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Research  
questions:  What does the Swedish church Västerås stand for today according to the employees and 

how do they want to profile themselves to the target group? What image and what 
expectations does the target group have of the Swedish church Västerås? How can the 
Swedish church Västerås communicate uniform, with the intent to create mutual value 
with the target group? 

 
Purpose:  The purpose of the study is to make recommendations to the Swedish church Västerås    

for their prospective communication plan by examining their profile and target group's 
image and expectations of the organization. The study also aims to examine how the 
Swedish church Västerås can communicate their brand uniform. 

 
Method:  The study applies a qualitative research with deductive approach. Data were collected 

through semi-structured interviews with a sample of the employees and focus groups 
with a sample of the target group. 

 
Conclusion:  Better match between profile and image means that SkVs employees better understand 

the organization and can communicate more uniform which leads to a stronger brand 
identity. If SkV understands what is relevant for their target group, they can reduce the 
total cost of customer delivered value and thus increase the total value. By increasing 
brand awareness SkV can create positive associations, by focusing on what is most 
relevant to the target group, which is less religious aspects of the business and a more 
emotional relationship. This contributes to increased value for SkV and the target group 
when a mutual relationship is created. 
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Vad står Svenska kyrkan Västerås för idag enligt de anställda och hur vill de profilera 
sig mot målgruppen? Vilken image och vilka förväntningar finns hos målgruppen på 
Svenska kyrkan i Västerås? Hur ska Svenska kyrkan Västerås kommunicera enhetligt 
med avsikt att skapa ömsesidigt värde med målgruppen?  

 
Syfte:  Studiens syfte är ge rekommendationer till Svenska kyrkan Västerås för den blivande 

kommunikationsplanen genom att undersöka deras profil samt målgruppens image och 
förväntningar på organisationen. Studien syftar även till att undersöka hur Svenska 
kyrkan Västerås kan kommunicera sitt varumärke enhetligt.  
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Slutsats:  Bättre överensstämmelse mellan profil och image innebär att SkVs anställda får större 

förståelse för organisationen och kan kommunicera mer enhetligt vilket leder till en 
starkare varumärkesidentitet. Om SkV förstår vad som är relevant för sin målgrupp kan 
de minska den totala kostnaden för customer delivered value och på så sätt öka det 
totala värdet. Genom att öka varumärkeskännedom kan SkV skapa positiva 
associationer till varumärket, genom det mest relevanta för målgruppen med mindre 
religiösa inslag i verksamheten och en mer emotionella relation. Detta bidrar till ökat 
värde för SkV och målgruppen då en ömsesidig relation skapas. 
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Begreppslista 

 
Varumärke är ett namn, symbol eller ett tecken som används för att identifiera produkter 
eller tjänster. Det är en immateriell tillgång. 
Varumärkesidentitet består av varumärkets själ, kärnidentiteten och den utvidgade 
identiteten. Det är visionen om hur ett varumärke skall förmedlas till och uppfattas av 
målgruppen. Varumärkesidentiteten bör vara utgångspunkt för all kommunikation.  
Profil är den bild ett företag vill att målgruppen ska se företaget som. 
Image är den bild eller uppfattning olika grupper har av en organisation. 
Brand reputation återspeglar en längre tidsperiod än imagen, det vill säga den uppfattning 
olika grupper har av varumärket.  
Erinran är hjärnans framplockningsfunktion, det vill säga funktionen som plockar fram 
associationer från minnet. 
Varumärkeskännedom definieras som resultatet av erinran och igenkänning. Om ett 
varumärke kommunicerar enhetligt ökar chansen att konsumenterna känner igen tillhörande 
attribut såsom logotyp och det blir därmed lättare för dem att erinra sig varumärket och på så 
vis skapa en kännedom.   
Enhetlig kommunikation innebär att alla enheter kommunicerar likartat som ett starkt 
varumärke. 
Brand equity består av fem kategorier som kan länkas till ett varumärke och ger positivt eller 
negativt värde för en organisation. Kategorierna är varumärkeslojalitet, varumärkeskunskap, 
uppfattad kvalitet, varumärkesassociationer samt andra tillgångar så som patent och syftar till 
att skapa fördelar och värde i organisationen.  
Corporate brand är ett varumärke som är uppbyggt kring ett helt företag istället för en 
produkt eller tjänst. Den största skillnaden mellan att marknadsföra en enskild produkt och ett 
företagsvarumärke är att marknadsföringen måste ta hänsyn till alla mål hos företagets olika 
intressenter. 
Corporate marketers innebär att alla anställda är marknadsförare av ett företag. 
Customer equity är den optimala balansen mellan vad ett företag spenderar för att anskaffa 
kunder och får ut av att bevara kunderna.  
Kärnvärden är djupliggande värden i en organisation som definierar vad organisationen är, 
hur den arbetar och vad det är som gör den till vad den är idag. 
Positionering handlar om att skapa en uppfattning om ett varumärke i konsumenters sinne 
och även att uppnå differentiering som utmärker sig jämfört med konkurrenters varumärken 
och erbjudanden samt att det möter konsumenters behov och förväntningar. Ett varumärkes 
position innebär vilka associationer konsumenter har till märket i förhållande till andra 
märken. 
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1. Inledning  
Detta kapitel beskriver uppsatsens bakgrund, tidigare forskning, problemdiskussion, 
undersökningens syfte, frågeställningar, uppdragsgivare samt avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrund  
Människan lever idag i ett ständigt föränderligt samhälle där organisationer kontinuerligt 
måste uppdatera sin verksamhet för att utvecklas i takt med samtiden för att förbli relevanta 
för sin målgrupp. Forskning visar att det de senaste åren har blivit allt mer viktigt att 
kommunikationen utgår från målgruppen för att skapa mening och värde (Mårtenson, 2009; 
Barnes, 2003). Vidare bidrar en målgruppsfokuserad kommunikation till ett starkt varumärke 
eftersom målgruppens uppfattningar står till grund för varumärkets styrka (Keller, 2001). En 
organisation måste utgå från målgruppens behov när de positionerar sig och då 
kommunikation innebär ett ömsesidigt utbyte måste organisationer förstå målgruppen, för att 
veta hur de ska nå dem, i syfte att skapa relevant kommunikation (Mårtenson, 2009). Dagens 
nätverkssamhälle, med dess digitala kommunikationskanaler, har förändrat den globala 
opinionsbildningen vilket bidragit till förändring i maktförhållanden mellan företag, ideella 
organisationer och konsumenter, det vill säga att konsumenter har större makt och fler krav 
(Borglund, et al., 2012). Samtidigt har starkare konkurrens på marknaden inneburit att det 
blivit allt viktigare för företagens överlevnad att bygga upp emotionella och långsiktiga 
relationer till konsumenter, eftersom emotionella relationer ofta leder till att ett varumärke 
eller företag blir en integrerad, viktig del i konsumentens liv (Barnes, 2003). Samtidigt blir det 
allt viktigare att ha stark varumärkesidentitet som står för starka kärnvärden där kärnvärdena 
ligger rotade i företagets värdegrund och fungerar som ledstjärnor för att skydda 
varumärkesidentiteten och ta strategiska beslut. Ett företags varumärke kan inte vara starkare 
externt än vad det är internt. (Urde, 2009)  
 
Imagen är “den bild eller uppfattning olika grupper har av en organisation” (Heide, et al., 
2005, s.173). de Chernatony (1999) föredrar dock att kalla det för brand reputation, eftersom 
det återspeglar en längre tidsperiod. Profil är den bild företaget vill att målgruppen ska se 
företaget som. Profil och image fungerar som en katalysator för organisationsmedlemmarnas 
förståelse om organisationen (Heide, et al., 2005). Det är även intressant att jämföra om det 
finns ett glapp mellan profil och image eller om de överensstämmer. Detta kan då fungera 
som en grund till förändring i kommunikationsarbetet. (de Chernatony, 1999)  
 
Svenska kyrkan är en ideell organisation som har påverkats av förändringar i omvärlden och 
måste därmed uppdatera sin verksamhet för att utvecklas i takt med samtiden. År 2012 
genomfördes en nationell attitydundersökning för Svenska kyrkans medlemmar. Vid frågan 
om Svenska kyrkan haft betydelse för respondenterna under deras liv påvisade resultaten att 
49,1 procent ansåg betydelsen varit negativ. (Attitydundersökning, 2012) För att Svenska 
kyrkan ska ha möjlighet att kommunicera ur ett målgruppsfokuserat perspektiv och skapa en 
positiv upplevelse för målgruppen är det viktigt att enligt Mårtenson (2009) förstå vad som är 
relevant för målgruppen.  
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Svenska kyrkan blev år 2000 ett fristående trossamfund och upphörde då vara den statliga 
kyrkan. Omstruktureringen var på tal under större delen av 1900-talet och grundade sig dels i 
att staten påverkade valet av biskopar och domprostar samt översättande av Bibeln och dels 
att Sverige blev ett mer mångkulturellt land med större valmöjligheter av kyrka. Det 
ifrågasattes varför staten endast skulle stödja Svenska kyrkan och år 2000 var det slutligen ett 
ömsesidigt beslut att skilja Svenska kyrkan från staten. (Intervju, Isberg, 2014). Tidigare blev 
alla svenskfödda människor medlemmar i Svenska kyrkan vid födseln, men från år 1996 
fungerar dopet som medlemsgrundande. Detta har bidragit till en nedåtgående trend i antalet 
inträden och idag är cirka 66 procent av Sveriges befolkning medlemmar. (Svenska kyrkan, 
2014a) Det finns således ett förnyelsebehov, framförallt gällande Svenska kyrkans 
kommunikation i syfte att hindra en fortsatt nedåtgående trend. Likt andra företag och 
organisationer måste Svenska kyrkan fundera över hur de skall utvecklas i takt med samhället, 
samtidigt värna om sin kärnverksamhet och de medlemmar som de har en nära relation till. 
Dessutom är det relevant för Svenska kyrkans överlevnad på lång sikt att nya medlemmar 
ansluter. (Intervju, Löfqvist, 2014)  
 
Svenska kyrkan i Västerås (vidare SkV) har tidigare haft 13 fristående församlingar med 
varsin enhetschef som har haft relativt fria händer vad gäller kommunikation. Nationella 
styrdokument existerar, men det har varit upp till församlingarna att besluta om dessa ska 
följas. En omorganisering har genomförts och församlingarna har nu samordnats under en 
domprost/chef med 260 anställda i syfte att skapa en mer enhetlig bild kring 
kommunikationen i Västerås. Församlingarna skiljer sig mycket åt vad gäller inriktningar och 
aktiviteter som till exempel ungdomsverksamhet, sång och frivilligarbete. En av 
utmaningarna ligger i att kommunicera enhetligt, det vill säga att alla enheter ska 
kommunicera likartat som ett starkt varumärke, utan att påverka de olika 
verksamhetsinriktningarna. (Intervju, Löfqvist, 2014) 
 
1.2 Tidigare forskning 
Det finns lite forskning på området ideella organisationer, dess varumärken och 
marknadsföring, då största delen av varumärkeslitteraturen utgår från multinationella, 
vinstdrivande företag. Vidare har det blivit viktigare att hitta forskning som reder ut detta 
teoretiska glapp, framförallt då antalet ideella organisationer ökat kraftigt de senaste åren. 
Eftersom ideella organisationer består av karaktäristika som skiljer sig från kommersiella 
företag är det intressant att undersöka skillnader då konventionella marknadsföringsteorier 
inte alltid är applicerbara på ideella organisationers marknadsföring. Den forskning som finns 
belyser dock vikten av varumärkesbyggande i den ideella sektorn, men hur detta ska gå till i 
praktiken behövs mer forskning om. (Khan & Ede, 2009) Forskning kring distinktion mellan 
profil och image är något diffus då profilbegreppet tolkas olika och innefattas bland flertalet 
andra begrepp. Balmer (2001) talar om profil som ett begrepp inom corporate marketing och 
Hosany, et al. (2007) talar om profil som en sammanställning av en grupp respondenters 
egenskaper. 
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1.3 Problemdiskussion 
I Västerås stift bor det år 2013, 581 835 invånare (Svenska kyrkan, 2014a) och av dessa är 
70,8 procent medlemmar i SkV. Av 70,8 procent har 5 procent en nära relation till 
organisationen vilket innefattar de medlemmar som på regelbunden basis medverkar i 
verksamhetens aktiviteter. SkV har idag bristande kunskap om resterande medlemmarnas 
förväntningar och kunskap om verksamheten, eftersom de sällan medverkar i aktiviteter. 
(Intervju, Löfqvist, 2014) Denna grupp utgör målgruppen för studien.  
 
I inledande intervjuer med personal på SkV inför studien framgick det att Svenska kyrkan 
alltid setts som ett varumärke, men att det tidigare inte varit aktuellt att marknadsföra 
organisationen i kommersiella kommunikationskanaler och konkurrera om medlemmars tid. 
Då Svenska kyrkan arbetar med flertalet aktiviteter finns konkurrenter på en större marknad 
så som musikverksamheter samt hjälporganisationer och inte endast inom området religion. 
Dessutom finns en ovana internt att använda begrepp som varumärke och reklam. (Intervju 
kommunikatörer, 2014) Det har även framkommit att det internt, efter omorganiseringen, 
upplevts rörigt med diffusa målbilder, vilket gjort det svårt att kommunicera enhetligt 
(Intervju, Jansson, 2014). Vidare finns en komplexitet i att definiera vad Svenska kyrkan är, 
vilket kan vara en bidragande faktor till att det skapar kommunikationssvårigheter. Det kan 
uppfattas vara en organisation, ett religiöst samfund, ett stöd, en välgörenhetsorganisation, 
ideell organisation eller ett varumärke. (Intervju, Löfqvist, 2014) Alla dessa perspektiv har 
beaktats men SkV kommer i denna uppsats ses som ett corporate brand och ideell 
organisation och kommer i studien att behandlas därefter. Vidare kommer studien att behandla 
varumärkesidentitet, profil, image, värdeskapande och emotionella relationer samt 
marknadskommunikation i ideella organisationer, med SkV och dess målgrupp som 
studieobjekt. 
 
1.4 Syfte 
Studiens syfte är ge rekommendationer till Svenska kyrkan Västerås för den blivande 
kommunikationsplanen genom att undersöka deras profil samt målgruppens image och 
förväntningar på organisationen. Studien syftar även till att undersöka hur Svenska kyrkan 
Västerås kan kommunicera sitt varumärke enhetligt.  
 

1.5 Frågeställningar 
För att besvara studiens huvudfrågeställning ställs följande två stödfrågeställningar: 

o Vad står Svenska kyrkan Västerås för idag enligt de anställda och hur vill de profilera 
sig mot målgruppen? 

o Vilken image och vilka förväntningar finns hos målgruppen på Svenska kyrkan i 
Västerås?  
 

Huvudfrågeställningen är följande: 
o Hur ska Svenska kyrkan Västerås kommunicera enhetligt med avsikt att skapa 

ömsesidigt värde med målgruppen? 
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1.6 Uppdragsgivare  
Studiens uppdragsgivare är SkV. Omorganiseringen som tidigare nämnts har inneburit att alla 
verksamhetsinriktningar hamnat under ett paraply. I och med omorganiseringen har fyra nya 
kommunikatörer anställts i syfte att lägga upp en kommunikationsplan och utveckla 
kommunikationen, fastställa identiteten samt förstärka SkV som varumärke. Den nedåtgående 
trenden i antal nya medlemmar och ökade utträden har inneburit att det ligger i SkVs intresse 
att bättre lära känna den målgrupp på 95 procent, som de inte har en nära relation till, och 
förstå deras uppfattningar och förväntningar på verksamheten. Som grund till 
kommunikationsplansarbetet är det relevant för SkV att definiera varumärkets identitet 
inklusive den interna profilen och den externa imagen. 
  
