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Abstract 

This essay will analyze how two Christian congregations communicate with the public. The 

material is webpages and the congregations are Nikolai congregation in Örebro and Connect 

Church in Göteborg, Jönköping and Örebro. The theoretical framework is the rhetoric theory 

of identification and its importance in an act of persuasion. The purpose is to see how the 

churches create consubstantiality with an audience. The methods are topic analysis and visual 

analysis and it will be made from a hermeneutic perspective. The analyses show that Nikolai 

has a message that a wide audience easy can identify with. They find a common doxa in love 

and the social work. Connect Church have a clear language connect to the bible and their 

worship, that a limited audience can identify with that probably already are Christians. Both 

churches use the words lively and solidarity for description to create identity in the secular 

country of Sweden.  

Keywords: rhetoric, identification, topic analysis, visual analysis, Svenska kyrkan, Connect 

Church, webpages. 
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1 Inledning 

Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.
1
 

 

Detta citat med ursprung från Bibeln har mött mig ett antal gånger på Facebook och jag har 

känt att det är viktiga ord i dagens samhälle där krig och terror breder ut sig och skapar oro. 

Jag är kristen och har den värderingen att våld inte löser problem. Denna åsikt tror jag inte är 

främmande även för människor som inte är kristna. ”Darkness cannot drive out darkness: 

only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.”
2
 Den store 

medborgarrättskämpen Martin Luther King som var kristen, kämpade under 1900-talets mitt 

för svartas lika rättigheter i Amerika och även han använde citatet i sina tal till folket. Han 

argumenterade för en rättvisare värld med hjälp av icke-våldsmetoder.
3
  

 

Dessa värderingar som bland annat finns inom kristendomen behöver som jag ser det bli 

synligare och därför vill jag undersöka vilken roll en kristen församling har i dagens samhälle. 

Som retoriker vill jag studera hur kommunikationen ser ut mellan kyrka och allmänhet och 

vilka målgrupper som kan känna samhörighet med en kristen församling idag. Sverige är idag 

ett sekulärt samhälle där fler och fler går ur Svenska kyrkan. Vi lever i ett till synes tryggt 

land där staten tar hand om oss när vi mår dåligt. Många icke-troende kan lätt förledas av 

medias nyhetsrapportering där religion kommer upp i samband med krig och terror. Jag vill 

inte att religion och kyrka bara ska förknippas med något negativt och vill med studien se hur 

kyrkorna gör för att nå människor idag med sitt budskap. 

 

Den moderna retoriken erbjuder möjligheter att studera kommunikation för att se vilken 

publik den vänder sig till genom identifikation. Kenneth Burke är retorikforskaren bakom 

begreppet identifikation, där övertygandet bara kan ske om mottagaren på något sätt kan 

identifiera sig med sändaren.
4
 Den som kan hantera retoriska verktyg kan föra fram sitt 

budskap på ett övertygande sätt och nå sin publik. Kristendomen har en lång tradition men 

behöver hitta en form som passar en människan som lever på 2000-talet. Identifikation behövs 

för att visa vägen till en växande religiositet och minska sekulariseringen.  

                                                      
1
 Bibeln. (1986), Stockholm: Verbum, Romarbrevet 12 vers 21.  

2
 Martin Luther King (1986), A testament of hope: the essential writings of Martin Luther King, Jr. 1. ed. San 

Francisco: Harper & Row. 
3
 SO-rummet. Inspiration och kunskap. http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/martin-luther-king, hämtad 2016-

04-03. 
4
 Kenneth Burke (1969), A Rhetoric of Motives, Berkeley: Univ. of Calif. Press, s. 55. 



