

som orsakar detta. I Tabell 2, kategoriserades artiklarna inom de tre förbestämda kategorier 

och som tidigare nämnt framkom det även artiklar som behandlade både kyrkans inre- och 

yttre verksamhet och placerades då inom båda kategorierna, vilket som följd innebär att 

antalet artiklar i Tabell 2 är fler än i Tabell 1. I Tabell 3, kategoriserades det totala antalet 

genrer för respektive kategori, i syfte att få en överblick för hur kategorierna utspelade sig i de 

olika genrerna.  I Tabell 4 placerades antalet manliga samt kvinnliga skribenter, uppdelade 

efter kategorierna, i syfte att bidra till vidare forskning om hur eventuellt genus kan påverka 

resultatet. I vissa artiklar förekom inte vem som skrivit artikeln och de placerades som 

”Framgår inte”. Tabell 5, bestod av en sammanställning av antalet bearbetade sidor i 

kategoriseringsprocessen ur respektive tidning, vilket belyser att mängden material som 

samlades in varierade utöver mängden artiklar och kunde även bidra till att resultatet från 

tidningarna varierade. 

   Dagstidningarna för arbetet har olika politiska bakgrunder och är viktigt att ha i åtanke i 

tolkningsprocessen av materialet, då skribenternas åsikter i ledare och krönikor kan upplevas 

starkt kritisk mot vissa aspekter av kyrkovalet. Nedan kommer tidningarnas historik och 

politiska ställning kort presenteras, där jag sedan utifrån arbetes tre teorier försöker forma en 

bild av hur resultatet efter granskningen kan se ut.  Informationen är hämtad från respektive 

tidnings webbplats. Efter det kommer exempel från kategoriseringsprocess att lyftas fram i 

syfte att klargöra min tolkning av artiklarna. Sedan kommer resultatet att klargöras och 

slutligen redovisas den kvalitativa undersökningen. 

2.2 Tidningarnas politiska bakgrund  

Sveriges Television (SVT) 

Sveriges Television har sedan år 1994 ägts av Förvaltningsstiftelsen och är uppdelad i Sveriges 

Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. SVT är en public 

service-stiftelse, vilket innebär att alla är delägare i företaget eftersom alla svenska medborgare 

betalar för public service genom radio- och TV-avgiften.54 Bolaget har därför själv ingen 

påverkan i tilldelningen av pengar och kan inte heller vara med och påverka företagets 

                                                           
54 SVT, Om oss, Vi är till för alla i Sverige. 
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inriktning. SVT:s främsta uppgift att "[...] granska myndigheter, organisationer och företag som 

har inflytande på beslut som rör medborgarna ...".55 

  Eftersom SVT strävar efter en opartisk rapportering med alla svenska medborgares åsikter i 

hänsyn, kan det innebära att många artiklar kategoriseras som annat på grund av avsaknad för 

åsikter och ställningstagande om aspekter till varför valdeltagandet ökade.  

Svenska Dagbladet (SvD) 

Svenska Dagbladet grundades år 1884 och har sedan dess strävat efter att verka efter en 

publicistisk tradition. SvD:s journalistiska arbete har som utgångspunkt att initiera en öppen 

arena för fri debatt, via information och kritisk granskning. Tidningen arbetar självständigt, 

det vill säga oberoende av religiösa, kommersiella samt politiska influenser, för att driva 

trovärdig diskussion och för att försvara individens integritet.56 SvD:s ledarsida har 

beteckningen obunden moderata, men är partipolitiskt och redigeras på en värdegrund av 

förenad liberalism och konservatism.57 

   Med hänseende till SvD:s underliggande värdegrund, kan kyrkovalet antas förekomma i 

relation med politiska influenser i hög grad. Det kan innebära att den yttre verksamheten 

kommer bearbetas i större utsträckning än den inre och där även riksdagspartierna är i fokus. 

Det kan resultera i att SvD belyser aspekter från Isabella Kasselstrands teori om kyrkans roll i 

det sekulariserade samhället, där svenskt kultur och tradition är de drivande krafterna bakom 

det ökade valdeltagandet.58 

Kyrkans Tidning (KT) 

Idag är Kyrkans Tidning Sveriges dominerande kyrkliga tidning och kommer som både 

papperstidning och webbtjänst. KT:s främsta uppgift är att följa och kommentera 

samhällsutveckling samt kultur ur ett kyrkligt perspektiv. Tidningen är även ett viktigt 

debattorgan för både inomkyrkliga och allmänna frågor, för kristna, men även andra 

intressenter till Svenska kyrkan.59 

   Utifrån det faktum att KT:s syfte är att belysa kyrkliga frågor, kan ett rimligt antagande vara 

att tidningens material i större utsträckning kommer placeras inom den inre verksamheten än 

de andra tidningarna. Innehållet från artiklarna kan även antas belysa de existerande 

alternativen i kyrkovalet utöver riksdagspartierna i högre grad. Därifrån kan KT också föra 

diskussion om politisering i Svenska kyrkan och där Girmalm & Rosenius teori kan belysas i 

form av statens negativa inflytande över den kyrkliga strukturen.60 

 

                                                           
55 SVT, Nyheter, Tvärsnytt träffade tittarna. 
56 SvD, Kundservice, Om SvD. 
57 SvD, Sverige, SvD når allt fler läsare ”Ökat intresse”. 
58 Kasselstrand, I, Nonbelievers in the Church, s, 280. 
59 KT, Info, Om Kyrkans Tidning. 
60 Girmalm, T & Rosenius, M, From state church to faith community: an analysis of worldly and spiritual power 
in the Church of Sweden, s, 52. 
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Dagens Nyheter (DN) 

Dagens Nyheter grundades år 1864 och existerar idag som papperstidning och webbtjänst. 

Tidningen är oberoende, det vill säga att utomstående organisationer och partier har inget 

inflytande över materialet som utges. DN:s material utgår från liberalism och tidningen 

redigeras därför i frisinnad anda. Redaktionen strävar efter att representera det öppna 

samhällets grundläggande värden. Tidningens utgångspunkt är grundad i att alla människor 

ska ha möjlighet att delta i och förstå gemensamma angelägenheter.61 

   Då DN strävar efter att föra en debatt kring samhällsfrågor, kan det medföra att åsikter från 

flera perspektiv förs fram. Innehållet kan därför bestå av artiklar för både den inre samt yttre 

verksamheten, där flera förklaringar till det ökade valdeltagandet i kyrkovalet. Kritik mot det 

politiska inflytandet över kyrkan framstår därför vara rimligt i form av Girmalm & Rosenius, 

då de påpekar hur staten har förminskat Svenska kyrkans inflytande över dess egen struktur.62 

2.3 Kategoriseringsexempel 

Målet med kategoriseringsprocessen var att granska och placera artiklarna utifrån deras 

innehåll. Det skulle bidra med förståelse kring kontexten kyrkovalet förekom inom och skapa 

en förståelse bakom tidningarnas förklaring till varför valdeltagandet ökade, samt vilka 

viktiga frågor Svenska kyrkan stod inför. För att förstå hur denna process fortgått, redovisas 

nedan konkreta exempel för respektive kategori.  