1.7 Avgränsning  
Endast Svenska kyrkan i Västerås undersöks och ett urval av de anställda samt en av 
uppdragsgivaren utvald målgrupp som innefattar de cirka 95 procent som inte är aktiva 
medlemmar. Eftersom det inte är möjligt att intervjua hela målgruppen görs ett urval i form av 
fokusgrupper. Deltagarna i fokusgrupperna rekryteras i syfte att få en demografisk bredd som 
därmed kan representera målgruppen. Då uppsatsen skrivs med marknadskommunikation som 
utgångspunkt kommer SkV i studien att behandlas som ett företagsvarumärke och en 
organisation i första hand och inte som ett religiöst trossamfund.  
  



5	  
	  

1.8 Disposition 
Studiens disposition visas i modellen nedan. 
 

 
Figur 1. Sammanfattning av uppsatsens disposition. Egenkonstruerad figur (2014). 

 
  

Inledning	  

• Inledningen	  har	  ovan	  presenterat	  bakgrund	  och	  
beskriver	  problemområdet	  samt	  sy^e	  och	  
frågeställningar.	  

Teori	  

• I	  de_a	  kapitel	  presenteras	  den	  teore`ska	  referensram	  
för	  studiens	  område	  och	  sy^ar	  `ll	  a_	  ge	  en	  
grundläggande	  förståelse	  för	  ämnet.	  

Metod	  

• Metodkapitlet	  beskriver	  studiens	  forskningsdesign,	  
`llvägagångssä_,	  urval	  samt	  opera`onalisering.	  

Empiri	  

• Empirin	  är	  en	  genomgång	  av	  studiens	  insamlade	  data	  
bestående	  av	  organisa`onsbeskrivning,	  intervjuer	  och	  
fokusgrupper.	  

Analys	  och	  
diskussion	  

• I	  analyskapitlet	  ställs	  det	  empiriska	  materialet	  mot	  den	  
teore`ska	  referensramen	  för	  analys	  och	  diskussion	  
genom	  studiens	  analysmodell.	  

Slutsatser	  och	  
rekommenda`oner	  

• I	  slutsatsen	  besvaras	  studiens	  frågeställningar	  och	  
rekommenda`oner	  presenteras.	  
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2. Teoretisk referensram och begrepp 
Nedan presenteras den teoretiska referensram och de begrepp som ligger till grund för 
operationaliseringen och analysen. Under rubrik 1.7 motiveras och förklaras teori- och 
begreppsvalen och dess tillämpning. För begreppen "corporate marketing", “corporate brand”, 
“brand reputation”, “corporate marketers”, “brand equity”, “customer equity”, “customer 
value management" och "customer delivered value" används den engelska benämningen i 
litteraturen istället för den svenska, då det engelska begreppet ligger närmare den betydelse 
som åsyftas i denna studie. 
 
2.1 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentiteten innebär visionen om hur ett varumärke skall förmedlas till och 
uppfattas av målgruppen samt att den vägleder och inspirerar arbetet med att bygga upp 
varumärket. Vidare bör varumärkesidentiteten vara utgångspunkt för all kommunikation. 
(Mårtenson, 2009) de Chernatony (1999) menar att varumärkesidentiteten handlar om etos, 
det vill säga grundåskådning, mål och värden som representerar differentieringen av 
varumärket. 
 
Varumärkesidentiteten består av varumärkets själ, kärnidentiteten och den utvidgade 
identiteten. Kommunikationen av varumärkets själ kan fokusera på funktionella fördelar, 
emotionella och självuttryckande fördelar eller vilka mål och värden det står för. (Ghodeswar, 
2008; Mårtenson, 2008). Mårtenson (2009) och de Chernatony (1999) menar att 
varumärkesidentiteten består av ett antal komponenter, vilka innefattar varumärkets vision, 
kultur, positionering, personlighet, dess relationer samt presentationen av varumärket. Enligt 
Ghodeswar (2008) bör varumärkesidentiteten baseras på en grundlig förståelse av företagets 
kunder, konkurrenter och företagsklimat.   
 
2.1.1 Positionering  
Varumärkets territorium går att få fram genom omfattande undersökningar av kundens 
insikter, märkeskaraktären och sanningen om produkten. Detta leder i sin tur till insikter om 
hur varumärket bör positioneras. All kommunikation för varumärket bör därefter belysa 
själen, det vill säga varumärkets identitet, för att skapa associationer för hur varumärket 
differentierar sig gentemot andra varumärken på marknaden. Ett varumärkes position innebär 
vilka associationer konsumenter har till märket i förhållande till andra märken. (Mårtenson, 
2009)   
 
Positionering handlar således om att skapa en uppfattning om ett varumärke i konsumenters 
sinne och även uppnå differentiering som utmärker sig jämfört med konkurrenters 
varumärken och erbjudanden samt att det möter konsumenters behov och förväntningar. 
Marknadsförarens främsta uppgift vad gäller varumärket är därför att skapa önskvärd 
uppfattning i målgruppens sinnen. Varumärkespositionering är en viktig del i 
varumärkesidentiteten och värdeförslaget, och måste aktivt kommuniceras ut till den tilltänkta 
målgruppen. (Ghodeswar, 2008) 
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Om ett varumärke inte längre är lika starkt bör organisationen jämföra det som kommuniceras 
till sin målgrupp med det som får målgruppen att välja organisationen framför konkurrenter. 
Om organisationen kan identifiera ett glapp finns två typer av åtgärder. Den första är att 
omgruppera sina argument vilket innebär att organisationen kommunicerar på ett nytt sätt, 
med prioritet på vad som anses viktigt utan att påverka sitt varumärkeslöfte, det vill säga 
löftet till omvärlden. Den andra innebär att organisationen ändrar sina argument vilket innebär 
att de ompositionerar sig. (Amnéus, 2011)   
 
2.1.2 Kärnvärden 
Kärnvärden är djupliggande värden i en organisation som definierar vad organisationen är, 
hur den arbetar och vad det är som gör den till vad den är idag. De kärnvärden som finns 
rotade i en organisation måste stämma överens med hur värden uppfattas och uppskattas av 
kunder över tiden samt att dessa kärnvärden skall fungera som ledljus för ledning av ett 
corporate brand. Stämmer de inte överens kan det leda till tomma kärnvärden. Det är 
problematiskt om kärnvärden är tomma då det gör människor vilseledda och trovärdigheten 
för organisationen minskar. (Urde, 2009) Amnéus (2011) rekommenderar inte att kärnvärden 
ses som kommunikationsverktyg eller ligger till grund för vad som gör varumärket unikt då 
det finns risk för att floskler eller trendord utan riktig innebörd används. De ska snarare 
användas som riktlinjer för den känsla ett varumärke vill förmedla till sin målgrupp (ibid). 
 
2.1.3 Profil 
Profil är den bild ett företag vill att målgruppen ska se företaget som. Profilen kan därmed 
vara planerad i syfte att nå specifika mål. Arbete med profilering innebär att forma både 
visuella uttryck så som logotyp och färger samt kommunikation av värden till målgruppen. 
Det är ett begrepp som ständigt uppdateras och är i jämförelse med den fasta 
varumärkesidentiteten mer temporär. (Heide, et al., 2005) 
 
2.2 Image och varumärkeskännedom 
Imagen är “den bild eller uppfattning olika grupper har av en organisation” (Heide, et al., 
2005, s.173). Imagen är en osann bild av verkligheten då personen som skapar en image om 
ett varumärke alltid har en viss distans. Det är en uppfattning som oftast skapas genom medier 
och inte genom direktkontakt med varumärket. Om personen dock har egna erfarenheter av 
varumärket väger dessa tyngre än tolkandet av medier. (Heide, et al., 2005) Om en konsument 
inte har varumärkeskännedom kan ingen kommunikation eller köpintention uppstå. Essensen 
av kännedomen ligger i konsumentens sinne och det finns en stark positiv relation mellan 
varumärkeskännedom och köpintention. (Malik, et al., 2013) Varumärkeskännedom 
definieras som resultatet av erinran och igenkänning. Om ett varumärke kommunicerar 
enhetligt ökar chansen att konsumenterna känner igen tillhörande attribut såsom logotyp och 
det blir därmed lättare för dem att erinra sig varumärket, det vill säga plocka fram 
associationer från minnet, och på så vis skapa en kännedom. Varumärkeskännedomen 
tillsammans med varumärkets image resulterar i varumärkeskunskap vilket är det samlade 
intrycket av varumärket hos målgruppen. För att kunna ändra målgruppens attityd och/eller 
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beteende bör marknadskommunikationen syfta till att koppla varumärket till positiva 
associationer för att skapa positiv varumärkeskännedom. (Mårtensson, 2008)  
 
2.3 Överensstämmelse mellan identitet, profil och image 
Som ovan nämnt väger personliga erfarenheter av ett varumärke mer i imageskapandet än 
tolkning av medier. Det innebär att desto mindre personliga erfarenheter en person har om ett 
varumärke, desto lättare är det att påverka imagen i syfte att hitta överensstämmelse till 
profilen. Överensstämmelsen kan ses som ett verktyg för att skapa förståelse hos 
organisationsmedlemmar om sin organisation. (Heide, et al., 2005) I många fall brukar en 
varningsklocka ringa hos företag som har ett kritiskt glapp mellan varumärkesidentiteten, 
profilen och varumärkets image och detta fungerar som en katalysator för förändring. Det är 
desto mer väsentligt att undersöka ett företags brand reputation, som innebär ett mer 
långsiktigt mått än image, för att få en mer realistisk bild. Genom att utvärdera glappet mellan 
identiteten, profilen och dess brand reputation kan företagets chefer få underlag till att finslipa 
varumärkesstrategierna för att kunna skapa en bättre matchning mellan dessa. Ett 
företagsvarumärke kan stärkas om glappet mellan företagets identitet, profil och dess brand 
reputation minskas. De anställda är de viktigaste komponenterna i uppbyggandet av 
varumärkesidentiteten och det är viktigt att göra dem medvetna om sina roller i 
identitetsbyggandet och värdeskapandet. (de Chernatony, 1999) 
 
2.4 Starka varumärken och corporate brand  
Avsnittet behandlar starka varumärken och corporate brand vilket i denna uppsats förklarar 
enhetlig kommunikation. Nedan förklaras varför organisationer bör arbeta med integrerad och 
konsistent kommunikation det vill säga enhetlig kommunikation. Ett varumärke ses, enligt 
Kotler, et al. (2008), som ett företags mest bestående och värdefulla tillgång och därmed är 
det av stor vikt att bygga starka varumärken. Aaker (1992) menar att fördelen med ett starkt 
varumärke är att organisationer kan ses som tillgångar på strategisk nivå som ger utdelning i 
framtiden och att ett varumärke kan ses som en konkurrensfördel i tillägg till pris och 
funktion. Enligt Keller (2001) bör varumärket ses ur ett kundperspektiv då deras uppfattningar 
står till grund för varumärkets styrka. Vidare påvisar Keller att en organisation bör genomgå 
fyra steg, i ordningsföljd, för att bygga upp ett starkt brand equity ur ett kundperspektiv. I det 
första steget bör varumärket etablera en stark identitet och ta hänsyn till målgruppens 
varumärkeskännedom. I det andra steget bör de fastställa vilken mening varumärket har och 
skapa associationer i målgruppens sinne. I det tredje steget ser företaget till målgruppens 
respons på varumärket och dess kommunikation och här spelar målgruppens hjärna och hjärta 
in. I det fjärde, och sista, steget ser företaget till relationen mellan varumärke och målgrupp 
samt ser i vilken utsträckning målgruppen identifierar sig med företagets identitet. (ibid) Ett 
corporate brand är ett varumärke som är uppbyggt kring ett helt företag istället för en produkt 
eller tjänst. Den största skillnaden mellan att marknadsföra en enskild produkt och ett 
corporate brand är att marknadsföringen måste ta hänsyn till alla mål hos företagets olika 
intressenter. (Mårtenson, 2009) 
  



9	  
	  

 
 

 
Figur 2. Customer-Based Brand Equity Pyramid. Anpassad efter Keller (2001, s.7). 

 
2.4.1 Varumärkesbyggande 
För att kunna bygga ett starkt varumärke krävs att organisationen arbetar utifrån fem aspekter. 
Först bör de skapa en tydlig identitet utifrån vad målgruppen anser om dem. För det andra kan 
det finnas anledning att skapa ett corporate brand då den snabba utvecklingen av teknik bidrar 
till att kunder inte endast utvärderar enskilda produkter, utan hela varumärket. För det tredje 
bör organisationen arbeta med integrerad och konsistent kommunikation i alla möjliga 
kommunikationsvägar. För det fjärde bör organisationen prioritera kundrelationer då en kund 
med en stark relation till ett varumärke kan uttrycka sin personlighet via ett varumärke. Ett 
corporate brand möjliggör att en organisation kan kommunicera på en personlig nivå med sina 
kunder. Den sista aspekten för att skapa ett starkt varumärke är att använda tydliga symboler i 
kommunikationen för att minska risken för missförstånd. (Aaker, 1992)  
 
Leone et al. (2006) ser en stark koppling mellan brand equity och customer equity och menar 
att varumärke inte kan vara starkare än vad det är attraktivt hos sin målgrupp. En viktig aspekt 
är att företagsmarknadsföring inte endast kan läggas på ledningen, utan är något som måste 
genomsyra företagets alla led, vilket innebär att alla anställda är corporate marketers, det vill 
säga marknadsförare av företaget. Det är fullt applicerbart med corporate marketing oavsett 
om det gäller firmor, organisationer eller ideella organisationer. (Balmer & Greyser, 2006) 
 
Externt corporate brand-byggande i ett företag fokuserar på positionering, som genom sina 
kärnvärden som ledstjärnor positioneras gentemot konkurrenterna på marknaden samt i 
kunders hjärtan och sinnen. Vidare är corporate brand-byggande en ständigt pågående 
interaktion och förhandling av mening och värden i en kulturell kontext mellan den interna 
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identiteten, den identitet som definierar corporate brand och den identitet som uppfattas av 
kunder och andra intressenter. (Urde, 2009) 
 
2.5 Värdeskapande och emotionella relationer  
Det har blivit viktigare idag att företag tillfredsställer både funktionella och emotionella 
behov hos konsumenter. Dock är det svårare att konkurrera om funktionella fördelar i takt 
med att ny teknologi ständigt utvecklas och därför arbetar många företag med att bygga upp 
emotionella relationer i varumärkesuppbyggande syfte. I detta synsätt spelar de anställda en 
kritisk roll i relationsbyggande och företagets kärnvärden. Alla beslut kring ett varumärke 
måste balanseras mellan behovet hos kunder och anställda och andra intressenter. (de 
Chernatony, 1999) Emotionella aspekter har en större positiv inverkan på lojalitet än 
kognitiva aspekter. I och med att det ger större ekonomisk fördel att ha en relation till 
befintliga kunder snarare än att skapa nya relationer bör därmed organisationer ha som 
utgångspunkt att skapa känslor hos sin målgrupp. (Yu & Dean, 2001)  
 
Målet med relationsmarknadsföring är att leverera värden till konsumenter för att skapa och 
behålla värdefulla relationer. För att uppnå detta bör företaget genomsyras av marknadsföring 
i syfte att tillfredsställa konsumenter. (Kotler, et al., 2008) Ett företag kan utöka 
värdeskapandet hos kunderna genom att implementera konsumentcentrerade strategier, vilket 
sker via det utökade tankesättet om relationsmarknadsföring, det vill säga customer value 
management. Om företaget lyckas med detta får de en stark konkurrensfördel på marknaden 
samt skapa värde både för kunden och företaget. (Verhoef & Lemon, 2013) Customer 
delivered value beskrivs som skillnaden mellan konsumentens totala värde och konsumentens 
totala kostnad. Det totala värdet innefattar produkten i sig, service, personal och värdet av 
varumärkets anseende. För att ta reda på det värde som överlämnats kommer konsumenten 
räkna bort den totala kostnaden vilket innefattar den tid och energi konsumenten lägger vid 
konsumtion av tjänster samt den faktiska kostnaden i kronor. (Kotler, et al., 2008) 
 
Lojalitet och relationer skapas genom att ge värde till konsumenterna. Ett företag måste skapa 
mening på konsumenternas villkor i syfte att bli en naturlig del i deras liv. Skillnaden på en 
lojal kund och en relationsbaserad kund är att den lojala återkommer för att köpa en produkt 
eller tjänst medan den relationsbaserade kunden har en emotionell relation till varumärket. För 
att skapa mening och relationer krävs därmed en emotionell påverkan. (Barnes, 2003) 
Amnéus (2011) menar att det är grundläggande att förstå vad det är som driver 
konsumenternas beteende. 
 