 

2 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur olika kyrkor använder sina hemsidor för att 

kommunicera till olika målgrupper. Jag undersöker hur två församlingar, Nikolai församling 

och Connect Church, utformar sina hemsidor, med ett särskilt fokus på det retoriska begreppet 

identifikation. Detta eftersom jag är intresserad av vilka man vänder sig till och vad man vill 

uppnå med sina hemsidor. Studien är komparativ då två kyrkor med olika profil och bakgrund 

jämförs. Connect Church är vald utifrån att de sticker ut med sin hemsida och Nikolai är 

slumpvist utvald som en församling i Svenska kyrkan och en motpol till Connect Church som 

är en pingstförsamling. Följande frågor kommer att vara vägledande under studien: 

 Vilken är den retoriska situationen? 

 Vilka målgrupper vänder de båda kyrkorna sig till på sina hemsidor? 

 Vilka topiker återfinns på hemsidorna och hur framställs dessa? 

 Vilken funktion har den visuella retoriken för topikerna och för skapandet av 

identifikation? 

 Vilka är de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan de båda kyrkorna? 

3 Tidigare forskning  

Då denna uppsats kommer att handla om kyrkan i Sverige har jag valt att utelämna den 

eventuella forskning som finns i övriga världen om religion och retorik. Då kulturen skiljer 

sig åt för olika länder och spelar en stor roll för hur människor tänker och handlar är den 

frågan för stor för denna studie.  

I mitt sökande efter retorik, identitet, kyrka och medier har jag funnit material från olika 

ämnesområden. Det här materialet är ett urval av den stora mängd som har skrivits om både 

Svenska kyrkan och frikyrkosamfunden. Materialet har hjälpt mig i att precisera syftet med 

min uppsats. Att mitt studieobjekt har behandlats från flera olika ämnesområden ser jag som 

positivt då det är något som engagerar människor. Att belysa kyrkan ur ett retoriskt perspektiv 

är ytterligare ett sätt för att visa på ämnets bredd och som jag inte funnit i mina 

efterforskningar.  

Svenska kyrkans forskningschef Jonas Bromander, teologie doktor i religionssociologi, ledde 

projektet Medlem 2004 – Svenska kyrkan, dess medlemmar och framtid.
5
 Projektet baseras på 

                                                      
5
 Jonas Bromander (2005). Medlem i Svenska kyrkan: en studie kring samtid och framtid. Stockholm: Verbum. 
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en stor enkätundersökning bland kyrkans medlemmar och resulterade i olika medlemsprofiler 

som identifierade sig med kyrkan på olika sätt. Ur medlemskapet utkristalliserade sig fyra 

olika relationsytor: kyrkliga handlingar såsom dop, bröllop och begravning, tradition där 

kyrkan binder samman dåtid, nutid och framtid, idealitet där pengarna genom medlemskapet 

ger människor möjlighet att hjälpa utsatta människor genom kyrkan och slutligen trosskäl 

med en personlig relation till Gud. Studien visade på att människor använder kyrkan på olika 

sätt och relationsytorna är här uppräknade efter storleksordning och således kom tron sist som 

Bromander påpekar borde vara det viktigaste skälet.
6
 

I mitt sökande efter vilka som kan identifiera sig med kristendom idag har jag även fastnat för 

en studie från 2015 av David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap 

vid Södertörns Högskola. I Det gudlösa folket – De postkristna svenskarna och religionen 

studeras attityder till religion och religiositet. Studien kommer fram till att det har skett en 

förskjutning av betydelsen i ordet kristen och att det idag är en kamp om tolkningsföreträdet i 

det offentliga samtalet om religion. Sekulariseringen kan idag visa på två spår i utvecklingen. 

Ett pessimistiskt perspektiv som ser att en djupare del av religionen har gått förlorad och ett 

optimistiskt perspektiv som istället ser utvecklingen som en förändring där känslor och 

livsdimensioner som tidigare uttrycktes genom det kristna språket, idag tar sig andra former 

av uttryck.
7
  

I en magisteruppsats i sociologi av Kristina Kryger och Petra Landerberg, visar resultaten på 

att religionen till viss del kan ersättas. Individer har nu möjlighet att konsumera sig bort från 

problem och att även tillhörighet till en grupp går att lösa med konsumtion. Människans har 