   I en nyhetsartikel hämtad från SVT dagen efter valet bearbetar tidningen en kommentar från 

ledamoten Jesper Eneroth, medlem i Socialdemokraternas nomineringsgrupp. I artikeln anser 

Eneroth att valresultatet var en lättnad känsla och möjliggör för Socialdemokraterna att arbeta 

med kyrkans sociala arbete, bistånd och diakoni. I det här exemplet fokuserade artikeln på vad 

valresultatet innebar för den inre kyrkliga aspekten, där bistånd och diakoni var i centrum, 

vilket resulterade i att artikeln kategoriserades som inre verksamhet.63 

   Från en debattartikel ur DN, framstod kyrkovalet som en kulturpolitisk valkamp. Artikeln 

inkluderar kulturredaktör Jonna Sima, som menar att Sverigedemokraterna(SD) är det enda 

partiet med avsikt att lyfta fram kulturpolitiken. Sima påpekar hur inget parti tidigare 

fokuserat eller engagerat sig i kyrkovalet fram till nu, då SD med ökad budget gick in för att 

öka sitt inflytande över kulturpolitiken, något som är viktigt då den bidrar med en 

”[…]demokratisk och livsviktig funktion för att vi människor ska kunna förstå oss själva och 

vår omvärld bättre”. I det här fallet berörde artikeln SD:s inflytande över kyrkovalet och hur 

det resulterade i att andra partier valde att följa deras spår. Det framstod en tydlig relation 

                                                           
61 DN, Nyheter, Om Dagens Nyheter. 
62 Girmalm, T & Rosenius, M, From state church to faith community: an analysis of worldly and spiritual power 
in the Church of Sweden, s, 57. 
63 Artikel nummer 5, SVT, 2017-09-18. 
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mellan kyrkovalet och politik samt frånvaron av aspekter från den inre verksamheten, vilket 

innebar att artikeln kategoriserades som yttre verksamhet.64 

   I den tredje och slutliga kategorin placerades en nyhetsartikeln från KT, där artikeln 

bearbetar resultatet från valet. Artikeln visar i en graf hur mandat i kyrkan fördelades under 

kyrkomötet som ägde rum i samband med valet. Under grafen framställer artikeln hur valet 

för respektive nomineringsgrupp, samt redovisar information om mandatförändring för 

samtliga grupper och inkluderar även en kort kommentar från respektive partigruppledare. 

Informationen som framställdes bearbetade dock inga aspekter för varken den inre eller yttre 

verksamheten och placerades därför som annat.65  

2.4 Resultat  

Nedan redovisas resultatet utifrån den kvalitativa undersökningen. I Tabell 1 presenteras 

antalet granskade artiklar och hur de är fördelade i genre, sedan i Tabell 2 sammanförs 

artiklarna från kategoriseringsprocessen. Efter att resultatet har redovisats följer 

granskningsprocessen där underlaget för arbetes frågeställning formas, vilket sedan bearbetas 

i avslutande kapitel. 

   

Tabell 1: Artiklarna kategoriserade utifrån genre hos tidningarna 

 

Resultatet för uppdelningen av genrer bestod av totalt 38 st. artiklar varav 32 var 

nyhetsartiklar (84 %), 2 st. debattartiklar (5 %), 1 st. krönika (3 %) och 3 st. ledare (8 %). 

Från DN granskades totalt 9 st. artiklar, varav 6 st.(67 %) nyhetsartiklar, 2 st.(22 %) debattör 

och 1 st.(11 %) ledare. Materialet från SVT bestod av totalt 9 st. artiklar, varav 9 st.(100 %) 

var nyhetsartiklar. Ur KT analyserades totalt 11 st. artiklar, varav 10 st.(90 %) nyhetsartiklar 

                                                           
64 Artikel nummer 11, DN, 2017-09-17. 
65 Artikel nummer 35, KT, 2017-09-17. 
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och 1 st.(9 %) ledare. I SvD granskades totalt 9 st. artiklar, varav 7 st.(77 %) nyhetsartiklar, 1 

st.(11 %) krönikor samt 1 st.(11 %) ledare. Det procentuella är avrundat till närmaste heltal 

 

 

Tabell 2: Artiklarna kategoriserade efter innehåll 

 

Kategoriseringsprocessen resulterade i totalt 49 st. kategoriserade artiklar, varav 11 st. annat 

(22 %), 24 st. yttre verksamhet (49 %) och 14 st. inre verksamhet (29 %). Från DN 

kategoriserades totalt 10 st. artiklar, varav 1 st. (10 %) som inre verksamhet, 8 st. (80 %) yttre 

verksamhet och 1 st. (10 %) som annat. Kategoriseringen av SVT resulterade i totalt 11 st. 

artiklar, varav 5 st. (46 %) kategoriserades som inre verksamhet, 2 st. (18 %) yttre verksamhet 

och 4 st.(36 %)i annat. I KT analyserades totalt 14 st. artiklar, varav 4 st. (29 %) 

kategoriserades som inre verksamhet, 6 st. (43 %) yttre verksamhet och 4 st. ( 29 %) 

placerades i annat. I SvD placerades totalt 13 st. artiklar, varav 4 st. (31 %)kategoriserades 

som inre verksamhet och 9 st. (54 %) yttre verksamhet och 2 st. (15 %) annat. Det 

procentuella är återigen avrundat till närmaste heltal. 

2.4.1 Sammanfattning av resultat 

Den totala mängden artiklar blev 38 st. med 32 st. nyhetsartiklar, 2 st. debattartiklar, 1 st. 

krönika och 3 st. ledare.66 Ur dessa 38 artiklar granskades totalt 106 sidor, 37 st. (35 %) ur 

KT, 24 st. (23 %) från SVT, 21 st. (20 %) ur DN och 24 st. (23 %) från SvD.67 Utifrån den 

kvalitativa granskningen klarlades det att 49 % av artiklarna bearbetade kyrkovalet i samband 

med influenser som lämpligast kunde placeras i den yttre verksamheten. Det framgick även 

att enbart 29 % kunde kategoriseras inom den inre verksamheten.68 Resultatet formade en bild 

där tidningarnas främsta intresse bestod av politiska inslag och ett lägre engagemang för 

                                                           
66 Bilagor, Tabell 1. 
67 Bilagor, Tabell 5. 
68 Bilagor, Tabell 2. 

4

6

4

5

3

4

1

8

1

4

7

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Inre verksamhet Yttre verksamhet Annat

Kategori

KT SVT DN SvD



17 
 

kyrkans trosgemenskap och religiösa frågor. Tabell 2 blev dock något missvisande, då ett 

flertal artiklar framförde kritik mot det politiska inflytande i Svenska kyrkan.  

   Även media kritiserades i ett fåtal artiklar och eftersom detta arbete behandlar mediala 

organ föreföll det intressant att inkludera. Nedan presenteras därför samtliga artiklar från 

respektive tidning, i syfte att bidra med fördjupad förståelse om artiklarnas innehåll, vilket blir 

essentiellt för arbetets diskussionsdel.  

   Ytterligare information som antecknades var respektive genres uppdelning av de tre 

kategorierna, det vill säga fördelningen av annat, inre och yttre verksamheten, över 

nyhetsartiklar, debattartiklar, ledare och krönika.69 Även skribenternas könstillhörighet 

noterades i relation till kategorierna, alltså antalet artiklar för respektive kategori, skriven av 

antingen en manlig eller kvinnlig skribent. I ett fåtal artiklar framkom dock inte 

könstillhörigheten och placerades som ”Framgår inte”.70  

   Informationen från tabellerna 3 och 4, kom inte att användas i arbetet, då informationen från 

Tabell 1 påvisade hur fördelningen i artiklarnas genre såg ut och där Tabell 2 innehöll den 

essentiella informationen från kvalitativa undersökningen för att svara på arbetets 

huvudfrågor. I en annan studie skulle man kunna ta hänsyn även till Tabell 4, och Tabell 5, 

alltså granska hur uppdelningen av artiklarnas innehåll ser ut över olika genrer, då de kan 

erbjuda fördjupad kunskap kring medierapportering om religiösa uttryck, samt hur vår 

könstillhörighet påverkar vår ställning till detta.   