2.6 Marknadskommunikation i ideella organisationer  
Ideella organisationer är i behov av marknadsföring för att ändra beteendet hos sin målgrupp 
till att exempelvis skänka pengar eller hjälpa till i verksamheten. Social marknadsföring har 
ökat de senaste 20 åren och trenden visar att både regeringar och icke-ideella organisationer 
påvisar intresse. En ideell organisation karaktäriseras bland annat av att den har två typer av 
intressentgrupper; donatorer som stödjer organisationen och klienter som motsvarar 
målgruppen för organisationsaktiviteter. En ideell organisation har högre förväntningar på sig 
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om att agera etiskt och ansvarsfullt då de ofta är ämnade att på något vis hjälpa samhället. 
(Kotler, et al., 2008) 
 
Oavsett om marknadskommunikationen görs via en ideell eller icke-ideell organisation bör 
den börja med att identifiera målgruppen och sedan utforma budskap för att tillfredsställa 
målgruppens behov bättre än konkurrenters. Dock har en ideell organisation fler intressenter 
att tillfredsställa; donatorer och klienter och därmed blir segmenteringen något mer komplex. 
Det är ett faktum att ideella organisationer inte står utan konkurrens och bör därmed 
kontinuerligt och medvetet positionera och differentiera organisationen med hänsyn till 
målgruppen likt en icke-ideell organisation. Marknadsstrategin för en ideell organisation bör 
utformas i syfte att inspirera till och främja önskvärda beteenden hos målgruppen. (Kotler et 
al., 2008) 
 
Marknadskommunikation har en avgörande roll i ideella organisationers framgång. Vidare bör 
marknadskommunikationen för ideella organisationer vara kundcentrerad snarare än 
organisationscentrerad men Dolnicar & Lazarevski påvisar genom sin undersökning att 
verkligenheten speglar en omvänd bild. Det innebär att ideella organisationer har ett 
organisationscentrerat synsätt på marknadskommunikation. (Dolnicar & Lazarevski, 2009) 
Kotler et al. (2008) menar att de företag som lyckas implementera ett marknadssynsätt som 
genomgående sätter konsumenterna i fokus kommer ha större möjlighet att kunna bygga 
långvariga relationer och värden för sina kunder.  
 
I en ideell organisation kan det vara en ständig kamp att få ihop det finansiella genom 
exempelvis medlemskap. För att locka intressenter bör marknadskommunikationen tydligt 
klargöra vad organisationens mission är, visa värdet av att bli medlem samt att vara tydlig 
med var värdet hamnar. Etiska aspekter är av fördel att använda samt PR-aktiviteter för att 
skapa mer trovärdig publicitet. Val och utbildning samt en väl grundad intern kommunikation 
ökar möjligheterna att bli en framgångsrik organisation. (Kotler, et al., 2008) Det finns dock 
svårigheter med att marknadsföra ideella organisationer eftersom de skiljer sig från 
kommersiella organisationer. Ett exempel är att det är svårt att vara den stora massan av 
människor i samhället till lags. (Khan & Ede, 2009)  
 
2.7 Analysmodell  
Avsnittet syftar till att förklara hur begreppen och teorierna används i studien för analys. Det 
första teoriavsnittet i den teoretiska referensramen belyser varumärkesidentitet, positionering, 
profil med syftet att ge en teoretisk grund för att i analysen kunna fastställa identiteten för 
SkV. Det andra avsnittet omfattar image och varumärkeskännedom, vilket i studien används 
för att förstå målgruppens uppfattningar och förväntningar på SkV samt associationer som 
målgruppen har till organisationen. Det tredje avsnittet belyser överensstämmande mellan 
profil och image vilka är viktiga aspekter i analysdelen vad gäller att knyta ihop de två 
hjälpfrågeställningarna och besvara huvudfrågeställningen. Det fjärde avsnittet beskriver 
starka varumärken och corporate brand, det femte avsnittet belyser emotionella samt 
värdeskapande relationer. Dessa syftar att ge belägg för varför en organisation ska ha ett starkt 
varumärke och bör inta en målgruppsfokuserad kommunikation och dessa är viktiga 
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pusselbitar för att besvara huvudfrågeställningen. Syftet med Kellers (2001) modell är att 
bygga ett starkt brand equity och se varumärket ur ett kundperspektiv då deras uppfattningar 
ligger till grund för varumärkets styrka. Det sista avsnittet beskriver kommunikation i ideella 
organisationer och finns med för att visa skillnader och likheter med kommunikation av 
kommersiella företag, eftersom denna studie behandlar SkV som en ideell organisation, med 
kommunikation som måste anpassas därefter. Samtliga ovanstående avsnitt ligger till grund 
för intervjuguiderna (se metodkapitlet), samt används i denna studie som analysverktyg.  
 
 

 
 

Figur 3. Analysmodell. Egenkonstruerad (2014). 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras hur studien utformats och genomförts för att redogöra 
hur studiens syfte ämnar uppfyllas. 
 
3.1 Forskningsdesign och ansats 
Valet att studera varumärkesidentitet, profil och image inföll i ett tidigt skede och det 
uppmärksammades vid en första litteratursökning att det fanns bristfälligt med forskning kring 
ideella organisationers marknadskommunikation. Intresset för att studera SkV väcktes i och 
med information om komplexiteten kring SkV som varumärke, organisationens 
kommunikationssvårigheter med sin målgrupp samt svårigheter att kunna kommunicera 
enhetligt. När kontakt etablerats hölls ett första möte med två kommunikatörer på SkV, där 
idéer om hur undersökningen skulle gå till diskuterades. Därefter gjordes en litteratursökning 
för teorier om marknadskommunikation för ideella organisationer, varumärkesidentitet, profil 
och image, värdeskapande och emotionella relationer samt positionering. Kontinuerlig e-
mailkontakt har hållits med uppdragsgivaren för att få specifik information och återkoppling 
på textmaterial. Den forskningsdesign som använts för denna studie är således deduktiv, 
vilket enligt Bryman (2011) innebär att teorin bestäms först och styr därefter 
datainsamlingsprocessen. Skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ forskningsmetod 
är att den kvalitativa lägger mer fokus på ord medan den kvantitativa fokuserar på kvantiteten 
vid insamling och analys av data (Bryman, 2011). Då denna studie undersöker målgruppens 
och personalen uppfattning ansågs en kvalitativ metod passa denna studie bäst då värdet läggs 
på vad och hur de diskuterade sina tankar och uppfattningar om SkV. 
 
När forskningsdesignen och metoden var bestämd utfördes operationalisering av teorierna för 
intervjuguiden (avsnitt 3.4) och sedan kontaktades intervjupersoner inom SkV. En kvalitativ 
undersökning genomfördes sedan i form av semistrukturerade intervjuer med personal och 
samtal med fokusgrupper (avsnitt 3.3). Intervjuerna och samtalen med fokusgrupperna 
spelades in i samtycke med medverkande respondenter och transkriberades sedan för att 
möjliggöra samtalsanalys (avsnitt 3.5). En stor mängd data samlades in vilket resulterade i 85 
dataskrivna sidor med transkriberad primärdata. 
 
3.2 Litteratursökning 
Sökningen efter de teorierna som använts för den teoretiska referensramen gjordes i 
databaserna ABI/INFORM Global och Google Scholar samt böcker i form av kurslitteratur 
för företagsekonomi. De sökord och begrepp som använts för sökning av vetenskapliga 
artiklar i databaserna har använts i olika kombinationer och är följande: “corporate brand”, 
“corporate identity”, “brand identity”, “brand image”, “core values”, “customer relations”, 
“strong brands”, “brand equity”, “emotional marketing”, “relationship marketing” och 
“marketing in non-profit organisations”. Undersökningsmetoden och metodförståelsen i denna 
studie kommer från Bryman & Bell (2013), Bryman (2011) och Kvale & Brinkmann (2011). 
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3.3 Primärdata 
Primärdata som använts för undersökningen är semistrukturerade intervjuer med anställda 
inom SkV och fokusgruppsforskning. 
 
3.3.1 Val av intervjurespondenter 
Enligt Bryman (2011) är det vanligt att kvalitativa forskare gör ett målstyrt urval som innebär 
att välja ut individer och organisationer med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som 
formulerats. De intervjupersoner som valts ut internt för denna undersökning valdes baserat 
på att de innehar olika befattningar inom organisationen och opererar på olika nivåer, i olika 
yrkesroller samt inom utspridda geografiska områden. Detta för att få en så omfattande bild 
som möjligt av den interna bilden av SkV. En inledande, informell intervju hölls med två av 
de fyra kommunikatörerna Ann Löfqvist och Leyla Atak som sedan följdes av en uppföljande, 
förtydligande intervju med Ann Löfqvist före operationaliseringen. Sedan hölls en 
semistrukturerad gruppintervju med alla fyra kommunikatörer; Ann Löfqvist, Leyla Atak, 
Michael Hjelt och Nathalie Myrberg, en intervju med Domprost Margarethe Isberg, en 
intervju med prästen och distriktschefen Jerker Alsterlund och en intervju med 
församlingspedagogen Tony Jansson.  
 
3.3.2  Intervjuer 
Med personal på SkV genomfördes två inledande intervjuer och fyra semistrukturerade 
intervjuer, vilket enligt Bryman (2011) innefattar en bred variation av intervjuer, men som 
innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor i form av ett frågeschema där 
ordningsföljden varierar något. Samtliga intervjuer hölls i SkVs lokaler, under arbetstid och 
pågick i cirka en timme vardera. Respondenterna upplevdes avslappnade, öppna och 
medverkade med entusiasm. De inledande intervjuernas syfte var att diskutera studiens 
problembakgrund tillsammans med uppdragsgivaren samt få tillgång till 
organisationsinformation och de semistrukturerade intervjuerna utgör delar av empiriavsnittet. 
Anledningen till att en gruppintervju genomfördes med kommunikatörerna och inte med de 
andra anställda var på grund av tidsbrist, men då var och en ansvarar för ett geografiskt 
område var det väsentligt att få med alla i studien. 
 
Den semistrukturerade intervjun kan enligt Kvale & Brinkmann (2011) utgå från ett batteri 
med frågor, vilka kan vara bland annat inledande frågor, uppföljningsfrågor, direkta frågor 
och indirekta frågor. Till undersökningen användes en intervjuguide med elva frågor som 
kompletterades med uppföljningsfrågor då ökad nyfikenhet väcktes hos intervjuarna, samt för 
en ökad förståelse och förtydligande av svar. Samtliga intervjuer spelades in med 
respondenternas tillåtelse, för att kunna fokusera på att ställa frågor och senare kunna 
transkribera och utföra samtalsanalys (avsnitt 3.6). 
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3.3.3 Val av fokusgrupper 
Fokusgruppernas urval baserades på uppdragsgivarens önskemål om given målgrupp, det vill 
säga medlemmar som inte har en nära relation till SkV. Därefter gjordes ett medvetet val för 
att välja ut potentiella respondenter. Det ansågs relevant att få en demografisk spridning för 
att ge en så bred bild som möjligt av vad respondenter i olika åldrar och olika kön har för 
förväntningar och uppfattningar på SkV. Urvalet baserades med hänsyn till vilka av de 
tillfrågade respondenterna som hade möjlighet att medverka.   Dessa delades in i två tilltänkta 
fokusgrupper i åldrarna 18-28 samt 35-63 med fem stycken i varje fokusgrupp. Två 
fokusgrupper sammansattes, men av tidsbegränsade skäl blev det ett något ändrat åldersspann 
i grupperna. Anledningen till det var svårighet att få ihop respondenter. Fokusgrupp 1 bestod 
därför av respondenter i åldrarna 20, 23, 25, 28 och 28. Fokusgrupp 2 bestod av respondenter 
i åldrarna 35, 43, 51, 61 och 63. Sammanlagt fyra män och sex kvinnor. En spridning i kön 
och ålder är därav representerad i de olika grupperna. 
 
3.3.4 Fokusgruppsforskning 
Fokusgrupper innebär att respondenter diskuterar och samtalar om utvalda frågor tillsammans 
med andra i grupp. Fokusgruppsforskning beskrivs som mer naturlig än kvalitativa intervjuer 
eftersom samtalsformen mer liknar hur människor diskuterar i vardagen. (Bryman, 2011) För 
denna undersökning föreföll det passande att ha fokusgruppsforskning för att studera 
målgruppens uppfattningar och förväntningar, eftersom förhoppningen var att ett naturligt 
samtal i grupp skulle uppmuntra till en mer avslappnad attityd och djupare diskussion mellan 
gruppmedlemmarna. En fokusgrupp kan enligt Bryman (2011) ha ett visst tema eller 
ämnesområde istället för att som i gruppintervjuer syfta till att besvara en mängd 
frågeställningar. Därför passade det undersökningen att ha fokusgrupper vid studerandet av 
målgruppens image av SkV, då det berör ett tema. Slutligen menar Bryman (2011) att 
fokusgrupper är ett bra verktyg i en situation där intresset kräver att många olika åsikter 
framkommer om en viss fråga. För att kunna dra slutsatser om målgruppens bild och 
uppfattning av SkV krävdes att många av målgruppens åsikter återspeglades i undersökningen 
och motiverar därför ytterligare valet av fokusgrupper för studien. Samtal med båda 
fokusgrupperna pågick i 65 minuter vardera, dagtid och spelades in. En av intervjuarna ställde 
frågor och den andra antecknade samt ställde kompletterande frågor om nödvändigt. 
Stämningen mellan intervjuarna och fokusgruppens deltagare var avslappnad och lättsam. 
Fokusgrupp 1 hölls i ett grupprum på Mälardalens högskola och Fokusgrupp 2 i en 
konferenslokal på Bäckby, Västerås. Gemensamt för fokusgrupperna var att deltagarna 
upplevdes engagerade, trivas med varandra och pratade öppet om personliga erfarenheter och 
tankar. 
 
3.4 Sekundärdata 
Sekundärdata har använts i studien då information om organisationen eller målgruppen varit 
nödvändig. Sekundärkällor är Svenska kyrkans nationella kommunikationsplattform, 
organisationens hemsida och en nationell attitydundersökning för Svenska kyrkans 
medlemmar. Detta har sedan använts i inledningskapitlet samt i organisationsbeskrivningen i 
empirin. 
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3.5 Operationalisering 
Tillsammans med studiens uppdragsgivare formades ett syfte som resulterade i tre 
frågeställningar. Dessa frågeställningar ämnar besvaras genom en analys av de teorier och 
begrepp som ligger till grund för studien samt insamlad empirisk data. Efter en grundläggande 
litteraturstudie utformades två intervjuguider som indikatorer i syfte att kunna mäta begreppen 
i den teoretiska referensramen (Bryman & Bell, 2013). En intervjuguide är ämnad för de 
anställda hos SkV och en är ämnad för målgruppen för samtal i fokusgrupper.  
 