idag stora valmöjligheter att skapa sin identitet då världen nås på ett enklare sätt idag med 

media. Svenskar har idag även valmöjligheter att lära känna och ta till sig andra 

livsåskådningar. Som Kryger och Landerberg konstaterat så finns människans behov alltid där 

av att få tillhöra en grupp oavsett vilken orsaken är.
8
  

I en kandidatuppsats i religionsvetenskap av Havva Harmanci menar hon att hennes resultat 

visar att kyrkans lära eller moral inte spelar någon större roll och samhällsutvecklingen har 

lett till att religionen har blivit en privatsak. Undersökningen bland gymnasieelever visar att 

majoriteten varken har kunskap eller intresse för kristendom. Harmanci konstaterar till sist att 

                                                      
6
 Bromander (2005). 

7
 David Thurfjell (2015). Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen. Stockholm: Molin & 

Sorgenfrei. 
8
 Kristina Kryger och Petra Landerberg, ”Man vet ju aldrig…” Om religion och religiositet i dagens Sverige, 

magisteruppsats i sociologi framlagd vid institutionen för beteendevetenskap, Högskolan i Kristianstad, 2004.  
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det naturvetenskapliga tänkandet som har tagit plats i samhället inte har kunnat ersätta 

religionen utan individer står där utelämnade med sina tankar om meningen med tillvaron.
9
  

Att kommunicera religion. Hur en religiös organisation kommunicerar i ett sekulärt samhälle 

är en kandidatuppsats i strategisk kommunikation av Rickard Andersson och Jonas Johnsson 

där de fann två olika synsätt bland anställda i Svenska kyrkan beträffande hur de ser på 

kyrkans kommunikation. Ett sändarorienterat synsätt som tar tillvara det kristna budskapet 

och ett mottagarorienterat synsätt som anpassar sig efter intressenternas preferenser och de 

upptäckte att hemsidor dominerades av det mottagarorienterade synsättet.
10

 Här ser jag en 

intressant ingång då jag själv vill studera vilka som kan identifiera sig med en kyrkas 

hemsida. Kommer även jag finna att det kristna budskapet tonas ner på hemsidor när jag gör 

en topikanalys?  

Med dessa studier kan jag se ett tänkande som grundar sig på antingen eller. Antingen sprids 

kristendomen och folk backar för att det är främmande för dem eller så anpassas budskapet till 

mottagarna och kristna grupper reagerar på det och menar att det kristna budskapet förloras. 

Den retoriska teori jag kommer att stödja min studie på, bygger på att identifikation mellan 

sändare och mottagare måste finnas för att en påverkan ska kunna ske och då skulle detta vara 

en väg som går mitt emellan de tidigare ståndpunkterna. Andersson och Johnssons studie 

ligger närmast mina tankegångar och som min studie kan jämföra sina resultat med. De övriga 

studierna har gett mig inspiration i mitt arbete för att utforma syfte och frågeställningar. 

4 Teori 

Teorierna i denna studie är hämtade från olika håll. Från den klassiska neoaristoteliska 

retoriken hämtas begreppen doxa, topiker och evidentia, och från den moderna retoriken 

hämtas huvuddelen i identifikation, den retoriska situationen och visuell retorik. Ett litet 

tillägg görs från semiotiken för att komplettera visuell retorik. Med Burkes teori om 

identifikation kan publiken, vilken kommunikationen är avsedd att övertyga, framträda. Både 

publik och avsändare bär på sina allmänsanningar och därför är begreppet doxa viktigt att ta 

med när det handlar om att känna samhörighet. Den retoriska situationen ger en överblick och 

kan lyfta fram vilka villkor som församlingarna måste förhålla sig till och har även en nära 

                                                      
9
 Havva Harmanci, Sekulariseringen i Sverige. Religionens ställning i det moderna samhället, kandidatuppsats i 

religionsvetenskap framlagd vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle, 2010. 
10

 Rickard Andersson och Jonas Johnsson, Att kommunicera religion. Hur en religiös organisation kommunicerar 

i ett sekulärt samhälle, kandidatuppsats framlagd vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds 

universitet, 2013.  
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koppling till studiens frågeställning då den har med publiken i teorin. Topikerna visar på vilka 

olika områden eller ämnen som skapar en förutsättning för identifikation. Den visuella 

retoriken och evidentia visar bland annat på hur ett målande språk skapar bilder för att 

tydligare skapa identifikation. Semiotiken visar på hur tecken ofta har en underliggande 

betydelse och är även här viktigt att studera. 