2.4.2 Kvalitativ analys av artiklarna 

Sveriges Television(SVT)  

Det insamlade materialet från SVT bestod av artikelspannet 1-9, där en stor del av materialet 

kategoriserades som annat. En anledning bakom detta kan vara eftersom materialet mer sällan 

bestod av intervjuer och åsikter, jämförelsevis med de andra tidningarna. Utöver detta, 

framställde majoriteten av artiklarna kyrkovalet i relation med den inre verksamheten.  

   Artiklarna 1-4 kategoriserades som annat, dels på grund av deras gemensamma och 

objektivt faktabaserade framtagande, där även de inkluderade intervjuerna genomfördes med 

avtagande från att föra fram personliga åsikter om kyrkovalet.71 Fakta som presenterades 

utgjordes delvis av rapportering kring det ökade valdeltagandet och där man konstaterade en 

ökning bland förstagångsväljare.72 Det framstod även hur flera medlemmar med avsikt att 

rösta, nekades på grund av dålig information gällande röstning i valfri röstlokal.73 

   Ur SVT, föreföll två artiklar inom enbart den inre verksamheten. I en av artiklarna 

förklarade Socialdemokraternas kyrkopolitiske talesperson Jesper Eneroth valresultatet som 

                                                           
69 Bilagor, Tabell 3. 
70 Bilagor, Tabell 4. 
71 Artikel nummer 1-2, SVT, 2017-09-18. 
72 Artikel nummer 4, SVT, 2017-09-17. 
73 Artikel nummer 3, SVT, 2017-09-17. 
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”en lättnadens suck”. Eneroth menade att det ökade valdeltagandet är resultatet av en konflikt 

mellan väljare, men att S återigen efter valet kan engagera sig i kyrkans sociala arbete och 

diakoni.74 I den tredje framgår det oro att SD:s inflytande över Svenska kyrkan kommer 

ersätts det kristna budskapet om alla människors lika värde, det vill säga att kyrkan enbart 

förblir öppen för svenska medborgare och stängd för människor på flykt.75 

   Det var tre av SVT:s artiklar som bearbetade nyheter av både den inre- och yttre 

verksamheten. En av dem innehöll en intervju där tre personer ställdes frågan varför de 

röstade i kyrkovalet. Den första intervjuade påvisade vikten av Svenska kyrkan som religiös 

aktör och hur väljarna nu har en chans att beröra dess budskap. En annan menar det är viktigt 

att göra sin röst hörd och hur hon specifikt röstar för att kyrkan ska få bli oberoende av 

politiskt inflytande. I en annan av artikelns intervjuer framgår även att en valt att röst i 

kyrkovalet på grund av politiska skäl och eftersom det är första gången, väljer han att rösta på 

samma parti som i riksdagsvalet.76  

   Den andra artikeln började med att påpeka att antalet gudstjänstbesökare i Forsa-Hög har 

ökat under de senaste åren, samt att årets lokala valdeltagande var det högsta preliminära 

valdeltagandet i årets kyrkoval på 20.5 %. Kyrkoherden Andras Bernmyr tror att det höga 

resultatet beror på SD:s stora engagemang, ser det även som resultatet av en skakig och 

osäkrare omvärld. Sambandet mellan det högre antalet gudstjänstbesökare och det ökade 

valdeltagande gjorde att artikeln placerades inom den inre verksamheten, men Bernmyrs 

kommentar kring SD:s ökade engagemang och hur partiet har påverkat valdeltagandet 

medförde att artikeln även kategoriserades i den yttre verksamheten.77 

   Även artikel 9 innehöll stoff som resulterade i att den placerades inom både den inre- och 

yttre verksamheten. Innehållet bearbetade intervjuer som redan framställts i tidigare artiklar, 

men bidrog också med material utöver dessa, vilket framkom i en intervju av en röstande från 

församlingen Maria Magdalena. Han menade att det ökade engagemanget för årets kyrkoval 

bestod av två motpoler, där man antingen röstade för eller emot SD.78 

  Sammanfattningsvis framgick det från det insamlade materialet från SVT, att den största 

orsakade faktorn bakom det ökade valdeltagandet var medlemmars vilja att påverka kyrkan i 

olika avseenden. Vissa ansåg att Svenska kyrkans inre verksamhet var viktig att bevara, med 

hänseende till kyrkans diakoni, sociala arbete och för att förminska det politiska inflytandet. 

Det centrala i artiklarna som behandlade den yttre verksamheten, var kampen mellan S och 

SD, där man antingen röstade för eller emot SD. Kampen kom dock till ytan ur flera 

perspektiv och innehöll även aspekter den inre verksamheten, där partiernas syfte varierade 

beroende på den intervjuades tillhörighet.  

                                                           
74 Artikel nummer 5, SVT, 2017-09-18. 
75 Artikel nummer 7, SVT, 2017-09-18. 
76 Artikel nummer 6, SVT, 2017-09-19. 
77 Artikel nummer 8, SVT, 2017-09-18. 
78 Artikel nummer 9, SVT, 2017-09-18. 
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Dagens Nyheter(DN) 

DN bestod av artikelföljden 10-18, där majoriteten bearbetade kyrkovalet i relation till den 

yttre verksamheten för samtliga genrer. Den yttre verksamheten påträffas redan i den första 

granskade artikeln av Björn Wiman, där han förklarar sitt förhållande till kyrkan som att 

”tillhöra utan att tro”. Med det menar Wiman att många svenskar är tveksamma inför Gud och 

ser inte kyrkliga riter som en del av religionen, utan snarare en kulturellt betingad tradition. 

Vidare hänvisar Wiman till en undersökning av World values survey(WVS), där det framgår 

att enbart 15 % i Sverige är fullt ut sekulariserade och syftar på att det är den Svenska kyrkan 

som står inför en utmaning, inte religionen i sig. Med detta underlag kritiserar Wiman SD för 

att använda Svenska kyrkan i syfte att öka sitt inflytande i en kulturkamp om Sverige, där 

islam är den egentliga fienden. Enligt Wiman faller den kyrkliga inre verksamheten i skuggan 

av den yttre och Svenska kyrkan framstår inte längre som ett religiöst samfund, utan har 

ombildats till ett område för politiker att erövra för att nå ut till allt fler människor.79 

   I en av debattartiklarna bemöts läsaren med titeln ”Dags för Svenska kyrkan och staten att 

gå skilda vägar”. Den anonyma skribenten anser att Svenska kyrkan i negativ bemärkelse, är 

ett unikt trossamfund på grund av dess relation till staten och riksdagen, som reglerar vad 

kyrkan är och ska vara. Skribenten anser att staten måste släppa greppet om kyrkan, särskilt 

deras rikstäckande krav som förhindrar att kyrkotillhöriga själva får välja vilken församling 

de vill tillhöra. För att mer självständig och för att undslippa dessa krav måste Svenska kyrkan 

sluta ta emot offentliga medel för att täcka kostnaderna. Vidare menar skribenten att den 

fortsatta utbredningen av partipolitisering är tecken på statens grepp sluter in om Svenska 

kyrkan, vilket är paradoxalt att politik ska diktera över kyrkans teologi och tro. Det har 

resulterat i att dagens ämbetsbärare inom kyrkan kan tolkas utifrån den politiska vänster-

högerskalan, med avsaknad för den kristerliga tron. Skribenten menar även att kyrkans inre 

väsen har sekulariserats och fastslår att kyrkan har tappat sitt existensberättigande. Årets 

kyrkoval handlar om kampen mellan de populära politiska partierna Socialdemokraterna(S), 