3.5.1 Operationalisering av frågor till semistrukturerad intervjuguide 
Genom de semistrukturerade intervjuerna (bilaga 1) ämnar undersökningen ta reda på vilken 
uppfattning anställda har av SkV och hur de vill uppfattas av målgruppen. Intervjun 
introducerades med två inledande frågor som undersöker respondentens personliga roll i 
organisationen, vilket enligt Kvale & Brinkmann (2011) underlättar för individuella åsikter 
och mer spontana svar. Fråga tre avser ge en enskild bild av Svenska kyrkan som organisation 
och undersöka om varumärkesidentiteten uppfattas enhetligt hos de anställda. SkV känner inte 
den valda målgruppen särskilt bra och det är enligt Mårtenson (2009) av stor vikt att ha en 
målgruppsfokuserad kommunikation för att skapa relevans för en organisations målgrupp. 
Fråga fyra undersöker därmed hur respondenterna tror att målgruppen uppfattar 
organisationen. Detta kan sedan enkelt jämföras med den faktiska uppfattning som 
fokusgrupperna har. En varumärkesidentitet och profil bör överensstämma med målgruppens 
image (de Chernatony, 1999). Fråga fem ämnar ta reda på organisationens profil och önskvärd 
positionering för organisationen i målgruppens sinne. Fråga sex undersöker önskvärd relation 
mellan målgrupp och organisation. I inledningen och problemdiskussionen påpekas att 
Svenska kyrkans komplexitet att ses som ett varumärke och inte förrän på senare tid börjat 
använda varumärkeskommunikation likt kommersiella företag. Fråga sju undersöker hur de 
anställda ser på detta. Fråga åtta och nio ämnar ge svar på synen på befintliga kärnvärden 
samt möjlighet att uppdatera dessa i syfte om att leda arbetet på kommunikationsplanen i rätt 
riktning och ge en gemensam bild av hur de anställda ska kommunicera med målgruppen. 
Fråga nio berör även begreppet profil, det vill säga, hur SkV vill uppfattas av målgruppen. 
Fråga tio och elva ämnar ge svar på de anställdas syn på organisationens vision i syfte att se 
om de anställda arbetar åt samma håll för att skapa ett starkare varumärke. Intervjuguiden är 
utformad utifrån teman som finns i den teoretiska referensramen för att lättare kunna gruppera 
intervjusvaren efter transkribering och tematisk analys. Enligt Bryman & Bell (2013) kan 
ytterligare indikatorer användas, som exempelvis intervjuguide, för att minska risken för 
misstolkning och/eller begränsad förståelse. I studien har därför sekundär empirisk data samt 
ytterligare en intervjuguide för fokusgrupper använts, för att minimera misstolkningar. 
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Fråga	  Nr.	   Undersöker	   Teorikoppling	   Källa	  

1	   Inledande	  fråga	   Nej	   Nej	  
2	   Inledande	  fråga	   Nej	   Nej	  

3	   Om	  bilden	  hos	  de	  
anställda	  är	  enhetlig	  

Varumärkesidentitet,	  profil	  
och	  starka	  varumärken	  

(Mårtenson,	  2009;	  de	  
Chernatony,	  1999;	  
Ghodeswar,	  2008;	  
Heide,	  et	  al.,	  2005;	  
Kotler,	  et	  al.	  2008;	  

Aaker	  1992;	  Keller	  2001)	  

4	  
Hur	  de	  anställda	  tror	  att	  

organisationen	  
uppfattas	  

Image	  och	  
varumärkeskännedom	  

(Heide,	  et	  al.,	  2005;	  
Mårtensson,	  2008;	  
Malik,	  et	  al.,	  2013)	  

5	  
Hur	  de	  anställda	  vill	  att	  
organisationen	  ska	  

uppfattas	  
Profil	  och	  positionering	  

(Heide,	  et	  al.,	  2005;	  
Mårtenson,	  2009;	  
Ghodeswar,	  2008)	  

6	  
Vad	  organisationen	  
önskar	  ha	  för	  relation	  
med	  målgruppen	  

Värdeskapande	  och	  
emotionella	  relationer	  

(Chernatony,	  1999;	  Yu	  &	  
Dean,	  2001;	  Kotler,	  et	  
al.,	  2008;	  Verhoef	  &	  
Lemon,	  2013;	  Barnes,	  

2003)	  

7	  
Hur	  de	  anställda	  ser	  på	  
organisationen	  som	  

varumärke	  

Starka	  varumärken,	  
corporate	  brand	  och	  

varumärkesidentitet,	  ideell	  
marknadskommunikation	  

(Kotler,	  et	  al.	  2008;	  
Aaker	  1992;	  Keller	  2001;	  
Mårtenson,	  2009;	  de	  
Chernatony,	  1999;	  
Ghodeswar,	  2008;	  	  
Kotler,	  et	  al.,	  2008;	  

Dolnicar	  &	  Lazarevski,	  
2009)	  

8	   Synen	  på	  befintliga	  
kärnvärden	   Kärnvärden	   (Urde,	  2009;	  Amnéus,	  

2011)	  

9	  
Applicering	  av	  
kärnvärden	  i	  

kommunikationsarbetet	  

Profil	  och	  kärnvärden,	  ideell	  
marknadskommunikation	  

(Heide,	  et	  al.,	  2005;	  
Urde,	  2009;	  Amnéus,	  
2011;	  	  Kotler,	  et	  al.,	  
2008;	  Dolnicar	  &	  
Lazarevski,	  2009)	  

10	   Visionen	   Varumärkesidentitet	  och	  
starka	  varumärken	  

Mårtenson,	  2009;	  de	  
Chernatony,	  1999;	  
Ghodeswar,	  2008;	  
Kotler,	  et	  al.	  2008;	  

Aaker	  1992;	  Keller	  2001)	  

11	   Hur	  de	  anställda	  ser	  på	  
organisationens	  vision	  

Varumärkesidentitet,	  profil	  
och	  starka	  varumärken	  

Mårtenson,	  2009;	  de	  
Chernatony,	  1999;	  
Ghodeswar,	  2008;	  
Heide,	  et	  al.,	  2005;	  
Kotler,	  et	  al.	  2008;	  

Aaker	  1992;	  Keller	  2001)	  
  
Tabell	  1.	  Operationalisering	  av	  frågor	  till	  semistrukturerade	  intervjuer.	  Egenkonstruerad	  tabell	  (2014). 

	  



18	  
	  

3.5.2 Operationalisering av frågor till intervjuguide för fokusgrupper 
Imagen motsvarar det anseende SkV har hos sin målgrupp. Imagen avses mätas genom 
fokusgruppsintervjuer för att skapa ett avslappnat samtal och på så vis lära känna målgruppen 
på ett djupare plan. Målgruppens uppfattning om image och förväntningar kommer 
generaliseras för att, på bästa sätt kunna möta målgruppen i SkV val av kommunikation. 
Intervjuguiden för fokusgrupperna ämnar främst besvara frågeställning två då alla frågor 
syftar till att få en bild av målgruppens uppfattning, det vill säga SkV image. Det bör 
understrykas att frågorna endast är grundfrågor där målet är att en konversation ska uppstå 
kring ämnena.  
 
Intervjuguiden (bilaga 2) inleds med fråga ett till tre där fråga ett och två är mer övergripande 
och syftar till att ta reda på respondenternas relation till Svenska kyrkan i stort. Fråga tre leder 
konversationen in på SkV och ämnar ge en övergripande bild av respondenternas 
varumärkeskännedom. Fråga fyra och fem syftar till att ta reda på uppfattningar och 
förväntningar, det vill säga image, hos målgruppen. Fråga sex och sju letar svar på 
målgruppens personliga relation till organisationen, varför målgruppen är medlemmar samt 
nöjdhet med sitt medlemskap. Fråga åtta behandlar Svenska kyrkans kärnvärden och ämnar ta 
reda på om målgruppen anser att organisationen faktiskt står för dessa i syfte att kunna 
jämföra profil och image. Avslutande fråga undersöker var och hur målgruppen vill få 
information från SkV. Denna fråga ämnar användas i rekommendationer till uppdragsgivaren. 
Utöver dessa nio frågor ställdes kompletterande frågor vid behov av förtydligande. 
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Fråga	  nr.	   Undersöker	   Teorikoppling	   Teori	  

1	  
Målgruppens	  relation	  
till	  organisationen	  i	  

allmänhet	  
Nej	   Nej	  

2	   Betydelsen	  av	  
organisationen	  

Värdeskapande	  och	  
emotionell	  relation	  

(Chernatony,	  1999;	  Yu	  &	  Dean,	  
2001;	  Kotler,	  et	  al.,	  2008;	  
Verhoef	  &	  Lemon,	  2013;	  

Barnes,	  2003)	  

3	   Målgruppens	  kunskap	  
om	  organisationen	  

Varumärkeskännedom	  och	  
starka	  varumärken	  

(Mårtensson,	  2008;	  Malik,	  et	  
al.,	  2013;	  Kotler,	  et	  al.	  2008;	  
Aaker	  1992;	  Keller	  2001)	  

4	   Målgruppens	  bild	  av	  
organisationen	  

Image	  och	  ideell	  
marknadskommunikation	  

(Heide,	  et	  al.,	  2005;	  Kotler,	  et	  
al.,	  2008;	  Dolnicar	  &	  
Lazarevski,	  2009)	  	  	  

5	  
Målgruppens	  

förväntningar	  på	  
organisationen	  

Image,	  värdeskapande	  och	  
emotionell	  	  relation	  

(Heide,	  et	  al.,	  2005;	  
Chernatony,	  1999;	  Yu	  &	  Dean,	  

2001;	  Kotler,	  et	  al.,	  2008;	  
Verhoef	  &	  Lemon,	  2013;	  

Barnes,	  2003)	  

6	  
Målgruppens	  relation	  
till	  organisationen	  i	  

Västerås	  

Värdeskapande	  och	  
emotionell	  relation	  

(Chernatony,	  1999;	  Yu	  &	  Dean,	  
2001;	  Kotler,	  et	  al.,	  2008;	  
Verhoef	  &	  Lemon,	  2013;	  

Barnes,	  2003)	  

7	   Om	  målgruppen	  vill	  
förändra	  relationen	  

Värdeskapande	  och	  
emotionell	  relation	  

(Chernatony,	  1999;	  Yu	  &	  Dean,	  
2001;	  Kotler,	  et	  al.,	  2008;	  
Verhoef	  &	  Lemon,	  2013;	  

Barnes,	  2003)	  

8	  
Målgruppens	  
uppfattning	  av	  
kärnvärden	  

Image	  och	  kärnvärden	   (Heide,	  et	  al.,	  2005;	  Urde,	  
2009;	  Amnéus,	  2011)	  

9	  
Hur	  gruppen	  vill	  få	  
information	  om	  
organisationen	  

Nej	   Nej	  

	  

Tabell	  2.	  Operationalisering	  av	  intervjufrågor	  till	  fokusgrupper.	  Egenkonstruerad	  tabell	  (2014). 

 
3.6 Validitet och reliabilitet  
Validitet är enligt Bryman & Bell (2013) huruvida en undersökning mäter det den avser sig 
mäta samt om det stämmer överens med studiens frågeställningar. Extern validitet mäter om 
det är möjligt att resultatet av en enskild undersökning kan generaliseras till andra 
sammanhang. För denna punkt är det avgörande vilket urval som görs av deltagarna i 
undersökningen, så att urvalet blir representativt. (Bryman, 2011) I studien är den externa 
validiteten hög då urvalet för fokusgrupperna är representativ för en stor del av målgruppen. 
Dessutom är urvalet av de anställda i organisationen representerad genom olika geografiska 
distrikt och befattningsnivåer (organisationsschema, bilaga 3). 
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Reliabilitet syftar till att mäta hur pålitlig en mätning är, det vill säga om studien påvisar 
samma resultat om studien utförs på nytt. Vad gäller den externa reliabiliteten är det något 
som kan vara svårt vid en kvalitativ undersökningsmetod eftersom det är omöjligt att frysa en 
social miljö. (Bryman & Bell, 2013; Bryman, 2011) För att öka stabiliteten i reliabiliteten 
ställdes samma frågor till samtliga respondenter för de semistrukturerade intervjuerna. 
Fokusgrupperna fick samma intervjuguide. Både vid de semistrukturerade intervjuerna och 
samtalen med fokusgrupperna användes regelbundet uppföljningsfrågor för att förstå 
respondenten på en djupare nivå eftersom respondenten ges möjlighet att tänka efter och 
förklara närmare. Det finns en risk att vid analys av empirin kan mätningen tolkas olika då 
alla personer har olika typer av referensramar för subjektiva åsikter (Bryman, 2011). För att 
minska denna risk har intervjuguider, transkribering och analys gjorts gemensamt vid 
samtliga intervjuer. Det bidrar till att subjektiva åsikter kan diskuteras och kritiseras i syfte att 
få så hög reliabilitet som möjligt på mätningen (Bryman, 2011). Redan vid utformning av 
intervjuguider antogs ett tematiskt tankesätt, utifrån studiens teoretiska teman i referensramen, 
för att enkelt kunna kategorisera och analysera respondenternas svar.  
 
Att ha ett objektivt förhållningssätt till en undersökning och dess tillvägagångssätt är alltid 
problematiskt då det i de flesta fall är omöjligt för den som utför undersökningen att kliva 
utanför sig själv och observera objektivt. En kvalitativ undersökning är dessutom svår i sin 
natur att hålla objektiv, då undersökaren själv utgör en del av studiens utförande. (ibid) 
Upplevelsen är att det under intervjuerna med varit svårt att ha ett kritiskt förhållningssätt då 
det var lätt att falla för entusiasmen hos medarbetarna. Dock var det nyttigt för utförandet att 
belysa två sidor om SkV, både positivt och negativt, vilket bidragit till ett mer kritiskt 
förhållningssätt i analysen. 
 
3.7 Analysmetod 
Eftersom intervjuerna och fokusgruppsforskningen spelades in är transkribering ett 
användbart sätt att få fram vad respondenterna säger och hur de säger det. Transkribering är 
en tidsödande process som ger en stor mängd data att analysera (Bryman, 2011). Därefter 
utfördes en tematisk analys som enligt Bryman (2011) lägger vikt på vad som sägs snarare än 
hur det sägs. Teman är resultatet av noggrann läsning av de utskrifter som gjorts samt att 
analysmetoden saknar en tydligt specificerad procedur trots att det är ett vanligt 
tillvägagångssätt vid kvalitativ dataanalys (ibid). För att organisera undersökningens 
insamlade data används en tematisk analys med hjälp av färgkodning, där data grupperades 
utefter den teoretiska referensramens olika teman, vilket var tydligt efter operationaliseringen. 
Temana utgör rubrikerna i empirikapitlet för att tydliggöra tematiseringen. En 
rekommendation vid sökandet av teman i datainsamlingen är att söka efter repetitioner, det 
vill säga teman som återkommer gång på gång (Bryman, 2011). 
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3.8 Etiska överväganden 
Det finns olika etiska forskningsprinciper vad gäller bland annat integritet och anonymitet i en 
undersökning. Svensk forskning lyfter fram ett antal viktiga punkter vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. (Bryman, 
2011) Etiska principer har tagits i beaktning under denna studie gällande ovan nämnda 
punkter vilket innebär, i nämnd ordning, att berörda personer varit informerade om studiens 
syfte, att de uppgifter som samlats in endast kommer att användas i detta forskningsändamål, 
att de personuppgifter som behandlas i studien förvaras konfidentiellt samt att deltagarna i 
denna studie själva har fått bestämma över sin medverkan. 
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4. Empiri 
Syftet med studien är att undersöka organisationens profil och målgruppens image och 
förväntningar av SkV samt även att undersöka hur SkV kan kommunicera sitt varumärke 
enhetligt. Nedan presenteras en organisationsbeskrivning samt en genomgång av studiens 
insamlade data från intervjuer och fokusgrupper. 
 