4.1 Doxa 

Från den klassiska retoriken kommer ordet doxa som betyder lära och står för de allmänt 

spridda uppfattningarna hos en grupp människor. Vår doxa är det vi tänker om världen och ett 

förutfattat tolkningsmönster som hjälper oss i vår orientering. Doxa förändras över tid och i 

större folkliga sammanhang kan ett folks doxa synas i dess ordspråk.
11

 Mats Rosengren har 

fördjupat sig i begreppet doxa och talar istället om doxologi med innebörden av en mänsklig 

kunskap. Doxa, vad vi tror om världen och Rosengren argumenterar för ett doxologiskt sätt att 

se på kunskap som mångskiftande, fluktuerande och ibland motsägelsefull med grund i 

människan.
12

 

4.2 Topiker 

Jens Elmelund Kjeldsen skriver att avsändare och mottagare måste mötas på en ”gemensam 

plats” för att påverkan ska kunna ske och hänvisar till översättningen av det grekiska ordet 

topos, som betyder plats eller ställe.
13

 När man talar om topos som ett system benämns det 

som topiken, läran om topoi (plural för topos).
14

 Hellspong förklarar topos som ”[…] de 

”ställen”, de synpunkter, de intellektuella utsiktsplatser som man kan söka upp för att finna 

stoff till sitt tal”.
15

 Hos Lindqvist Grinde finner vi detta resonemang om topikerna: ”[…] 

”ställen” där en talare kan finna ämnen, material och argument för sitt tal.” och ”Ett topos 

eller en topik är ett slags kategori eller ett ställe där talaren kan finna saker att säga”.
16

 

I Kritisk retorikanalys: text, bild, actio av Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms går 

det att se en bra förklaring mellan allmänna topiker och specifika topiker. Topiker som är 

användbara för alla typer av ämnen och genrer betecknas som allmänna topiker och topiker 

som hör till varje ämnesområde kallas för specifika topiker.  Några exempel på allmänna 

                                                      
11

 Lennart Hellspong (2011). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 3., [uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur, s. 180f. 
12

 Mats Rosengren (2008). Doxologi: en essä om kunskap. 2. utg. Åstorp: Retorikförlaget, s. 9ff. 
13

 Jens Elmelund Kjeldsen (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, s. 161. 
14

 Kjeldsen (2008), s. 167. 
15

 Hellspong (2011), s. 87. 
16

 Janne Lindqvist Grinde (2008). Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 125. 
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topiker är: likhet, motsats, handling, orsak, definition, möjligt/omöjligt, sammanhang/kontext 

och förflutna/framtida fakta. När man talar om specifika topiker är antalet nästan oändligt. 

Mral, Gelang och Bröms tar debatten om RUT-avdraget som exempel och nämner topiker 

som historien om klassamhället, socialpolitiken och moraliska skäl.
17

 I denna studie som 

handlar om kyrkan kommer specifika topiker att vara till exempel Gud, Jesus, Gudstjänt, dop, 

konfirmation, tro, helande och lovsång.  