Sverigedemokraterna(SD) och Centerpartier(C) och hur de kan öka sitt politiska grepp om 

Sverige. Enligt skribenten måste politiken släppa sitt grepp om Svenska kyrkan och låta 

samfundet växa genom att återställa sin roll i samhället som religiös aktör.80  

   Från artiklarna uppstod även kritik mot medias involvering i kyrkovalet och kan ha varit en 

av orsakerna bakom det ökande valdeltagandet. I artikel 10, kommer denna kritik till ytan då 

skribenten anser att kyrkovalet varit uppseendeväckande lågt bevakad, analyserad och 

genomlyst i media. Den information som existerat har varit genompolitiserad, där medier 

förmedlar en skev beskrivning av vad kyrkotillhörighet egentligen innebär. Det har resulterat i 

att frågorna som berör kyrkans innehåll hamnar i skymundan för politiska frågor, där S tycks 

                                                           
79 Artikel nummer 18, DN, 2017-09-17.  
80 Artikel nummer 10, DN, 2017-09-18. 
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vara grunden bakom kyrkans etiska kompass och där SD framstår som den enda garanten för 

bevarandet av kristendomen i Sverige. De centrala frågorna blev således huruvida Svenska 

kyrkan ska vara ett kristet samfund eller inte. Enligt skribenten tyder detta på den rådande 

problematiken i mediers skeva perspektiv och okunskap om teologiska sakfrågor, vilket 

orsakar att den politiska dimensionen utgör det centrala innehållet i rapporteringen kring 

kyrkovalet.81 

   Artiklarna 12-16 var samtliga nyhetsartiklar vars innehåll bestod av stoff som behandlade 

kyrkans yttre verksamhet. Ur dessa framstod det likt Artikel 10, att det ökade valdeltagandet 

har skett på grund av en ideologisk konflikt om Svenska kyrkan mellan SD, S och C.82 Vidare 

framgår det, med undantag för Borgerligt alternativ(BA), att samtliga rikspolitiska partier går 

framåt inom Svenska kyrkan. Statsvetaren Andreas Johansson Heinö förklarar att partierna 

har lyckats väl med att mobilisera deras väljare, då de tillsammans utgör över 50 % av 

rösterna inom kyrkan.83 Ewa Stenberg menar dock att SD, trots sin ökning på 3 % missade sitt 

mål, vilket var att fördubbla stödet från 6 % till 12 %. Sternberg förklarar att å andra sidan har 

SD:s storsatsning resulterat i andra partiers ökande intresse för kyrkovalet och har i sin tur lett 

till det relativt höga valdeltagandet. Likaså framställde artikel 15 och 16 att kyrkovalet var 

politiskt laddat och partierna går in med allt större budgetar.84 Från dessa framställs även att 

den mediala bevakningen kan ha påverkade resultatet, dock utan vidare förklaring till hur 

detta skulle ha skett. 85 

   Ur DN framstår den gemensamma nämnaren bakom kyrkovalets ökade valdeltagande att 

cirkla kring politik och var tidningen med den största majoriteten material för den yttre 

verksamheten. I nyhetsartiklarna tycks det religiösa hamna i skymundan, då den inre 

verksamheten enbart ger uttryck i en artikel med relation till Svenska kyrkan. Nyheterna 

kretsar i största del kring ledamöter som förklarar hur glada de är över ett ökat inflytande och 

för partierna i helhet. I ledaren, samt krönikorna kritiseras dock politiken i hög grad och där 

samfundet framställs numera som ett politiskt verktyg för partierna.  

 

Svenska Dagbladet(SvD) 

I SvD bearbetade majoriteten av artiklarna kyrkovalet ur både den inre- och yttre 

verksamheten, med olika perspektiv på hur politiska influenser funnit sin väg in i Svenska 

kyrkan. Det tydliggörs i nyhetsartiklarna 19-21, där kyrkovalet framställs i samband med den 

yttre verksamheten. I dessa skapas en gemensam uppfattning om att ökningen i kyrkovalet, 

skedde på grund av politiskt inflytande, något som klargörs i antalet röster för S, SD och C. I 

artikel 20, kommenterade Jan Strid att ”[…]det var ju inte så mycket Jesus och Kristus i det 

                                                           
81 Artikel nummer 10, DN, 2017-09-18. 
82 Artikel nummer 12, DN, 2017-11-23. 
83 Artikel nummer 13, DN, 2017-09-18. 
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85 Artikel nummer 16, DN, 2017-09-17. 
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här valet om man säger så”. Strid menar att resultatet från kyrkovalet speglar det rådande 

opinionsläget för riksdagspolitiken och syftar då till Sverigedemokraternas(SD) och 

Centerpartiets(C) framfart. Enligt Strid framgår det tydligt hur det är kyrkan som har förlorat 

och syftar då på två av de politiskt obundna nomineringsgrupperna Frimodig kyrka och 

Öppen kyrka som i år förlorat väljare, vilket klargör att Svenska kyrkan blivit allt mer 

partipolitiserad.86 

   Artiklarna 22-25 kategoriserades som både inre- och yttre verksamhet, där flera aspekter 

underliggande orsaker bakom valdeltagandet lyfts fram och ställs mot varandra. Artikel 22 

består av en intervju med biskop Ragnar Persenius, som förklarar det ökade valdeltagandet 

som en seger för Svenska kyrkan, eftersom det innebär att flera medlemmar intresserar sig för 

samfundet. Persenius menar dock att anledningen bakom ökningen kan vara grundad i 

politiska motiv, där ökningen i valdeltagandet är resultatet av medlemmars strävar efter att 

stoppa SD:s inflytande. Aron Emilsson, SD:s kyrkopolitiska talesperson, förklarar att deras 

framfart i valet beror på deras tydliga ställning i relation till tro och tradition. Från 

intervjuerna framträdde SD i relation till deras ställning som politisk aktör, men även deras 

strävan efter att bevara kyrkans religiösa stoff. Det kan även tydas i artikel 23, där liknande 

aspekter framstår att vara den drivande kraften bakom valdeltagandet. Det framgick dock att 

SD:s inflytande även kan resultera i en mindre tillgänglig kyrka, vilket skulle försvåra det för 

utsatta människor att ta del av kyrkans behjälplighet. Ur dessa artiklar exemplifieras SD:s roll 

i detta kyrkoval som både förespråkare och motpol för kyrkans inre verksamhet.87 

   Artikel 24 är en krönika skriven av Lisa Irenius, som menar att Svenska kyrkan under de 

senare åren har erhållit en roll i samhället med målet att försvara grundläggande värden. 

Svenska kyrkan bör därför enligt Irenius vara orealistisk, det vill säga agera utanför politiska 

riktlinjer för att bidra med en gemenskap där kyrkan erbjuder människor temporära frizoner. 