4.1 Organisationsbeskrivning 
Svenska kyrkan grundar sig i en kristen tro där öppenhet och dialog med Jesus som förebild 
står i centrum. Dialogerna innefattar allt ifrån privata samtal till aktiviteter såsom körer eller 
internationellt arbete. (Svenska kyrkan, 2014b) År 2013 är 65,9 procent av Sveriges 
befolkning, det vill säga 6,4 miljoner personer, medlemmar i Svenska kyrkan men antalet 
medlemmar har minskat med 1,4 procent sedan 2012 (Svenska kyrkan, 2014a). Svenska 
kyrkan arbetar utifrån fyra grundläggande uppgifter utifrån den kristna tron; diakoni, mission, 
undervisning samt gudstjänst. Diakonin innebär socialt arbete där organisationen möter 
människor som befinner sig i olika former av kriser, missionen innebär att organisationen, 
nationellt och internationellt, delar med sig av både materiella tillgångar så som pengar och 
immateriella tillgångar så som personal och kunskap. Undervisning innefattar konfirmationen 
och andra möten i syfte att skapa förståelse för exempelvis hur en människa kan vara en bra 
medmänniska. Den sista uppgiften, gudstjänst innebär att gemensamt möta Gud i tro och 
tvivel i en kyrka. (Svenska kyrkan, 2014b)  

År 2013 är 70,8 procent av Västerås stifts totala 581 835 invånare registrerade medlemmar 
och även här syns en nedåtgående trend (Svenska kyrkan, 2014a). Från den 1 januari 2014 
genomfördes en omorganisering där nio så kallade ekonomiska samfälligheter, löstes upp och 
bildade ett pastorat med en domprost, det vill säga enhetschef. Pastoratet består av 13 
församlingar och kan, som påföljd av sammanslagningen, ta beslut om exempelvis 
församlingsarbete, kyrkogårdsfrågor och ekonomi under ett och samma paraply. (Intervju, 
Isberg, 2014) Pastoratet i Västerås leds av domprosten Margarethe Isberg och de olika 
församlingarna är indelade i fyra kyrkodistrikt; Norra, Västra, Östra och Centrala. Totalt är 
260 personer anställda inom stiftet samt cirka 240 förtroendevalda och ett varierande antal 
frivilliga arbetare. (Intervju, Löfqvist, 2014b)  
 
SkV har ingen egen kommunikationsplattform utan har möjlighet, om de vill, att följa den 
nationella kommunikationsplattformen (Intervju, Löfqvist, 2014a). Organisationens 
kommunikationsvision lyder “en kyrka som människor har en positiv relation till och känner 
glädje att tillhöra” och organisationens kärnvärden är närvaro, öppenhet och hopp 
(Kommunikationsplattform, 2014). Dessa presenteras i bilaga 2. 
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4.2 Intervjuer 
Nedan presenteras en tabell över respondenterna som deltog i intervjuerna samt deras 
befattning, distrikt och benämning i empirin.  

 

 
	  Tabell	  3.	  Intervjurespondenter.	  Egenkonstruerad	  tabell	  (2014). 	  

 
Varumärkesidentitet, profil, image och varumärkeskännedom 
Enligt respondenterna står SkV för solidaritet, gemenskap, kärlek, möten, att det är en 
folkrörelse, ett trossamfund med en underton av att ”det finns något bortom det som har 
betydelse för hitom”. Enligt dem är en grundläggande uppgift att hjälpa människor tolka den 
kristna tron. Dessutom står verksamheten för personlig utveckling, att finna sig själv i 
tillvaron samt de djupa frågorna som berör existensen. R3 säger att Västerås stift står för 
”låga trösklar och folkligt” och att SkV vill att människor ska känna att det är en organisation 
som människor kan gå till, som är relevant i form av mer vardagliga saker. R7 uppger att SkV 
är en plats dit människor kan komma och prata om de mår dåligt i syfte att må bra och talar 
även om att organisationen letar efter en gemensam identitet på grund av en spretande 
verksamhet. Samtalet fortsätter: 
 
“Svenska kyrkan är ju inte att alla tycker lika, det är liksom inget krav, det är inget man 
önskar. Det är inte det som är grejen, det är inget åsiktsgemenskap.” R2 
 
“Den ska vara relevant i högtid och vardag, i glädje och sorg oavsett tro eller tvivel.” R2 
 
SkV är bra på att ta hand om människor i marginalen, det vill säga diakoni och det tror R1 
även är målgruppens uppfattning. R7 nämner att målgruppen inte vet hur bra SkV kan vara 
för dem, om de behöver, eftersom organisationen varit dåliga på att tala om det. Han anser att 
organisationen är dåliga på att skylta och berättar att det endast finns två lokaler som faktiskt 
har skyltar som säger att de är Svenska kyrkan. De anställda uppger att de sällan är ute ur 
kyrkorummen och pratar om positiva saker. R1 berättar att det finns många myter kring 
kyrkan, att det finns mycket fördomar kring präster och menar att det är viktigt att jobba på en 
alternativ bild av vad SkV och de anställda är. Respondenten berättar om drive-in vigsel och 
syftar på att det är ett bra sätt att synliggöra organisationen på, genom att anpassa 
verksamheten mer efter målgruppens behov. R7 vill att målgruppen ska se SkV som ett 

Namn Befattning Distrikt Benämning i empiri 
Jerker Alsterlund Präst och distriktschef Västra R1 
Ann Löfqvist Kommunikatör Västra R2 
Michael Hjelt Kommunikatör Norra R3 
Leyla Atak Kommunikatör Centrala R4 
Nathalie Myrberg Kommunikatör Östra R5 
Margarete Isberg Domprost Centrala R6 
Tony Jansson Församlingspedagog Östra R7 
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positivt ställe om de behöver hjälp och att verksamheten ska fungera som ett andningshål i ett 
stressigt samhälle.  
 
R1 tror att organisationen har stor trovärdighet vid tradition som begravning och dop, men att 
de överlag har ett ganska lågt förtroende och att det inte finns så mycket förväntningar och 
menar vidare att imagen är att de anställda är “världsfrånvända nördar”. Resterande 
respondenter tror att målgruppen uppfattar organisationen som töntig. R3 menar att det är 
viktigt att Svenska kyrkan blir ett allmängods och önskar att den bli en del av en modern 
människa, utan att det känns töntigt.  
 
R2 tror att kunskapen om bredden i SkVs verksamhet är låg hos målgruppen. Respondenterna 
tror att målgruppens förväntningar är att organisationen ska hjälpa människor, förvalta 
kulturarvet och de byggnader som finns i organisationens ägo, men att det naturligtvis finns 
många som inte vet vad organisationen faktiskt gör. R3 tror att det inte finns någon 
förväntning hos målgruppen över att finna svar på andlighet i Svenska kyrkan, utan letar 
hellre någon annanstans, som mindfullness. Samtliga säger att det är viktigt för målgruppen 
att ingen ska känna tvivel om att komma och R5 sammanfattar: 
 
“Man ska aldrig känna det här tvivlet om att man kan gå dit eller inte fast man inte är 
engagerad i kyrkan. Men att det är en så pass öppen organisation att man ändå är 
välkommen dit. Ingen står i dörren och kollar; är du medlem eller inte?” R5 
 
R7 tror att målgruppen inte har så mycket förväntningar på organisationen, helt enkelt för att 
SkV inte gett dem anledning att komma. Samtidigt är det relevant att inte kompromissa med 
sin identitet och försöka bli ytliga för att det som sägs i Svenska kyrkan ska fortfarande vara 
relevant även när det gäller trosfrågor. R1 och R7 berättar att media inte hjälper till att 
förbättra bilden av SkV och självklart blir imagen den som media beskriver om det inte finns 
någon annan direktkontakt med organisationen. De menar att media endast väljer att publicera 
negativt material. 
 
Positionering 
R1 menar att det är viktigt att SkV kommer med alternativ som passar olika individer. En del i 
den positionering som organisationen gjort innebar att möjliggöra enkla alternativ som drive-
in vigslar. R1 nämner att de skulle vilja att målgruppen ansåg det “coolt” att tro på något. R2 
förklarar ytterligare: 
 
“Inte för mycket kyrkiska. Genomgående i allt material som vi producerar från 
kommunikationsenheten tycker jag att vi försöker undvika fikonspråket.” R2 
 
R2 och R6 nämner tidningen Basilika, som ur kommunikatörsområdet syftar till att beröra alla 
människor. Tidningen lyfter allmänmänskliga frågor som alla människor konfronteras med 
någon gång i livet och inte primärt från teologiskt perspektiv men R6 poängterar att 
organisationens tolkning och åsikt finns med. R7 berättar att utskick, inför konfirmation, till 
ungdomar har förändrats i syfte att ge en mer positiv bild av kyrkan och att logotypen för 
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Svenska kyrkan kan sitta längst ned på utskicket, något undangömt. R2-R5 är överens om att 
det är svårt för människor att relatera till uråldriga bibeltexter. Det kan vara fördelaktigt att 
inte alltid ha utgångspunkt i en bibeltext och istället prata om det som är allmängiltigt aktuellt 
idag. R7 vill inte att all verksamhet ska präglas av religion och menar att aktiviteterna ska 
gynna målgruppen genom att skapa gemenskap och möten. 
 
Corporate brand, starka varumärken och varumärkesbyggande 
R3 menar att det handlar om att vårda ett varumärke och vara tydlig kring vad organisationen 
står för och de skulle tjäna både internt och externt att formulera detta i en kort mening. R4 
menar att det finns mycket att jobba med på den kommunikativa biten för verksamheten. R3 
tror att människor uppskattar SkV mycket när det gäller kriser, för då kallas ofta 
organisationen in med det samma och att det är en typ av förtroende och förväntning som 
finns. Enligt R7 bidrar olika tolkning av religionen och friheten att forma sitt personliga 
arbete till en spretig uppfattning av organisationen. Det skapar förvirring då de flesta arbeten 
utgår från en personlig kontakt med målgruppen. Gemensamma målskrivningar bör därför 
införas för att påvisa vad grunden för verksamheten är. R1 vill att organisationen ska tala om 
kristendom som en tradition snarare än en tro och att medlemmarna ska stå för att de är med i 
traditionen.  
 
Värdeskapande och emotionella relationer 
En synpunkt som lyfts fram under intervjuerna är att de, trots en centraliserad styrning, jobbar 
mycket på att inte tappa den personliga relationen med människor på lokal nivå. R1 menar att 
igenkännandet av personalen i kyrkan är en viktig aspekt i relationsbyggandet. De som 
kommer till SkV lokaler måste inte köpa något utan det viktigaste är att människor kan 
komma dit, träffas, fungera som stöttepelare och nätverk för varandra. Om en större 
gemenskap ska byggas måste den gemenskapen byggas på värderingar och då behövs 
varumärken för att kunna känna en personlig relation. Vid frågan om vad SkV gör för att 
uppfattas som de vill uppfattas säger R3 att de anordnar mötesplatser för olika skeden i livet, 
som samtal inför begravning och anhöriggrupper. Det behöver inte innebära att medlemmar 
går på gudstjänst varje söndag men att möjligheten finns och att de upplever ett avslappnat 
förhållande. R2 tillägger att det faktiskt ska vara okej att inte komma alls också, men att SkV 
blir något att identifiera sig med. R3 skulle vilja se mer engagemang, eftersom människor som 
är engagerade i en verksamhet också vill berätta om den. R7 vill att SkV ska vara tillgängliga 
i exempelvis skolor och menar att de inte behöver prata om Gud utan finnas där som 
någonting annat.  
 
Marknadskommunikation i ideella organisationer 
R1 talar om medlemmars värdefulla stöd, att de är med och bidrar med medlemsavgift 
eftersom alla inte kan bidra med engagemang. R6 påpekar att målgruppen måste kunna lita på 
organisationen för att våga bidra med pengar till exempelvis internationellt arbete. R2 hoppas 
att många i målgruppen tänker att: 
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“Just idag kanske jag inte är i behov av Svenska kyrkan och jag kanske inte ser att jag 
kommer ha något jättebehov i framtiden heller, men jag är gärna med och stöttar för att det 
här är en organisation som gör så otroligt mycket bra saker.” R2 
 
R5 vill kunna förmedla ett värde till medlemmarna i syfte att för dem att förstå varför de 
betalar kyrkoskatt. Vidare menar respondenten att de bör vara tydliga i sitt 
kommunikationsarbete om vad organisationen har att erbjuda. 
 
Kärnvärden 
Närvaro 
R6 menar att organisationen vill finnas närvarande för människor med en öppen verksamhet 
som aldrig ifrågasätter om besökare tillhör kyrkan utan tar emot alla. R1-R4 anser att närvaro 
innebär att de har lokaler överallt. Dock talar R5 om att målgruppen måste leta upp SkV 
snarare än att SkV kommer till dem, vilket inte är att vara närvarande. R1 beskriver hur denne 
arbetar med kärnvärdena i det dagliga arbetet och menar att i yrkesrollen som präst och möte 
med människor gäller närvaro till hundra procent. R2-R4 talar även om en mental närvaro i 
möten och att ta människor på allvar. R5 är osäker på vilken tolkning som används i 
kommunikationsplattformen och frågar om det finns ytterligare förklaringar på kärnorden. R7 
menar att SkV kan bli mycket bättre på närvaro. Han tolkar kärnvärdet som att vara på 
målgruppens “spelplan” och finnas där för människor som behöver hjälp.  
 
Öppenhet 
R1 tycker öppenhet är ett bra mål men att organisationen inte uppnår detta. Respondenten 
beskriver att besökare måste ringa på en dörrklocka för att komma in och i den meningen 
anses otillgängliga. R2-R5 talar om öppenhet på det vis att alla, förutsättningslöst, är 
välkomna. R7 anser att SkV har en öppenhet när det väl är öppet. Respondenten önskar att de 
borde ha öppet dygnet runt men viktigast mellan 8-22, efter att målgruppen kommit hem från 
skola och arbete. Respondenten talar om en tidigare reklamkampanj där ett telefonnummer 
presenterades som målgruppen kunde ringa vid behov av stöd. Dock nämndes en svårighet: 
 
“Jag vet fler kollegor som reagerade på att vi har ju för fasen inte öppet. Det är ju ingen som 
svarar i telefon när de ringer. Vilka tider når man oss då?” R7 
 
Hopp 
R6 tolkar hopp i den mening att en människa kan förändra sitt liv och liknar det med Jesus 
som förmedlare till människor om att ingenting är hopplöst. Alla kan tvivla men det finns 
alltid hopp om förändring. R1 säger att de inger hopp hos människor som har det svårt genom 
att ge dem en kasse mat eller lyssna på dem. Respondenten menar vidare att kyrkan är ett 
ställe där människor blir sedda som just människor och inte alkoholister eller hemlösa. R2-R5 
talar om hopp som den faktiska poängen med verksamheten och att det finns hopp om 
människans värde och förmåga, Guds närvaro och en mening med livet. R7 tolkar hopp som 
möjligheten att ge människor självkänsla och få dem att må bra och att oavsett om de kommer 
ofta eller sällan så ska de mötas av en hoppfull kyrka. 
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4.3 Fokusgrupper 
Fokusgrupperna representerar studiens målgrupp, det vill säga medlemmar i SkV som inte har 
en nära relation till verksamheten. Fokusgrupp 1 består av ett urval av SkVs yngre 
medlemmar mellan 20-28 år. Fokusgrupp 2 består av ett urval av den äldre delen av 
målgruppen med åldrarna 35-63. Respondenterna har tilldelats en kod, där F står för 
fokusgruppsrespondent och sedan en siffra. Detta för att behålla anonymitet. I empirikapitlet 
sammanställs de båda fokusgruppernas resultat då jämförandet mellan fokusgrupperna inte är 
relevant för studien utan snarare att respondenternas åsikter presenteras. 
 
Image och varumärkeskännedom 
De flesta respondenter har varit på dop, bröllop, konfirmation, begravning och någon konsert, 
oftast kring högtider. Två respondenter i fokusgrupp 2 har gått i söndagsskola och har 
negativa minnen av det och ett fåtal har varit konfirmandassistenter. Majoriteten i fokusgrupp 
1 är enade om att SkV inte haft någon stor betydelse i deras liv men F3 har gått i terapi via 
SkV vilket denne har positiva associationer till. Fokusgrupp 2 anser att SkV har moderniserats 
men att organisationen behöver arbeta ytterligare med detta och organisationens betydelse i 
deras liv har inte spelat stor roll utöver konfirmationen och kompisar de fick under den tiden, 
som några har kvar än idag. F8 svarar utifrån upplevelsen med öppna förskolan och beskriver 
ett upplevt hymlande om att Gud anses stark och människan svag.  
 