4.3 Identifikation 

Burke tog den klassiska retoriken ett steg längre då han beskrev att inte bara ord övertygar 

och visade på ett bredare perspektiv av övertygelse. ”You persuade a man only insofar as you 

can talk his language by speech, gesture, tonality, order, image, attitude, idea, identifying your 

ways with his.”
18

 Kjeldsen skriver ”Burke beskriver retorikens grundläggande funktion som 

’mänskliga aktörers användning av ord för att skapa attityder eller framkalla handling hos 

andra mänskliga aktörer’.”
19

 För Burke var begreppet identifikation viktigare än övertygelse 

då identifikation är en förutsättning för att övertygelse ska kunna ske. Tillsammans med 

begreppet identifikation är samhörighet en viktig faktor. Burke skriver ”A is not identical with 

his colleague, B. But insofar as their interests are joined, A is identified with B.”
20

 Jon 

Viklund skriver om Burkes resonemang och säger att den gamla retoriken uttryckte den 

viljestyrda handlingen att påverka andra med hjälp av känslor eller styrkan hos enskilda 

argument. Han skriver vidare att identifikation istället är en sociologiskt inspirerad 

handlingsteori där språket är naturligt och ett sätt att leva och handla tillsammans.
21

 

Varje människa är en enskild individ men så fort något förenar dem bildas en samhörighet. 

Sändaren behöver således hitta något som kan förena denne med mottagaren för att kunna 

övertyga om sitt budskap likaså söker mottagaren en samhörighet med sändaren för att avgöra 

om kommunikationen ska uppmärksammas. Burke skriver vidare att ”a way of life is an 

acting-together” och människans stora utmaning är främlingskap eller separation och 

retoriken kan bara lösa det här problemet. Burke var således intresserad av hur människan 

symboliskt övervinner denna separation.
22

  

                                                      
17

 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016). Kritisk retorikanalys: text, bild, actio. Ödåkra, Sverige: 

Retorikförlaget, s. 52f. 
18

 Burke (1969), s. 55. 
19

 Kjeldsen (2008), s. 247. 
20

 Burke (1969), s. 20. 
21

 Jon Viklund (2014), ”Kenneth Burke och dramatismen” i Jon Viklund, Patrik Mehrens & Otto Fischer (red.). 

Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys. Ödåkra: Retorikförlaget, s. 181. 
22

 Burke (1969), s. 21f. 
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4.4 Retorisk situation 

Kjeldsen skriver om människors ständiga anpassning till omgivningen och att retoriken är ett 

verktyg för detta. Begreppet retorisk situation togs fram av Lloyd F. Bitzer under mitten av 

1900-talet och rymmer villkor och förhållanden som påverkar kommunikationen för att uppnå 

maximal anpassning till omgivningen.
23

 För beskrivning av den retoriska situationen
24

 

kommer jag vidare att hänvisa till Kjeldsens översättning. 

”Bitzer beskriver tre konstituerande element som varje retorisk situation innehåller: det 

påträngande problemet (exigence), publiken (audience) och de retoriska villkoren 

(constraints).”
25

 Om problem eller utmaningar kan lösas eller behandlas genom effektiv 

kommunikation och förändras till det bättre betraktas situationen som retorisk. Det måste 

finnas ett intresse bakom problemet, en önskan eller ett engagemang av någon i de faktiska 

förhållandena.
26

 ”En retorisk publik, skriver Bitzer, består uteslutande av människor som med 

hjälp av retoriska yttranden 1) kan påverkas och förmås att tänka eller handla på ett bestämt 

sätt och som har 2) möjlighet och 3) vilja att skapa den förändring som kan avhjälpa 

situationens påträngande problem.”
27

 Retoriska villkor är ramar som avsändaren måste 

förhålla sig till och samtidigt kunna utnyttja för att ändra situationen.
28

  

Richard E. Vatz var kritisk till Bitzers begrepp ”retorisk situation” där avsändaren inte står 

som ansvarig utan bara svarar på en retorisk situation. Vatz ansåg att avsändaren många 

gånger skapar den retoriska situationen och därför ska hållas ansvarig för innehållet. Hos Vatz 

ligger det således ett etiskt perspektiv i retoriska situationer som måste beaktas.
29

 