Det kyrkliga organet är även nödvändigt för icke-troende, då samfundet avstår från världsliga 

attribut och där människans okränkbarhet alltid kommer i första hand. Irenius fastlår därmed 

att Svenska kyrkan kan få vara politiskt, eller inte, så länge deras roll i samhället inte 

försvinner.88 

   I ledartikel nr 25, förklarar skribenten Maria Ludvigsson att kyrkan har splittrats i två delar, 

något hon framställer likt Jan Strids begrepp som inre- och yttre verksamhet. Ludvigsson 

menar att Svenska kyrkan i första hand bör vara en religiös aktör för kristendomen, men 

istället har makten hos kyrkan lämnat det själsliga och ersatts av det världsliga, det vill säga 

att den kyrkliga teologin har ersatts av politiskt maktbegär. Ludvigsson menar att den växande 

populariteten för SD bevisar hur politik är skadligt, då SD:s anhängare huvudsakligen 

uttrycker en önskan om att bevara svenska traditioner via Svenska kyrkan. Men det ska inte 

vara kyrkans uppgift att bevara svenska traditioner. Ett kristet samfunds uppgift är att skapa 
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en plats för människor utöva sin kristerliga tro. Vidare kritiserar Ludvigsson även 

kampanjtexten ”Vad vill du att kyrkan ska göra?” och menar att den är befängd och påpekar 

hur absurd det är en för en kyrka med världens mest kända uppdrag, alltså kristendomen, kan 

ställa en sådan fråga till deras medlemmar. Enligt Ludvigsson är detta tecken på hur den inre 

verksamheten har fallit i undangömdhet och fastslår därmed att Svenska kyrkan en gång för 

alla måste bryta sina rötter med staten för att bli ett självständigt trossamfund igen. Tills dess 

avstår hon från att rösta i kyrkovalet.89 

   I SVD förekom det två artiklar vars material kategoriserades som annat, på grund av det 

objektiva faktaframbärandet kring stoff utanför dimensionerna för kyrkans inre- och yttre 

verksamhet. Den första artikeln består av en valguide, där samtliga nomineringsgrupper 

framställdes med deras huvudfrågor och den andra bearbetar hur förtidsröstningen har 

resulterat i fler valdeltagare.90 

   I granskningen av materialet från SvD framgår den främsta orsaken bakom det ökade 

valdeltagandet i kyrkovalet att vara grundad i politisering, den kommer dock i två former. I ett 

perspektiv framstår kyrkans inre verksamhet vara hotad av den yttre verksamheten i form av 

politiskt maktbegär, då kyrkan kan utnyttjas av partiers strävan att stärka sin roll i riksdagen. 

Å andra sidan framstår även ett behov av Svenska kyrkan inre verksamhet och att samfundet 

faktiskt är relevant än i dag, i det svenska sekulariserade samhället. 

 

 Kyrkans Tidning(KT) 

Materialet från KT bestod av artikelföljden 28-38 och genomgick till största del av 

nyhetsartiklar, med undantag från en ledare. Ur dessa, var det artikel 28 som enbart 

kategoriserades i den inre verksamheten och består av en intervju med vice ordförande Hans 

Augustinsson för församlingsrådet. Augustinsson anser att det är församlingarnas 

engagemang som bidragit till det ökade valdeltagandet. Det handlar då om församlingarnas 

satsningar på kyrkans inre väsen, det vill säga gudstjänster och annat kyrkligt engagemang.91 

   I artiklarna 29-31 förekom både den inre- och yttre verksamhetens ligga bakom det ökade 

engagemanget för årets kyrkoval. Det framstår delvis från intervjuer av medlemmar som anser 

att de måste rösta för att stoppa Sverigedemokraterna(SD) politiska inflytande, men även för 

att lyfta fram det viktiga inom Svenska kyrkan, det vill säga diakonin och kyrkans sätt att 

hjälpa människor. I en ytterligare intervju av en familj, frågade KT vilka frågor de ansåg vara 

viktigast i valet. Familjen var överens om att kyrkans huvudfokus bör kretsa runt att hjälpa 

utsatta människor, med exempelvis soppluncher, diakoni och ungdomsverksamhet.92 Biskop 

Ragnar Persenius var dock kritiskt mot hur Svenska kyrkan framställts som en bricka i ett 

politiskt spel och anser att kyrkans identitet står i konflikt med partipolitiken. Enligt Persenius 

                                                           
89 Artikel nummer 25, SvD, 2017-09-17. 
90 Artikel nummer 26-27, SvD, 2017-09-17. 
91 Artikel nummer 28, KT, 2017-09-18. 
92 Artikel nummer 29, KT, 2017-09-17. 
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bör Svenska kyrkan istället lära ut om människosyn och tro, något man har glömt bort i årets 

kyrkoval.93  

   I dessa artiklar framstod dock även att partipolitiken kan ha bidragit till att fler röstade på 

nomineringsgrupper utöver rikspartierna. Det menar i alla fall Hans-Olof Andrén, gruppledare 

för nomineringsgruppen Partipolitiskt obunden(Posk), som förklarar att många röstare tagit 

till sig kritiken mot partipolitiseringen i kyrkan och därför röstat på Posk för att stoppa detta.   

Hans Olof Andrén, var även kritiskt mot mediers rapportering i årets kyrkoval, då han anser 

att media har orsakat att Posk hamnat i skuggan för Socialdemokraterna(S) och SD. Andrén 

förklarar hur medias kunskap enbart kretsar kring politik, vilket orsakade att SD hamnade i 

centrum och de enda alternativen för att stoppa deras framfart var andra riksdagspartier. 

Konsekvensen blev att många väljare som valde att rösta för första gången inte kände till 

nomineringsgrupperna utöver riksdagspartierna. Andrén menar därför att media bör lyfta fram 

alla nomineringsgrupper för att bidra väljarna med alla valalternativ.94 

   Enligt Jan Strid skedde ökningen på grund av medierapporteringen om S och SD, som båda 

för första gången skapat valfilmer och även satt in stora annonser i pressen för att fånga 

uppmärksamhet. Det fick till följd att de kyrkliga frågorna hamnade i skuggan för politiken.95 

Strid påpekar även i ytterligare en nyhetsartikel att ”Partierna ställer upp i kyrkovalet och då 

har det blivit så att Socialdemokraterna ställer upp för att hindra Sverigedemokraterna, och 

Sverigedemokraterna ställer upp för att bromsa Socialdemokraternas inflytande i kyrkan.” och 

vidare ”Frågan är vad konflikten mellan de stora partierna innebär för kyrkovalet på sikt? Jan 

Strid – Jag skulle tro att det egentligen sänker intresset för valet hos alla dem som ser det som 

ett kyrkoval, ett religiöst val.”96 

   I artikel 34, förklarar BA:s gruppledare Mats Hagelin, orsaken bakom deras minskning i 

valet att vara resultatet av det turbulenta året Moderaterna haft i riksdagen, samt konkurrensen 

de stött på från Posk, som i högre utsträckning lyckats nå ut till väljare med avsikt att gå emot 

partipolitisering. Marja Sandin Wester, gruppledare för Miljöpartister i Svensk kyrka(MPSK) 

instämmer med Hagelin i att det låga resultatet kan bero på hur rikspolitiken spillt över på 

kyrkovalet, det vill säga att det oroliga klimatet Miljöpartiet haft i riksdagen har påverkat 

väljarnas benägenhet att rösta på MPSK i kyrkovalet.97 

   Artiklarna 35-38 bestod av material vars innehåll placerades i kategorin annat. En av 

artiklarna redovisar det preliminära resultatet för kyrkomötesvalet i en lista, där årets resultat 

jämförs med kyrkovalet år 2013.98 En annan bearbetar samma resultat, dock senare den 20 

september efter det att 940000 röster hade räknats och tar återigen upp hur det gick för 