Respondenter i fokusgrupp 1 upplever att det känns som om de luras, för att de är medlemmar 
utan att vara troende och känner därmed att de inte hör hemma. Andra håller inte med och 
tycker att organisationen är väldigt öppen, att den är till för alla och att det inte finns några 
krav alls på medlemmarna. Samtalet leds in på misstänksamhet mot organisationen och 
fokusgrupp 1 tycker att de lurar in Gud överallt. Diskussionen fortsatte:  
 
“Det gör dom HELA tiden! Dom börjar ju prata helt normalt först som att dom är som 
vanligt, sen kommer det alltid in: ”skulle det inte vara skönt om du hade Gud vid din sida?” 
Jag tycker det var skumma grejer alltså.” F2 
 
“Dom tar pengar!” F1 
 
Gällande SkVs verksamhet, utöver dop, bröllop och begravning, finns låg kunskap i 
fokusgrupp 1. Den bild de har är att SkV är gammaldags, förlegat och stelt samt att de tycker 
aktiviteterna är okej så länge det inte är “kyrkligt”. De tror att det beror på förutfattade 
meningar om organisationen men att de inte har någon annan information att gå på. F9 anser 
att de öppnat upp för att, exempelvis på begravningar, diskutera möjligheter till att ha icke-
religiös musik. Fokusgrupp 1 konfirmerades främst för att få presenter eller för att åka på 
läger, men de är överens om att det inte handlade om tro.  
 
Fokusgrupp 2 talar om aktiviteter inom SkV och F8 berättar att hon tog en informationsfolder 
och ansåg att flertalet aktiviteter vore intressanta att delta i, men skrattar och medger att hon 
inte medverkat i någon aktivitet. F7 anser att många ber när de exempelvis vill ha arbete men 
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han anser att det är någonting människor bör kämpa för själva. Samtliga respondenter skrattar 
när F7 säger följande: 
 
“Snälla Jesus, snälla Jesus hjälp mig!” F7 
 
Det upplevs svårt att veta vilken verksamhet som bedrivs och att organisationen inte 
kommunicerar ut till medlemmar vad de kan ta del av och hur de kan få hjälp vid behov. 
Fokusgruppen har låg kännedom om varumärket och F1 tycker sig erinra färgerna i logotypen 
men är osäker på om det är SkV eller Kristdemokraterna. F1 säger följande: 
 
“Jag hade ingen aning om att det fanns terapi och hur går man till väga? Jag ser framför mig 
att man sitter på en utav bänkarna i kyrkan. Men nej, dom måste ju ha kontor på andra håll 
hur ska man annars liksom? Jag vet inte vad man skulle göra i så fall.” F1 
 
F8 i fokusgrupp 2 talar om att SkV vill att alla ska känna sig hemma i kyrkorummet och att 
medlemmar känner att de får utnyttja kyrkorummet och sätta sin egen prägel på exempelvis 
begravningar utan måsten så som att vissa psalmer måste förekomma och att säga Amen. Då 
respondenten inte är religiös känner hon obehag och känner sig inte hemma i kyrkorummet. 
F9 håller inte med och anser att kyrkorummet är ett skönt, rofyllt och respektingivande rum 
och att kyrkor är fascinerande byggnader. Fokusgrupp 1 talar också om känslan som uppstår i 
kyrkan och är oense om det är en positiv eller negativ känsla.  
 
“Ja, nu ska man ta av sig sin mössa, sträcka sig, gå rak i ryggen. Det är ganska stel känsla.” 
F4 
 
F3 håller inte med: “Det är inte alls min syn på det. Svenska kyrkan är väldigt icke-
manipulerande. Min bild är att dom verkligen är mer moderna och inte alls sektliknande. 
Deras image är att dom är väldigt normala. Jag känner inte alls att när jag kommer in i 
kyrkan att man måste gå rak i ryggen.” 
 
I fokusgrupp 1 nämns att kyrkan bör moderniseras och fortsätta göra bra saker i samhället 
utan långa utläggningar ur föråldrade bibeltexter.  
 
“Vårt samhälle är uppbyggt på kristna värderingar. Allting vi gör är ganska självklart om 
man jämför med land i mellanöstern som inte har dom kristna värderingarna, men som är 
självklara för oss, kommer från kyrkan och jag tror att det är en bra grej att det finns 
människor som vill engagera sig och kanske modernisera så att det passar nutiden bättre.” 
F4 
 
“Kan man i stället prata om en syn att man ska behandla varandra väl, att man ska ha 
inspirerande tal att man ska ha ett bra liv och inte slösa bort det på att vara arg på andra. 
Inte det förlegade som ingen snart kommer att tro på för då faller allting, för det är ju en bra 
grej att vara snäll mot varandra och inspirera varandra och leva ett bra liv.” F4 
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Vidare diskuteras att SkV måste få en ny image. SkV skulle kunna hålla inspirerande 
föreläsningar i kyrkan, men att de kanske inte ens då skulle gå dit på grund av deras 
uppfattning av organisationen. 
 
“Det dröjer nog år innan man känner sig lockad att gå dit. Omprofilering för att ens 
överväga det tror jag faktiskt” F4 
 
Värdeskapande och emotionella relationer 
Fokusgrupp 1 har svårt att känna sig bekväma i lokalerna men det handlar samtidigt mycket 
om individen de mött och att det skiljer sig från exempelvis präst till präst. I fokusgrupp 2 
berättar F7 om en positiv, oväntad upplevelse på en begravning då prästen hade höga, röda 
klackskor som smattrade mot stengolvet och bröt tystnaden, vilket bidrog till en mer 
avslappnad stämning. Samtliga respondenter i fokusgrupp 2 menar att de blir positivt 
förvånade när Svenska kyrkan agerar icke-traditionellt.  
 
F3 tycker att det är helt okej att vara medlem och gillar att ta del av konserter men skulle även 
vilja se inspirerande föreläsningar. Gällande frågor om tro finns det många människor som 
letar efter något att tro på, men de tror att svaren inte går att hitta i kristendomen och Svenska 
kyrkan. Samtliga respondenter i fokusgrupp 2 är överens om att förväntningar på 
organisationen gäller krissituationer. F9 menar att organisationen öppnar upp och välkomnar 
människor. F8 talar om SkV som den goda kraften i samhället och att de bör ha en öppen 
famn i kris utan att försöka frälsa någon.  
 
Kunskapen är låg om själva medlemskapet i fokusgrupp 1 och F2 uttrycker att denne knappt 
visste att han var medlem medan F5 inte har en aning om varför hon är medlem och menar att 
det varit ett passivt val. Överlag beskrivs relationen till SkV som något passiv. Många har inte 
reflekterat över att de är medlemmar och F1 vet inte ens hur denne skulle göra för att utträda. 
De anser att det är orättvist att de inte själva fått välja, utan att det är deras föräldrar som gjort 
valet i och med dopet.  
 
I fokusgrupp 2 menar F10 att hon har en liten inblick i vad organisationen har för utbud men 
går inte dit i alla fall och förklarar att hon endast medverkar i aktiviteter när hon måste. F7 vill 
inte vara i kontakt med SkV då denne mestadels varit på begravningar som därmed gjort 
verksamheten synonymt med döden. 
 
Marknadsföring i ideella organisationer 
Fokusgrupp 1 vill veta var pengarna går, hur mycket som faktiskt går till välgörenhet samt 
vad olika verksamheter kostar.  
 
“Jag betalar ju grisen i säcken, man skulle vilja ha mer konkret vad man faktiskt betalar för. 
Som du nämnde med terapi, jag hade ingen aning om att man kunde använda någonting 
sådant.” F5 
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När fokusgrupp 2 betalar kyrkoskatt förväntas att SkV ska agera öppet i krissituationer samt 
bidra med en syn på alla människors lika värde och anser därmed att det är bra att 
organisationen existerar. Fokusgrupp 1 förväntar sig att SkV ska hjälpa fattiga, vara en 
hjälpande hand, stödja de som inte har det bra, en plats för svaga utan att döma, förvalta 
kulturarvet som gamla kyrkor samt att ge gratis hjälp för psykiska problem. De vill att 
kyrkoavgiften ska gå till just dessa verksamheter. Dock nämner F7 negativa delar som 
traditionella värderingar men vill ändå stödja det goda som verksamheten ger samhället.  
 
“Jag tror inte på grunden för det ni håller på med men jag kanske tror på det ni gör. Där 
finns det goda.” F7 
 
I fokusgrupp 1 ligger välgörenhetsbiten långt bort när de tänker på SkV. F5 skulle hellre 
skänka pengar direkt till Stadsmissionen för då vet hon att det kommer fram. Det talas om att 
SkV borde finnas mer på skolor och ha läxhjälp, för att anpassa sig mer till målgruppen. 
 
Kärnvärden 
Närvaro 
Målgruppen upplever att SkV är närvarande, att SkV alltid finns där och om människor 
behöver hjälp tror de att de kanske kan komma till kyrkan och träffa en präst. F7 anser att 
kyrkor i Västerås stad syns dåligt och därför är närvaron inte hög och menar att Tomaskyrkan 
ligger gömd bakom buskage. De skulle kännas mer närvarande om det syntes på långa vägar 
att det var en kyrka, inte ett tegelkomplex. De är överens om att de sällan hör att SkV närvarar 
vid positiva händelser: 
 
“Det är ju inte så att jag ser framför mig hur dom är med när man klipper bandet till något 
nytt eller typ blessing på den här statyn eller vad det nu kan vara, vilket dom egentligen skulle 
kunna göra om dom nu är med på andra tillfällen.” F1 
 
Öppenhet 
Fokusgrupp 1 anser att SkV står för öppenhet då ingen står i dörren och kontrollerar 
medlemskap, de är tillgänglig och vill finnas för alla. Dock anser de att organisationen inte är 
öppen för nya saker och förändringar. F5 uppfattar kyrkan som ganska öppen men inte själva 
verksamheten, det vill säga inte öppet och accepterande utan fördömande och ”inslutet”. F8 
anser att de inte är öppna och har svårt att veta hur hon ska agera och inte vet var hon ska sitta 
på exempelvis begravningar. F7 anser att en bra lösning är att förtydliga reglerna och 
informera på gudstjänster var besökare får sitta, exempelvis skriva ut lappar som är 
reserverade. 
 
“Det känns som det gör någonting och det gör mig obekväm, för att jag inte kan tolka 
regelverket. Det känns som det är en inre krets som kan regelverket och jag får inte vara som 
jag vill för då kanske man tittar snett på mig. Bara känslan av att inte veta gör att jag inte går 
dit.” F8 
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Hopp 
Majoriteten av respondenterna anser inte att SkV står för hopp, endast för de som är religiösa. 
De tror dock att de flesta hoppas, att en form av hopp är exempelvis när svaga och ensamma 
människor hamnat i riktigt kritiska lägen i livet och de ber till Gud som en sista utväg. F8 
säger att om motsatsen till hopp är hopplöshet så tycker hon att organisationen står för hopp 
och F7 kopplar inte hopp till SkV då han mest besöker begravningar. 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras empirin med stöd av teorin utifrån studiens 
analysmodell för att besvara studiens syfte. 
 
5.1 Varumärkesidentitet, positionering, kärnvärden och profil 
Resultatet visar att de anställda anser att SkV står för solidaritet, gemenskap, kärlek, möten, 
personlig utveckling, att finna sig själv i tillvaron och de djupa frågorna som berör existensen. 
Det framkommer även att organisationen letar efter en gemensam identitet på grund av en 
spretande verksamhet. Eftersom varumärkesidentiteten bör vara utgångspunkt för all 
kommunikation är det intressant att det skiljer sig beroende på vem som tillfrågas. Känslan 
som kommunikationsplattformen förmedlar är kristen tro, medan personalen vill 
kommunicera mer allmänmänskliga frågor och mindre “kyrkligt”. Varumärkesidentiteten är 
inte förankrad hos de anställda och det anses att den nationella kommunikationsplattformen är 
något förlegad jämfört med de anställdas uppfattning. Detta skapar stora problem för att nå en 
enhetlig kommunikation och är därför en kritisk punkt att arbeta med, då det är grundläggande 
för en stark identitet att all kommunikation är likartad. Om SkV tydligt visar vad de står för 
med några få viktiga punkter, underlättas förståelsen om identiteten internt vilket underlättar 
för enhetlig kommunikation som leder till ett starkt corporate brand. Corporate marketing 
bygger på att alla anställda är marknadsförare för organisationen och därför bör 
kommunikationsplattformen baseras på deras uppfattningar för att bli enhetlig. Mycket av det 
som kommuniceras från Svenska kyrkan nationellt är det som ger en annan uppfattning av 
organisationen lokalt. Omorganiseringen anses skapa förutsättningar för ett mer enhetligt, 
corporate brand på lokal nivå. Ghodeswar (2008) menar att varumärkesidentiteten bör baseras 
på en grundlig förståelse av organisationens kunder. Personalen uttrycker dock att de inte 
känner sin målgrupp, men vill att organisationen ska vara relevant i högtid och vardag, i 
glädje och sorg oavsett tro eller tvivel. 
 
Personalen anser att de försöker och vill modernisera verksamheten i syfte att anpassa den 
efter målgruppens behov. Aktiviteter så som mindfullnesskurser och drive-in vigslar är 
exempel på modernisering. Några anställda tycker att SkV måste förbättra sin kommunikation 
med målgruppen i syfte att ge dem anledning att medverka i aktiviteter och förmedla att alla 
människor är välkomna. SkV vill att målgruppen ska veta att organisationen finns där och vill 
få målgruppen att må bra. Enligt Heide, et al. (2005) är profil den bild en organisation vill att 
målgruppen ska se organisationen som. SkV har antagit ett mindre religiöst intryck och det 
finns en förändringsbenägenhet. De anser att alla aktiviteter inte behöver ha kristendom som 
huvudbudskap utan att de bör lyfta mer allmänmänskliga frågor och det har till och med 
kommit på tal att logotypen för SkV kan vara något undangömd. Varför känner de anställda 
så? En anledning kan vara att de känner att budskapet om verksamheten inte når målgruppen 
eftersom de redan vid en första blick på logotypen slutar bearbeta informationen, något som 
även bekräftas av fokusgrupperna. De anställda tror det finns något för alla, men att det inte 
når fram till målgruppen på grund av fördomar. De fördomar som finns kan vara anledningen 
till att målgruppen inte märkt av den modernisering SkV gjort och som bidrar till att de 
upprätthåller avståndet. 
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De anställda spelar en kritisk roll i relationsbyggande och kärnvärden (de Chernatony, 1999) 
och kärnvärden bör användas som riktlinjer för den känsla ett varumärke vill förmedla till sin 
målgrupp (Amnéus, 2011). Personalen brottas med att kommunicera alla goda saker de bidrar 
med i samhället, men har kanske inte utvärderat verksamheten och huruvida de faktiskt lever 
upp till sin profil. Några i målgruppen anser att de känner obehag i kyrkorummet och inte är 
välkomna, vilket är motsatsen till vad SkV faktiskt vill att målgruppen ska känna. Varför 
känner målgruppen så? Anställda påpekar deras otillgänglighet då de endast har öppet dagtid 
och att besökare måste ringa på en klocka för att komma in. Även otillgängliga telefontider 
nämns vilket gör det svårt att nå fram om hjälp behövs. SkV sänder ut ett felaktigt budskap till 
målgruppen och verksamheten klassas därför inte som öppen. Eftersom ett av SkVs 
kärnvärden är öppenhet bidrar verksamhetens otillgänglighet till ett tomt kärnvärde. Ur 
kommunikationssynpunkt är detta kritiskt då det inte bidrar till att stärka känslan för 
varumärket. SkV bör därför se över sina öppettider, sin tillgänglighet för att sedan anpassa 
efter målgruppens rörelsemönster och sedan kommunicera deras tillgänglighet. Kärnvärdena 
bör definiera vad som gör SkV till vad de är och då dessa uppenbarligen inte kommuniceras 
likartat är detta troligtvis en bidragande orsak till att SkVs profil inte uppfattas enhetlig. Om 
de anställda inte uppfattar organisationen i enlighet med kommunikationsplattformen, hur ska 
då målgruppen kunna uppfatta SkV som enhetlig? 
 
5.2 Image och varumärkeskännedom 
Imagen är en osann bild av verkligheten då personen som skapar en image om ett varumärke 
har en viss distans. Uppfattningen skapas oftast genom medier och inte genom direktkontakt 
med varumärket. (Heide, et al., 2005) Den yngre målgruppens image av SkV är att de tar 
pengar som målgruppen inte har en aning om vilka ändamål det går till, att SkV är förlegat 
och stelt. Målgruppen känner inte någon gemenskap, kärlek till eller vill diskutera frågor som 
rör existensen med SkV. De tror att detta beror på förutfattade meningar om organisationen 
men att de inte har så mycket annan information att gå på. Några av de anställda tror att 
medias negativa framställning har spelat en stor roll i hur målgruppen uppfattar SkV. I och 
med att målgruppen inte har en nära relation ökar distansen vilket bidrar till mer utrymme för 
fördomar. Brist på personlig kontakt innebär således att målgruppen skapar sin bild genom 
media och SkV bör därför satsa på mer direkt och personlig kontakt med målgruppen snarare 
än annonsering och medieutrymme. Desto mindre personliga erfarenheter en person har av 
SkV, desto lättare är det att påverka imagen i syfte att hitta överensstämmelse med profilen. 
Den kommunikation som når fram till målgruppen bör vara enhetlig, vilket är svårt eftersom 
media ofta framställer en negativ bild av SkV.  
 
Målgruppen anser att SkV är bra på begravning, dop, bröllop och traditioner men det är ändå 
inte är en garanti för att målgruppen ska utnyttja tjänsterna. De blir positivt överraskade när 
SkV frångår det traditionella vilket bidrar till en positiv association, något som SkV kan ta till 
sig i sin vidare kommunikationsplanering. De förväntar sig att SkV ska hjälpa fattiga, utsatta 
människor, ställa upp i krissituationer samt förvalta kulturarvet. De vill ha inspirerande 
föreläsningar, läxhjälp och efterfrågar personlig utveckling. De anställda tror att SkV 
uppfattas som töntigt av målgruppen men att det finns allmänna förväntningar på att de är bra 
på att hjälpa människor, ställa upp i kriser, förvalta kulturarvet och hålla i traditioner.  
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Vad gäller aktiviteter finns således en image som inte ligger långt ifrån verkligheten på 
flertalet punkter. SkV bör arbeta med att kontinuerligt skapa större förståelse för målgruppens 
image för att i sin kommunikation betona och fokusera på de punkter som stämmer överens 
med verkligheten.  

Malik, et al. (2013) menar att om en konsument inte har varumärkeskännedom kan ingen 
kommunikation eller köpintention uppstå. I studien liknas köpintention med engagemang och 
deltagande i verksamheten. Målgruppen uttrycker att de inte känner engagemang inför SkVs 
aktiviteter och väljer därför att inte söka upp information eller kommunicera med 
organisationen. Några har information men tar sig inte dit och föredrar budskap och reklam 
med låga trösklar och mer allmänmänskligt, men att de kanske ändå inte skulle ta till sig 
budskapet. Detta anses handla om att oavsett vad SkV ägnar sig åt återstår det grundläggande 
budskapet av kristendom, något som målgruppen specifikt inte vill ha att göra med.  De 
anställda talar om att de är dåliga på att kommunicera vilket innebär att de inte kommunicerar 
saker som anses relevant för målgruppen på ett relevant sätt. Varumärkeskännedom är 
resultatet av erinran och igenkänning och när ett varumärke kommunicerar enhetligt ökar 
chansen att konsumenterna känner igen tillhörande attribut såsom logotyp. Fokusgrupp 1 
anser att de knappt vet var SkV finns, vad deras budskap är, hur de ska kontakta dem eller vad 
de står för. En respondent kunde erinra sig färgerna i logotypen men är osäker på om det är 
SkV eller Kristdemokraterna. Detta visar på att SkV misslyckats med att kommunicera 
enhetligt till målgruppen och att de måste arbeta hårdare med att skapa kännedom. Ett 
problem som finns är att de anställda kan tänka sig att gömma undan logotypen något vid 
utskick för att öka chansen för att målgruppen ska läsa material från SkV. Anledningen till att 
de känner så är de förutfattade meningar som finns och menar att kristendom inte behöver 
vara huvudbudskap i reklam. Det finns således en svårighet att finna en balans mellan det 
grundläggande budskapet i kristendomen och de aktiviteter som görs efter målgruppens 
önskningar och behov. Dock innebär denna åtgärd att det blir svårare för målgruppen att 
erinra sig logotypen, vilket i sin tur inte förbättrar deras varumärkeskännedom. Oavsett om 
det är konfirmation, konsert eller föreläsning vill inte målgruppen känna sig lurade genom att 
religion “petas in” ändå. Därmed bör SkV vara tydliga med att de faktiskt är avsändaren. En 
annan lösning är aktiviteter som endast grundas på aktiviteten i sig och inte behöver ha en 
religiös innebörd. Exempel kan vara terapi, inspirerande föreläsare och konserter som 
marknadsförs aktivt som religionsfria. Detta kan leda till sänka misstänksamheten och 
tveksamheten för målgruppen eftersom SkV då har lyssnat på målgruppen vilket leder till 
ömsesidigt värde. Fokusgrupperna menar att SkV bör moderniseras men vet inte på vilket sätt. 
De nämner att en total omprofilering behövs genomföras för att ens överväga att gå dit. 
 
För att kunna ändra målgruppens attityd och beteende bör marknadskommunikationen syfta 
till att koppla varumärket till positiva associationer för att skapa positiv varumärkeskännedom 
(Mårtensson, 2008). Det råder delad mening i målgruppen och hälften tycker att det är 
avslappnat och skönt att komma in i kyrkan och roligt med musikevenemang. Andra 
respondenter upplever att det är stelt, att de måste sträcka på ryggen och följa något slags 
regelverk som gör att de inte känner sig välkomna. Dessutom är två respondenter märkbart 
negativa och upplever att de inte själva fått välja om de ville bli medlemmar eller inte.  
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Med kärnvärdet öppenhet är det kritiskt att målgruppen inte känner sig välkomna. Dessa 
negativa associationer kan ha bidragit till att det, som Mårtensson ovan nämnt, blivit svårt att 
påverka målgruppens attityd och beteende.  

Kärnvärdet närvaro beskrivs som en fysisk närvaro av kyrka i närhet av målgruppens hem och 
en känsla av att Svenska kyrkan finns vid negativa situationer som personliga kriser. 
Målgruppen anser att SkV lika gärna kan närvara under positiva händelser, som invigningar. 
De ser inte vilka byggnader som tillhör Svenska kyrkan på grund av dålig skyltning. Brist på 
synlig närvaro bidrar till minskad varumärkeskännedom. SkV måste därmed bli bättre på att 
skylta var de finns. När terapi nämndes var förvåningen stor i resten av fokusgruppen och 
upplevelsen var att fler vill ta del av detta, men visste inte om att de fick eller kunde utnyttja 
tjänsten. SkV måste således finnas där målgruppen letar efter sådan information. En lösning är 
att arbeta med sökoptimering på sökmotorer för att synas i rätt forum, något som innebär 
närvaro för målgruppen. Målgruppen tolkar öppenhet som att kyrkan är öppen för alla men 
anser inte att verksamheten är öppen för förändring. En del av målgruppen anser inte att SkV 
är öppen utan snarare fördömande, insluten och att det finns oklarheter i hur en besökare ska 
agera i en kyrka. Målgruppen beskriver hopp som en hoppfullhet i en krissituation, där en 
svag människa kan be till Gud som en sista utväg. Vidare menar målgruppen att hopp inte är 
ett ord SkV står för då målgruppen tror att de måste vara religiösa för att ha hopp eller för att 
organisationen är synonymt med död för dem. 

 
5.3 Överensstämmelse mellan identitet, profil och image 
Studien visar att de förväntningar målgruppen har på SkV mestadels stämmer överens med 
delar i dess verksamhet, annat gäller imagen. SkVs varumärkesidentitet har därför inte 
baserats på en grundlig förståelse av målgruppen, eftersom de anställda inte känner sin 
målgrupp. En varningsklocka brukar ringa hos företag som har ett kritiskt glapp mellan 
varumärkesidentiteten och varumärkets image och detta fungerar som en katalysator för 
förändring. Genom att utvärdera glappet mellan identiteten och dess brand reputation kan 
underlag ges för att skapa en bättre matchning mellan dessa och stärka ett corporate brand. (de 
Chernatony, 1999) Det finns ett tydligt glapp mellan image, varumärkesidentitet och profil, 
vilket utvärderas i ovanstående avsnitts analyser. Detta skapar underlag till SkV för att 
förbättra strategin i den nya kommunikationsplattformen. Eftersom ett glapp är identifierat 
bör SkV omgruppera sina argument i syfte att positionera sig hos målgruppen som något mer 
än en religion och skapa en mer enhetlig bild av varumärket. SkVs värdegrund baseras på 
religiösa, kristna värderingar, som anses vara en del av varumärkeslöftet. Detta är 
problematiskt i ett sekulariserat land som Sverige. Svårigheten är att omgruppera argumenten 
utan att påverka varumärkeslöftet och ändå lyssna på målgruppen som inte tar till sig 
grundstenarna i religionen så som Bibeln och tron på Gud. Det faktum att 70,8 procent i 
Västerås är medlemmar kan tyda på att det ändå finns något som tilltalar en del av 
målgruppen, vilket även påvisas i analysen i avsnitt 5.2. Teorin stödjer det faktum att imagen 
går att påverka med personliga erfarenheter snarare än bilden i media. Lösningen för att skapa 
en bättre överensstämmelse mellan SkVs image, profil och identitet, som i sin tur leder till en 
mer enhetlig bild och ett starkare varumärke, tycks ligga i personliga, emotionella relationer. 
Det konkluderas att en personlig, emotionell relation innebär ett värdeskapande för 
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målgruppen då SkV skapar en äkta mening i målgruppens liv, som i sin tur leder till lojalitet 
för organisationen och därmed ett starkt brand equity. 
 
Det finns dock en kontrovers mellan de troende som är engagerade i SkV och de medlemmar 
som innefattas av studiens målgrupp. Då analysen och diskussionen i avsnitt 5.1 och 5.2 
påvisar markanta skillnader mellan hur SkV vill uppfattas av målgruppen och hur de faktiskt 
uppfattas, ges underlag till att omgruppera argumenten och anpassa sig mer efter denna 
målgrupp. Dock uppstår en paradox för SkV som måste lyssna både på de som inte har en 
nära relation för att inte tappa dessa medlemmar, samt de som är troende och mer engagerade 
i verksamheten, för att behålla dem. Det kan uppfattas som ett svek om SkV inte uppfyller sitt 
löfte till de troende, det vill säga att vara ett kristet trossamfund som speglas i de aktiviteter 
SkV utför. Samtidigt tappar organisationen andra medlemmar genom att kristna värderingar 
inkluderas i alla aktiviteter. Detta lyfts i diskussionen eftersom denna studie berör konflikten i 
ett varumärkes identitet och kärnvärden, samtidigt som det för varumärkets överlevnad är 
relevant att lyssna på sina medlemmar och utveckla verksamheten. Hur långt kan ett 
varumärke gå innan det förlorar sin identitet, och vad händer då med de medlemmar som har 
en nära relation? Finns det risk för att dessa byter kyrka? Eftersom studien har avgränsats till 
den målgrupp som inte har en nära relation berör studiens slutsatser endast hur SkV ska göra 
för att tillfredsställa dessa. Ändå är det viktigt för SkV att de reflekterar över vilka de vill 
lyssna på och anpassa sig efter, då det inte går att göra den breda massan nöjd. 
 
5.4 Kellers modell 
Empirin analyseras vidare med stöd av Kellers (2001) modell, i fyra steg, där organisationen 
måste genomgå stegen i ordningsföljd. Detta för att bygga ett starkt brand equity i syfte att se 
SkVs varumärke ur ett målgruppsperspektiv, då deras uppfattningar ligger till grund för dess 
styrka. Det första steget är att etablera en stark identitet och ta hänsyn till målgruppens 
varumärkeskännedom. Då empirin påvisar att SkV inte känner sin målgrupp, kan de enligt 
Aaker (1992) inte ha ett starkt varumärke. SkV har inte heller etablerat en stark identitet då 
större delen av kommunikationsplattformen inte överensstämmer med de anställdas bild av 
verksamheten. Företagsmarknadsföring kan inte endast läggas på ledningens axlar, utan måste 
genomsyra organisationens alla led, vilket innebär att alla anställda är marknadsförare av 
organisationen (Balmer & Greyser, 2006). De anställda är de som möter målgruppen i sitt 
dagliga arbete och bör därför ha möjlighet att påverka SkVs pågående 
kommunikationsplanering. Studien visar att anställda har idéer om hur de bättre bör möta 
målgruppen men slutsatsen är att mycket fastnar till att vara just idéer som inte 
implementeras. Ytterligare en svårighet med implementeringen är att målgruppen verkar 
bestämt sig för att SkVs varumärkeslöfte inte tilltalar. En tydlig olikhet mellan 
varumärkesidentiteten och målgruppens varumärkeskännedom handlar om känslan för SkV. 
För att kunna kommunicera aktiviteter till målgruppen bör organisationen få bukt på 
kärnvärdena då de är ledstjärnor i arbetet om känslan inför varumärket. 
Varumärkeskännedomen är, som besvaras i forskningsfråga två, låg hos målgruppen och även 
fördomar förekommer. SkV måste därmed satsa på att skapa bättre varumärkeskännedom för 
att sedan kunna fortsätta med steg två. 
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I det andra steget bör organisationen fastställa vilken mening varumärket ska ha och skapa 
associationer i målgruppens sinne. I studien har fokusgrupper använts för att ta reda på 
målgruppens image av SkV och är en första del i SkVs kommunikationsplanering. De 
anställda vill att målgruppen ska känna att alla är välkomna, att verksamheten finns där för 
dem och är relevant i vardag och högtid, att det ska bli lite “coolare” att tillhöra SkV och 
talar om tradition istället för tro. Detta är således hur de anställda önskar positionera SkV i 
målgruppens sinne. En organisation måste skapa mening och relation genom emotionell 
påverkan på konsumenternas villkor i syfte att bli en naturlig del i deras liv (Barnes, 2003). 
Eftersom resultatet visar att målgruppen anser att SkV även bör närvara i positiva situationer 
kan förutsättningar skapas för fler positiva associationer. Det konkluderas att imagen inte alls 
överensstämmer med hur de anställda vill att organisationen ska uppfattas. Därför behövs en 
ny, målgruppsfokuserad tolkning där de bör anpassa verksamheten efter målgruppens 
uppfattningar och förväntningar.  
 