                                                           
93 Artikel nummer 30, KT, 2017-09-18. 
94 Artikel nummer 31, KT, 2017-09-18. 
95 Artikel nummer 33, KT, 2017-09-17. 
96 Artikel nummer 32, KT, 2017-09-18. 
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98 Artikel nummer 35, KT, 2017-09-17. 
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respektive nomineringsgrupp. I artikel 37 framstår det även hur det gått stift för stift.99 

Slutligen består den fjärde artikeln av ett tal från kyrkovalsgeneralen Anki Bondesson, som 

glädjes av det höga valdeltagandet, men med avsaknad för anledningar till varför ökningen 

har inträffat.100 

   I en ledarartikel skriver Mattias Lönnebo om hur S och SD lagt ner stort engagemang i 

Svenska kyrkan, trots att Sverige ofta framställs som världens kanske mest sekulariserade 

land. Lönnebo menar dock att det inte nödvändigtvis är något positivt för kyrkans som 

religiös aktör utan tvärtom, många människor blir istället negativa mot att det ”politiska 

tjatet” flyter över till kyrkan. Detta riskerar att valet missar kyrkans ödesfrågor samt 

kristendomens viktiga frågor, vilket i följd kan orsaka att väljare avstår från att rösta. Lönnebo 

hyser rädsla över den politiska polariseringen i samhället och hur den har blivit den drivande 

kraften bakom kyrkovalet, där SD avser att ta över samfundet och de resterande väljarna avser 

att stoppa dem. Avslutningsvis menar Lönnebo att om SD:s avsikt är att minska det politiska 

inflytandet, så har de misslyckats och fått motsatt effekt.101 

   Sammanfattningsvis framstod den underliggande orsaken bakom det ökade valdeltagandet 

från KT, att komma från den yttre verksamheten. Det blev tydligt från det faktum att samtliga 

artiklar innehöll kritik mot det politiska inflytandet över Svenska kyrkan, där politiseringen 

framgår som skadligt för samfundet, då det orsakar att kyrkans ödesfrågor hamnar i 

skymundan. Även media får kritik för framställandet av valet ur ett enbart politiskt perspektiv, 

där många valalternativ hamnar i skuggan för S och SD.  

2.5 Kritik mot kategoriseringsprocessen 

Riktlinjerna för kategoriseringsprocessen av det insamlade materialet bidrog med en grundad 

förbestämmelse om hur materialet kunde tolkas. Det förekom dock fall där återkommande 

begrepp och uttryck blev problematiskt att kategorisera på grund av det kontextuella 

användandet. Ett fall uppstod från en intervju i SVT, kring Sverigedemokraternas(SD) 

kyrkopolitiska talesperson Aron Emilsson, där han beskriver valet som ”[…]ett tydligt val 

mellan oss som står för tro och tradition[…]”. Ur stycket tolkades SD:s ändamål vara att få 

inflytande över Svenska kyrkans inre verksamhet, där det kyrkliga arbetet var centralt. Senare 

i samma artikel säger dock Emilsson ”[…]Socialdemokraterna som har utvecklats till mer av 

vänsterliberala opinionsbildare[…] följt av ”[…]vi skulle kunna utmana Socialdemokraterna 

om att vara den dominerande kraften inom kyrkan[…]”. Här framstod fokusen från det 

kyrkliga innehållet att skifta över till kampen mot Socialdemokraterna(S), där Emilsson och 

SD:s huvudsakliga avsikter bakom kyrkovalet blev otydliga i relation till den inre och yttre 

verksamheten.102  

                                                           
99 Artikel nummer 36-37, KT, 2017-09-20. 
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   Syftet med exemplet var att påvisa hur tolkningen av innehållet kunde vara problematiskt. 

Ur citaten från Emilsson, kunde tolkarens subjektiva bedömning bli avgörande för 

kategoriseringen. Min slutliga tolkning resulterade dock i att artikeln kategoriserades som inre 

verksamhet, då jag såg en avsaknad för tydliga aspekter av den yttre verksamheten. Det går 

dock att lyfta fram kritik mot beslutet och det fanns underlag för alternativa tolkningar. Ur ett 

annat perspektiv kunde artikeln ha kategoriserats i både den inre samt yttre verksamheten, 

eftersom Emilsson påpekade SD:s värnande om Svenska kyrkans teologiska innehåll, men 

lyfte även fram kritik mot S ur en politisk ståndpunkt. Ett ytterligare alternativ kunde vara att 

placera artikeln enbart i den yttre verksamheten, om citatet med tro och tradition betraktades 

syfta till en kulturell bemärkelse, med avsaknad för kyrkans inre verksamhet. 

  I den tidigare forskningen fanns det även kritik från Jan Strid, som förklarade att medias 

rapportering och det ökade engagemanget för kyrkovalet, inte nödvändigtvis speglar intresset 

för kyrkans inre verksamhet. Enligt Strid kan alltså individer vara troende, samtidigt som de 

intresserar sig för den politiska dimensionen och tvärtom. Det skulle i sin tur innebära att 

resultatet från denna undersökning inte nödvändigtvis speglar verkligheten.103   
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3. Diskussion och slutsatser  

3.1 Diskussion 

Kapitel 3.1.1 och 3.1.2 består av en avslutande granskning kring arbetets huvudfrågor. De 

kommer behandlas med resultatet från undersökningsdelen i kapitel 2, som diskuteras och 

jämförs med den teoretiska bakgrunden och den tidigare forskningen. Avslutningsvis i kapitel 

3.2, kommer diskussionen kring dessa frågor ställas mot arbetets huvudsakliga syfte. 

3.1.1 Hur förklarar svensk media det ökade deltagandet i kyrkovalet 2017? 

Från den kvalitativa undersökningen förekom 49 % av de behandlade artiklarna hos DN, SvD, 

SVT och KT, med aspekter från den yttre verksamheten. Majoriteten av dessa artiklar 

förklarade rivaliteten mellan partierna Socialdemokraterna(S) och Sverigedemokraterna(SD), 

som den underliggande orsaken till varför fler röstade. I dessa artiklar framstod S:s ändamål 

vara att förhindra SD:s inflytande över kyrkan, då S ansåg SD:s politik som skadlig för 

medlemmarna. En röst för SD framstod vara en röst för värnande av den svenska kulturen. 

Resultatet tycks spegla det Jan Strid belyste i den tidigare forskningen, där SD återigen har 

influenserat valdeltagandet i kyrkovalet och liksom år 2001 och 2013, har det resulterat i en 

ökning. 

   Resultatet kan från Girmalm & Rosenius, uppfattas som en sekulariseringsprocess inom den 

kyrkliga verksamheten, där politikernas inflytande över Svenska kyrkan har föranlett till att 

den kristna teologin hamnat i skymundan och förminskat inflytandet hos biskopar och 

teologer.104 Kyrkovalet var i den bemärkelsen ytterligare ett steg bort från sin specifika roll 

som religiös aktör och likt artikeln från Björn Wiman, framstod svenskens relation till kyrkan 

som att ”tillhöra utan tro”.105  

   Det fanns dock underlag för kritik i Girmalm & Rosenius teori, då trots allt 14 st. artiklar 

(29 %) bestod av religiösa inslag, där det framgick att Svenska kyrkans inre verksamhet 

fortfarande är viktigt för många medlemmar. Det var då frågor om diakoni och hjälp till 

utsatta grupper som var centrala, vilket kan tyda på att Svenska kyrkan fortfarande har en unik 

roll i samhället. Den privatiserade sfären Girmalm & Rosenius beskriver, kan därför anses 

överbetonad och har ännu inte slagit igenom fullständigt.106 

   I samband med det ökade valdeltagandet belyser det en ökning av intressenter för den 

svenska kulturen, vilket faller i linje med Isabella Kasselstrands teori om att Svenska kyrkans 

uppgift numera kretsar kring en kulturell gemenskap för deras medlemmar, snarare än 

värnande om den lutherska läran. Kasselstrands teori påvisar även hur kampen S och SD blivit 

                                                           
104 Girmalm, T & Rosenius, M, From state church to faith community: an analysis of worldly and spiritual power 
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106 Girmalm, T & Rosenius, M, From state church to faith community: an analysis of worldly and spiritual power 
in the Church of Sweden, s, 52. 
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central på grund av lutherdomens dominerande roll i samhället, där ökningen i antalet 

valdeltagare kan vara resultatet av förespråkandet för en gemensam kultur och tradition. Det 

kan även innebära att lutherdomens inflytande fortfarande är den drivande faktorn bakom 

engagemanget, även om den kristerliga teologin ersatts av en kulturell gemenskap.107 

   Från ett annat perspektiv kan dagstidningarnas tolkning av valdeltagandet förstås utifrån 

Mia Lövheims teori, där majoriteten av det svenska folket ser religion som en privatsak. Den 

bidragande faktorn till tidningarnas låga bemärkelse för kyrkovalet kan i så fall vara grundad i 

kulturen, där svenskar avstår från att öppet diskutera religion med andra. Resultatet kan även 

tolkas som medias tendens att fokusera kring förändringar i samhället och det framstår därför 

naturligt att religiösa frågor hamnar i skuggan för politiken.108  

   Av de 14 st. artiklar för den inre verksamheten, var kristendomen och dess religiösa innehåll 

i fokus. Dock innehöll majoriteten av dessa aspekter som likväl kunde placeras inom den yttre 

verksamheten, men i dessa ansågs politiken och media som dåligt inflytande över det 

ecklesiastiska. Det innebär att Lövheims teori om medialiseringsprocessen inte kan uppfattas 

som aktuell, då samtliga ledare, krönikor och debattartikeln hade en negativ åsikt mot 

politisering i Svenska kyrkan. Politiken framstod som problematiskt och det förekom även i 

ett flertal artiklar hur dess beblandning med religiösa frågor har orsakat att Svenska kyrkan 

tappat sitt grepp som religiös vägledare. Skribenterna bakom dessa artiklar tog avstånd från 

att trivialisera samfundet och den inre verksamheten, de försökte snarare förklara betydelsen 

av trossamfund och hur de är nödvändiga för ett fungerande samhälle. I granskningen gick 

media även emot Lövheims femstegsprocess, där media avstod huvudrollen för religiösa 

frågor, från banalisering och belyste även att det är Svenska kyrkan som självständigt bör 

definiera hur religionen inom samfundet ska utövas.109 

3.1.2 Vad innebär resultatet av kyrkovalet för Svenska kyrkan? 

Utifrån arbetets empiriska material, beskriver tidningarna att ökningen till största del inträffat 

på grund av den yttre verksamheten, i form politiska influenser. Å andra sidan klarlägger även 

undersökningen ett existerande begär och behov för kyrkans inre verksamhet och återta sin 

roll som religiös aktör.  

  I artikel 10 framstod det att Svenska kyrkans roll som trossamfund hamnat i kläm mellan den 

nuvarande relationen till staten. Skribenten fastslog att den enda möjliga vägen för Svenska 

kyrkan att återfå sin religiösa roll i samhället, är om kyrkan blir självständig och det politiska 

inflytande upphör. Enligt skribenten var det endast genomförbart om det offentliga bidraget 

slopas, vilket får stöd av Kasselstrands teori som förklarade hur bidragsdelen påverkar det 

kyrkliga deltagandet och förekommer ofta i samband med högre nivåer av sekularism.110 
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Skribenten konstaterade även att statens inflytande över Svenska kyrkan skapar problem för 

den religiösa strukturen, vilket får stöd av Girmalm & Rosenius som instämmer i att kyrkans 

pågående institutionaliseringsprocess har förvärrat samfundets möjlighet att nå ut i samhället 

med teologiskt stoff. Ser man till skribentens och Girmalm & Rosenius förklaringar, framgår 

statens grepp om Svenska kyrkan fortfarande som aktuellt och har orsakat en hårdare 

reglering av kyrkans struktur, vilket har lett till att få av dagens medlemmar vänder sig till 

Svenska kyrkan för att idka sin lutherska tron.111 Girmalm & Rosenius teori instämmer även 

med skribentens åsikter där den enda möjliga vägen ut för Svenska kyrkan i denna negativa 

trend, är om samfundet erbjuds möjligheten att anpassa sig efter det förändrande samhället, 

vilket i nuläget är omöjligt eftersom staten reglerar kyrkans verksamhet i allt för hög grad. De 

fastslår även att kyrkans självständighet är livsnödvändig för den ecklesiastiska verksamheten 

och likaså för de troende medlemmarnas intresse av samfundet.112 

   Man kan även tyda Kasselstrands teori om den en kulturell gemenskap som ersättare för den 

kyrkliga verksamheten, i artiklar som bearbetade den inre verksamheten. Där belyser 

artiklarna hur Svenska kyrkans ecklesiastiska arbete hamnat i skymundan, vilket stärks av 

skribenten Maria Ludvigsson, som menar att kyrkan är på väg att förlora sitt själsliga fäste. 

Ludvigsson förklarade i artikeln att det politiska maktbegäret är skadligt för kyrkan, då den 

reduceras från religiös aktör till förvaltare av svenska traditioner.113 Med utgångspunkt i 

Kasselstrands teori kan Ludvigssons argument tolkas som att den kulturella religionen har 

förminskat kyrkans eget inflytande över dess struktur, vilket har möjliggjort för politiseringen 

och sekularisering att ta plats i kyrkans inre verksamhet. Å andra sidan framstod även en stark 

motreaktion mot detta och med en återkoppling till undersökningen av World values 

service(WVS) framstod det att enbart 15 % i Sverige är fullt ut sekulariserade.114 Enligt min 

mening kan Kasselstrands teori framstå som överbetonad och missvisande för de troendes 

relation till Svenska kyrkan. 

   Även centraliseringen av kampen mellan Socialdemokraterna(S) och 

Sverigedemokraterna(SD) kan tyda på olika attityder för den Svenska kyrkan. En anledning 

till varför kampen blev central, kan förklaras som en vilja att bevara den kulturella religionen, 

vilket resulterade i SD:s framgång i valet då de förespråkade bevarandet av svenskt kultur och 

tradition.115 Min uppfattning är att en sådan tolkning kan tyda på den sekulariseringsprocess i 

Svenska kyrkans inre verksamhet som Girmalm & Rosenius beskriver. Förklaring till det 

ökade valdeltagandet kan i så fall framställas av att fler medlemmar röstat på samma partier 

de annars röstar på i riksdagen, i syfte att bistå deras politiska inflytande även i Svenska 

kyrkan.  
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   Å andra sidan med hänsyn till omfattningen av kritiska inslag från tidningarna gentemot 

politiseringen, finns även tendenser som tyder på hur fler väljare tar avstånd till politiseringen 

genom att vända sig till nomineringsgrupper som Partipolitiskt obunden(Posk). En röst för 