I det tredje steget ser organisationen till målgruppens respons på varumärket och dess 
kommunikation och här spelar målgruppens hjärna och hjärta in. Resultatet visar att fler i 
målgruppen känner låg trovärdighet för SkV när det gäller pengar och välgörenhet och vill 
tydligt se var pengar tar vägen och vad de bidragit till. De skulle i dagsläget hellre sponsra en 
mer, i deras tycke, trovärdig organisation. En åtgärd kan därför vara att skapa mer tydlighet 
kring var de pengar som kommer in till SkV går, då detta kan förbättra trovärdigheten. Även 
de anställda vill förmedla värde till målgruppen och få dem att förstå varför de betalar och att 
det är värdefullt att alla bidrar till en god sak. Några i målgruppen tror inte på den grund som 
utgör SkV men de tror på det goda de gör i samhället och vill bidra till det. Om målgruppen 
skänker pengar av den anledningen att de endast vill stödja det goda är det grundläggande att 
specificera var pengarna går. I annat fall uppstår känslan av att målgruppen ”köpt grisen i 
säcken”. Jämfört med andra hjälporganisationer så som Amnesty finns en tydlighet kring 
vilka hjälpaktioner som bedrivs vilket skapar större värde för, i detta fall, SkVs målgrupp att 
bidra med pengar till Amnesty, snarare än vara kvar som medlem i SkV för den goda sakens 
skull. Detta konkluderas vara en av anledningarna till att medlemmar väljer att utträda SkV, 
eftersom de får mer värde hos andra aktörer. Marknadsstrategin för en ideell organisation bör 
utformas i syfte att inspirera till att främja önskvärda beteenden hos målgruppen (Kotler et al. 
2008). Eftersom SkV är en ideell organisation är det viktigt att de förstår vad som är relevant 
för målgruppen. Resultatet visar att målgruppen helst vill utesluta religiösa inslag i alla 
aktiviteter, då det är den största faktorn till att målgruppen inte vill gå dit och gör att de 
känner sig obekväma.  
 
I det fjärde och sista steget ser organisationen till relationen mellan varumärke och målgrupp 
samt ser i vilken utsträckning målgruppen identifierar sig med organisationen identitet. Som 
ovan analys belyser har varumärket inte en emotionell mening för målgruppen, då de 
uttrycker att de skulle klara sig bra utan SkV. Urde (2009) menar att en organisations 
kärnvärden bör stämma överens med hur värdena uppfattas för att de ska kunna fungera som 
ledstjärnor. De anställda kan inte svara på hur de arbetar efter kärnvärdena och det framkom 
att flertalet inte visste hur kommunikationsplattformen beskriver värdena. De olika 
uppfattningarna i profilen, identiteten och imagen, det vill säga kommunikationsplattformen, 
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de anställda och målgruppen, bidrar till tomma kärnvärden. Olika tolkningar, framförallt av 
värdet hopp, bidrar till att kärnvärdena inte kan användas som ledstjärnor i 
kommunikationsarbetet, något som Amnéus (2011) rekommenderar att de inte ska göras. Som 
Urde (2009) menar, minskar trovärdigheten för organisationen när kärnvärdena är tomma, 
vilket i SkVs fall har uppstått. 
 
För att skapa värde för målgruppen bör SkV se till skillnaden mellan konsumentens totala 
värde och totala kostnad. Enligt studien är konsumentens kostnad kyrkoskatten men då 
målgruppen inte vet exakt vad de betalar för kan inte ömsesidigt värde uppstå. Ett obehag i 
kyrkomiljöer kan också ses som en kostnad då målgruppen måste anstränga sig snarare än att 
ha ett avslappnat förhållande. För att skapa äkta mening och öka målgruppens totala värde 
jämfört med kostnad krävs att SkV skapar en emotionellt baserad relation med målgruppen. 
Detta leder slutligen till att skapa ett ömsesidigt värde för SkV och målgruppen, där SkV får 
lojala medlemmar och målgruppen får ett större totalt värde av sitt medlemskap. Eftersom 
SkV är en ideell organisation som bygger på medlemskap bör de prioritera kundrelationen och 
bli mer målgruppscentrerade. SkV bör prioritera kundrelationer då en kund med en stark 
relation till ett varumärke kan uttrycka sin personlighet via ett varumärke. Målgruppen tar inte 
emot varumärkeslöftet. Ett stundtals ironiskt uttryck framkommer när samtalet leds in på 
religion, vilket förstärker det faktum att Gud och kristendom inte är relevant för målgruppen 
och gör att de inte kan uttrycka sin personlighet genom SkV. SkV kan därmed inte ha ett 
starkt brand equity. Ju starkare relation målgruppen har med varumärket och ju mer 
trovärdighet SkV har, desto starkare är varumärket eftersom målgruppen uppfattningar står till 
grund för varumärkets styrka. Vidare bör SkV kommunicera ut att det är medlemmars 
rättigheter att deltaga i alla aktiviteter, kostnadsfritt eller till en låg kostnad och vilka 
aktiviteter som finns. Detta baseras på att den allmänna känslan hos målgruppen som var att 
de inte visste att de fick deltaga, eller inte ens visste vilket utbud som fanns. Detta kommer 
leda till ett ökat customer delivered i förhållande till målgruppens totala kostnad. 
 
Genomgår SkV de fyra ovanstående stegen utifrån ett målgruppsperspektiv kommer de skapa 
förutsättningar för att bygga upp ett starkare corporate brand vilket kan leda till en mer 
enhetlig kommunikation. De lär dessutom känna sin målgrupp på ett emotionellt plan, förstår 
vad som är relevant för dem och vad som skapar mening vilket leder till att ett ömsesidigt 
värde skapas. 
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6. Slutsatser, rekommendationer och metoddiskussion 
 
Vad står Svenska kyrkan Västerås för idag enligt de anställda och hur vill de profilera sig 
mot målgruppen? 
 
SkV utgår från en kristen tro där de vill hjälpa människor att tolka den kristna tron som ett 
trossamfund och en folkrörelse. Enligt de anställda står SkV för solidaritet, gemenskap, 
kärlek, möten, personlig utveckling, att finna sig själv i tillvaron och de djupa frågorna som 
berör existensen. Mot målgruppen vill de profilera sig som mer allmänmänskligt och mindre 
kyrkligt, vara relevanta i vardag och högtid, uppfattas som “coola”, få målgruppen att må bra 
och alltid känna sig välkomna samt vara ett andningshål som alltid finns där. 
 
 
Vilken image och vilka förväntningar finns hos målgruppen på Svenska kyrkan i Västerås? 
  
Målgruppens image av SkV uppfattas spretig och har därför delats upp i negativa och positiva 
aspekter för att tydliggöra skillnader. Den negativa imagen innefattas av följande: att SkV tar 
pengar, är förlegat, stelt, gammaldags, att det är obekvämt att befinna sig i kyrkan, att 
målgruppen inte känner sig välkomna, upplever ett hymlande, att de luras, att misstänksamhet 
mot organisationen uppstår och att SkV uppfattas synonymt med döden. 
 
Vidare är målgruppens positiva image och förväntningar på SkV att de är bra på traditioner 
som begravning, bröllop, dop, att de hjälper fattiga och utsatta människor, ställer upp i 
krissituationer, förvaltar kulturarvet, att det är avslappnat att befinna sig i kyrkan, att de har 
roliga musikevenemang, att det är positivt när de frångår det traditionella samt att 
aktiviteterna är okej så länge de inte innefattar religion. 
 
 
Hur ska Svenska kyrkan Västerås kommunicera enhetligt med avsikt att skapa ömsesidigt 
värde med målgruppen?  
 
Bättre överensstämmelse mellan profil och image innebär att SkVs anställda får större 
förståelse för organisationen och kan kommunicera mer enhetligt vilket leder till en starkare 
varumärkesidentitet. Kommunikation som utgår från målgruppen leder också till att bygga en 
starkare varumärkesidentitet. Eftersom SkV är en ideell organisation är det ännu viktigare att 
de är målgruppscentrerade. Om SkV förstår vad som är relevant för målgruppen kan de 
minska den totala kostnaden för customer delivered value och på så sätt öka det totala värdet. 
Genom att öka varumärkeskännedomen kan SkV skapa positiva associationer till varumärket, 
genom det mest relevanta för målgruppen med mindre religiösa inslag i verksamheten. 
Positiva associationer och nytt imageskapande görs effektivast genom att satsa på mer 
personliga och emotionella relationer i SkVs kommunikation. Endast då kan de få en lojal 
målgrupp då SkV kan bli en naturlig del i målgruppens intressen och liv som leder till ett 
starkt brand equity. Detta bidrar till ökat värde för SkV och målgruppen då en ömsesidig 
relation skapas. Det anses vara det mest väsentliga för SkVs verksamhet för att behålla 
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medlemmar och öka inträden. Det innebär att organisationen överlever på längre sikt och får 
fortsätta att stötta goda saker i samhället och finnas där för människor, de mest väsentliga 
värdena för målgruppen. 
 
 
Följande rekommendationer ges till SkVs kommunikationsplanering: 
 

• Bli mer tydliga i kommunikationen och specificera var pengar via kyrkoskatten går. 
• SkV bör vara med i fler positiva sammanhang, utanför kyrkan så som invigningar, 

läxhjälp och fler idrottsevenemang. Målgruppen upplever en högre närvaro om SkV 
syns på fler platser än i kyrkan. 

• De vanliga aktiviteterna bör kompletteras med aktiviteter som helt marknadsförs och 
genomförs som icke religiösa, för att bättre passa målgruppen. 

• SkV bör skylta mer synligt vid sina byggnader så att det blir tydligare för målgruppen 
var just deras lokaler finns. 

• För att öka varumärkeskännedomen för intressanta aktiviteter för målgruppen så som 
föreläsningar, musikevent och terapi med personlig utveckling kan SkV öka sin 
sökoptimering via sökmotorer på Internet. 

 
6.1 Metoddiskussion 
Efter att ha utfört studien har det reflekterats över studiens teorival. Teorier om engagemang 
hade bidragit till att en djupare analys kunnat genomföras om vad som engagerar målgruppen, 
utöver lojalitet- och relationsaspekten. Resultatet av studien påvisade att SkVs identitet 
grundar sig i en kristen tro men de arbetar aktivt med ideell verksamhet. Teori om ideella 
organisationer anses därför passande för studien. Dock hade det varit intressant att använda 
teorier som diskuterar trossamfund som varumärken för att även skapa förståelse för den 
religiösa delen av organisationen. Den kvalitativa metoden som används anses i efterhand 
passat studiens syfte, snarare än en kvantitativ metod. Detta för att kunna uppnå en djupare 
förståelse av målgruppen via samtalet, snarare än kvantitativ data via enkäter. Dock hade det 
kunnat öka studiens generaliserbarhet om fler fokusgrupper intervjuats och ställts mot 
varandra. Vad gäller empirin hade studien förmodligen påvisat andra resultat om fokus lagts 
på att betona skillnader mellan åldrar i målgruppen. Detta hade kunnat leda till andra 
slutsatser och kunnat ge mer specifika rekommendationer för de olika ålderssegmenten inom 
målgruppen, något som är värdefullt för SkV i sin kommunikationsplanering. 
 
6.2 Vidare forskning 
Vidare forskning kan undersöka mer ingående skillnader mellan olika ålderssegments image 
av SkV, då denna studie inte gått närmare in på skillnader mellan olika åldrar samt huruvida 
det påverkar resultatet. Det kan även vara av intresse att se om resultaten mellan profil och 
image skiljer sig på en nationell nivå. Andra studier kan undersöka kommunikation på intern 
nivå för att se om Svenska kyrkan har en integrerad kommunikation. Något som kan vara 
intressant att studera är hur frikyrkor och trossamfund i andra länder går tillväga för att 
marknadsföra sig och engagera nya medlemmar.  
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I	  

Bilaga 1 Intervjuguide för semistrukturerade intervjuer 
 

1. Beskriv din roll i Svenska kyrkan Västerås. Hur länge har du arbetat för Svenska 
kyrkan? 

2. Vad har omorganiseringen inneburit för Svenska kyrkan Västerås? Har din roll i 
organisationen förändrats sedan omorganiseringen? I så fall på vilket sätt? 

3. Vad står Svenska kyrkan Västerås för idag? Vad bedriver ni för verksamhet? 
4. Hur tror du att Svenska kyrkan Västerås och er verksamhet uppfattas idag av de 

medlemmar som ni inte har en nära relation till? Vad upplever du finns för 
förväntningar? 

5. Hur vill du förmedla Svenska kyrkan Västerås till målgruppen? Hur vill ni uppfattas? 
Vad gör ni för att uppfattas så? 

6. Vad önskar ni ha för typ av relation till den angivna målgruppen som är fokus för 
undersökningen? Vad önskar ni få ut av relationen med denna målgrupp? 

7. Svenska Kyrkan Västerås har de senaste åren börjat använda sig av traditionella 
kommunikationskanaler, tagit hjälp av mediebyråer och gått mot att börja se Svenska 
kyrkan Västerås som ett varumärke likt kommersiella företag. Vad finns det för 
problematik och svårigheter med detta tror du? Vad finns det för positiva aspekter med 
detta? 

8. I Svenska kyrkans nationella kommunikationsplattform står det att kärnvärdena är 
närvaro, öppenhet och hopp. Hur tycker du att dessa stämmer överens med Svenska 
kyrkan Västerås verksamhet idag? Finns det något som skulle behöva 
uppdateras/reduceras vad gäller kärnvärdena? 

9. Arbetar ni med kärnvärdena som utgångspunkt idag i kommunikationen och i så fall 
på vilket sätt?  

10. Vad har Svenska kyrkan Västerås för vision? 
11. Svenska kyrkans kommunikationsvision är “en kyrka som människor har en positiv 

relation till och känner glädje att tillhöra”. Hur tycker du att denna vision stämmer 
överens med verksamheten? Skulle visionen behöva uppdateras och anpassas för 
Svenska kyrkan Västerås? 

 
 

 

  



	  
	  

II	  

Bilaga 2 Intervjuguide fokusgrupper 
 

1. Vid vilka tillfällen i livet har ni kommit i kontakt med Svenska kyrkan?  
2. Har Svenska kyrkan haft någon betydelse i era liv? I så fall på vilket sätt?  
3. Vad vet ni om Svenska kyrkan Västerås idag? Känner ni till vad Svenska kyrkan 

Västerås bedriver för verksamhet?  
4. Vad har ni för bild och uppfattning av Svenska kyrkan Västerås som organisation? 
5. Vad har ni förförväntningar på Svenska kyrkan Västerås och deras verksamhet? 
6. Vad har ni för relation till Svenska kyrkan Västerås? Varför är ni medlemmar? Vad 

skulle ni vilja ha ut av ert medlemskap? 
7. Skulle ni vilja förändra er relation till Svenska kyrkan Västerås? I så fall på vilket sätt? 
8. Tycker ni att Svenska kyrkan Västerås står för öppenhet? Närvaro? Hopp? 
9. Var får ni information om Svenska kyrkan Västerås? Hur vill ni ha information om 

Svenska kyrkan Västerås? 
 

  



	  
	  

III	  

Bilaga 3 Organisationsschema 
 

Organisationsschema för Svenska kyrkan Västerås efter omorganisering.  

 

  



	  
	  

IV	  

Bilaga 4 Kärnvärden 
 
Svenska kyrkans kärnvärden enligt den nationella kommunikationsplattformen: 
 
Närvaro 
“Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. 
Kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeden. Svenska kyrkan vill vara 
en följeslagare både i vardagen och vid gudstjänster och högtider som dop, konfirmation, 
vigsel och begravning. Svenska kyrkan vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, 
engagemang och tro. Svenska kyrkan vill vara nära glädjen och nära sorgen, nära livets Gud. 
Svenska kyrkan finns i hela Sverige med sina församlingar och sina kyrkor, och är en del av 
den världsvida kyrkan.”  
 
Öppenhet 
“Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till 
henne. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem - Svenska kyrkan vill vara 
öppen för alla. Svenska kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro 
och tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast låter oss 
ana vem Gud är, Jesus Kristus. Svenska kyrkan vill vara en lyhörd kyrka som vågar vara 
ärlig kring trons villkor i samtiden. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende 
av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många 
olika sätt att ta ansvar för sin tro.” 
 
Hopp 
“Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder. Varje människa 
är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att var och en 
kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Kyrkan vill ge rum för den tillit som gör det möjligt 
att orka leva och det hopp som kan bära genom tillkortakommanden, sorg och död. Det 
innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud, en kärleksfull Fader, en levande och närvarande 
Kristus och en helig, livgivande Ande. Den tron är en gåva som skapas i mötet mellan 
människor och den Gud som i varje ögonblick vill befria, förändra och skapa - på nytt.” 
(Kommunikationsplattform, 2004)  
 