Posk har i arbetets gång framgått som en röst för kyrkans inre verksamhet, med hopp om att 

stoppa de politiska influenserna från att ta över Svenska kyrkan.116  

3.2 Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med detta arbete var att via ett sekulariseringsteoretiskt perspektiv bidra till den 

allmänna diskussionen kring varför kyrkliga samfunds inflytande i moderna samhällen 

minskar runt om i världen. Grace Davie förklarade det som en separationsprocess mellan 

stater och kyrkor, vilket har orsakat problematik för samfundens ecklesiastiska arbete. Å 

andra sidan hade kyrkovalet i Sverige det högsta valdeltagandet på 67 år och tycks kontrastera 

Davies teori. För att undersöka huruvida det kyrkliga inflytandet har påverkats, samt Davies 

teori, avgränsades arbetet till svenska dagstidningarnas rapportering kring kyrkovalet i 

Sverige 2017. Ändamålet blev således att granska tidningarnas förklaring till ökningen i 

valdeltagandet, samt vad resultatet innebär för Svenska kyrkan och sedan försöka skapa en 

allmän förståelse om kyrkliga samfunds inflytande i samhället. Granskningen genomfördes 

baserad på den tidigare forskningen från Jan Strid och Lennart Weibull, som bidrog med ett 

ramverk för kategoriseringsprocessen. 

   Det empiriska materialet bestod av 38 st. artiklar från dagstidningarna DN, SvD, SVT och 

KT, där samtliga artiklar bearbetade kyrkovalet i olika genre, datum och längd. Arbetets 

teoretiska grund utgick ifrån Kasselstrand, som förklarade hur begreppet kulturell religion kan 

beskriva medlemmarnas relation till Svenska kyrkan och Girmalm & Rosenius, som menade 

att Svenska kyrkan har förlorat sin religiösa status i samhället. Undersökningens resultat 

visade att den yttre verksamheten var den drivande faktorn bakom det ökade valdeltagandet 

och den huvudsakliga orsaken bakom detta uppstod i den politiska kampen mellan S och SD. 

I valet mellan partierna framställde tidningarna att en röst för S var ett ställningstagande mot 

SD och en röst på SD var för bevarandet av svensk tradition. Det förekom dock även artiklar 

som berörde Svenska kyrkans inre verksamhet, där det framstod att kyrkan istället ska hjälpa 

utsatta människor med gratis luncher och diakoni. 

   Vad resultatet innebär för Svenska kyrkan föreföll likt det scenario Girmalm & Rosenius 

målat upp, där Svenska kyrkan genom politisering gått miste om sin unika position som 

religiös aktör och kan numera upplevas som en aktör för begreppet kulturell religion. Det 

framträdde även i undersökningen hur politiseringen var negativt för Svenska kyrkan, som 

måste räddas från det politiska maktbegäret och återigen få tillbaka sin religiösa roll. Staten 

måste därför släppa sitt grepp om kyrkan för att möjliggöra detta. Likväl kunde Girmalm & 

                                                           
116 Girmalm, T & Rosenius, M, From state church to faith community: an analysis of worldly and spiritual power 
in the Church of Sweden, s, 51. 



30 
 

Rosenius teori uppfattas som överbetonad, då det framgick i artiklar med inslag från den inre 

verksamheten att Svenska kyrkan fortfarande är viktigt för många medlemmar.  

   I arbetet framstod även Kasselstrands teori om kulturell religion att stämma i viss 

utsträckning, då den kulturella religionen idag fått ett starkt fäste via politisering och medias 

rapportering. Begreppet påträffade likväl kritik, då begreppet i det här fallet kunde orsaka en 

missvisande bild, där den religiösa dimensionen riskerade att uteslutas. Sammanfattningsvis 

existerade tendenser till Kasselstrands teori om en kulturell gemenskap som ersättare till 

lutherdomen, men ur detta arbete framstod den inte stämma fullt ut. 

   Det framgick även problematik i tolkningen av materialet, då det subjektiva bedömmandet 

kunde ha resulterat i annorlunda resultat. Ytterligare kritik mot resultatet fann vi hos Jan Strid, 

som förklarade att kyrkovalet inte nödvändigtvis speglar medlemmars intresse för de två 

verksamheterna. Det kunde i så fall innebära att resultatet från denna undersökning inte 

representerade verkligheten och de två begreppen inre samt yttre verksamhet var för 

generaliserande.117 Även Weibull belyste det komplexa förhållandet mellan kyrkoval och 

religion och indikatorer visar att graden av religiösa influenser är högre än vad man kan tro.118 

   För att avslutningsvis återgå till Grace Davies och den allmänna diskussionen kring kyrkliga 

samfunds minskande inflytande, har denna undersökning bidragit med ett 

sekulariseringsteoretiskt perspektiv där det kyrkliga samfundet existens var i kläm mellan 

olika åsikter och målsättningar. Det blev tydlig ur mediers rapportering om kyrkovalet, att den 

yttre verksamheten var dominerande, vilket förekom tydligast i det ökade politiska 

inflytandet. Dock framstod politiseringen ofta i kritisk bemärkelse och för många var detta en 

negativ utvecklingsriktning, som skapat en längtan efter att Svenska kyrkan ska återta sin 

religiösa roll.  

   Arbetets resultat instämde i hög grad med Davies teori, vilket kan innebära att kyrkliga 

samfunds ecklesiastiska arbete i framtiden står inför utmaningar och kan ersättas av aktiviteter 

som engagerar fler människor. Enligt min mening tycks arbetet därför i nuläget vara 

ytterligare bevis för den negativa trenden kyrkliga samfunds ecklesiastiska arbete står inför i 

det moderna samhället. Det grundar jag i den breda rapporteringen om mediernas 

rapportering, där kyrkovalet förekom i majoriteten av artiklarna i relation till den yttre 

verksamheten, samt Kasselstrand och Girmalm & Rosenius, vars teorier stärkte Davies 

ståndpunkt. 

   Å andra sidan framstod den kulturella gemenskapen inte att stämma fullt ut och arbetet 

belyser även en stark motreaktion mot den sekulariseringsprocess Girmalm & Rosenius, utgår 

ifrån. Enlig min mening tyder resultatet därför även på att trenden är på väg att brytas och att 

den inre verksamheten fortfarande har en betydande roll. Det kan innebära att kyrkliga 

samfunds roll i det moderna samhället, inte nödvändigtvis kommer att ersättas av politisering. 

                                                           
117 Strid, J, Kyrkan mellan politik och religion. Kyrkovalet 2005, s, 139. 
118 Weibull, L, Religiositet och kyrkoval, s, 239. 
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Det existerade även ett tydligt negativt perspektiv ur tidningarna på statens grepp om Svenska 

kyrkan och om denna motreaktion fortsätter växa, framstår det rimligt att kyrkan kan bli mer 

självständig igen. Om det kan appliceras på kyrkliga samfund runt om i världen, kan den 

problematik Davies belyser i denna relation, eventuellt upphöra och kyrkliga samfunds 

verksamhet kan eventuellt bevara en relevant roll i samhället. 

   Från resultatet kom flera perspektiv till ytan och för att kunna fastslå något behövs det fler 

empiriska studier. Exempel på alternativa studier är att granska kyrkliga samfund utomlands 

och även studier där man kan istället fokuserar på de troendes relation till kyrkliga samfund 

och hur begreppen inre och yttre verksamhet förhåller sig i olika undersökningar. Andra 

metoder, så som intervjuer och observationer kan användas för att bidra med mer intima 

möten, som kan fånga en djupare förståelse av vad de kyrkliga samfunden faktiskt betyder för 

människor och deras roll i samhället.  
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