4.5 Visuell retorik 

Trots Burkes uppfattning om den klassiska retoriken som ett uttryck för ord går det att göra en 

tolkning av Aristoteles text som något som handlar om mer än bara ord. Aristoteles definierar 

retorik som ”en förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller 

övertalande”.
30

 Hos Mral, Gelang och Bröms finner vi resonemanget att den klassiska 
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Press. 
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retoriken talar om det talade ordet men att man förutsätter visuella inslag då man tänker att 

talaren genom språket vill skapa bilder i mottagarnas huvuden. ”Det som kan vara 

övertygande”, den kommunikation och påverkan som idag sker i dagens samhälle är till stor 

del genom visuella signaler och dessa blir då viktiga retoriska medel att studera.
31

  

4.5.1 Evidentia 

Janne Lindqvist Grinde skriver om evidentia som kommer från den klassiska retoriken och är 

ett begrepp för att smycka språket. Som talare är det viktigt att kunna frammana bilden av en 

skrämmande eller lockande framtid för publiken och det möjliga måste kunna presenteras av 

talaren inför människor som bär på förhoppningar. Förmågan att måla upp något, evidentia, är 

viktigt för att skapa en konkret och tydlig bild av det möjliga för att övertyga publiken.
32

 

Lennart Hellspong skriver om evidentia som de antika romarnas ideal för framställningens 

påtaglighet, där talet skulle vara ”levande, målande och uttrycksfullt att verkligheten liksom 

av sig själv visar sig för lyssnarna. Aldrig blir de så övertygade som då. De måste ju tro sina 

egna ögon.”
33

 Mral, Gelang och Bröms beskriver att i det visuella skapas en närvarokänsla 

som förflyttar åhörarna till själva skeendet. Evidentia är ett bevismedel med stor kraft då det 

bygger på att visa situationen eller det man argumenterar för. Ett foto till exempel blir 

tillsammans med historia och konsekvens ett starkt bevis.
34

 

4.5.2 Semiotik 

Mral, Gelang och Bröms skriver att semiotiken liksom retoriken handlar om hur människor 

kommunicerar med hjälp av språk, bilder, metaforer och koder. Men förenklat fokuserar 

semiotiken på konstruktion och retoriken på människans konkreta användande av tecken. 

Denotation och konnotation är två begrepp som kan användas tillsammans i en retorikanalys. 

Denotation är det som uttrycks bokstavligt och konnotation är de associationer som uppstår då 

vi tar del av ord eller bilder. Att använda sig av konnotationer har som syfte att med mer eller 

mindre dolda budskap försöka att påverka och ändra värderingar, känslor och opinioner.
35

 

Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt beskriver denotation som ”bildens manifesta eller 

påtagliga innehåll som det är relativt lätt att enas om” och konnotation som dess 

                                                      
31
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32

 Lindqvist Grinde (2008), s. 49f. 
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underliggande, latent nivå, som ”Bildens medbetydelser, vad bilden associerar till, kollektiva 

associationer som är gemensamma för människor av en viss kulturell bakgrund.”.
36

  

Tolkningar av bilder kan ibland behöva göras tillsammans med närliggande text. Roland 

Barthes är semiotikern som tagit fram två begrepp för att beskriva förhållandet mellan text 

och bild. Det första är avbyte eller rum att fylla som innebär att texten tillför bilden ytterligare 

betydelser och utökar meningsskapandet. Det andra är förankring som innebär att texten pekar 

ut det huvudsakliga budskapet och kan således begränsa tolkningen.
37

  

5 Metod  

Metoden för denna studie är kvalitativ som är det traditionella inom kritisk retorikanalys. I 

kvalitativa studier ger analytikern sin enskilda bild av sammanhanget och det är viktigt att 

tolka på ett sätt som kan vara rationellt och transparent. Topikanalysen lyfter framför allt fram 

det verbala budskapet medan den visuella analysen lyfter fram det icke-verbala. Att tolka är 

att försöka förstå meningen med ett budskap. Genom hermeneutiken ska så det framlyfta 

studiematerialet tolkas för att se hur det teoretiska begreppet identifikation kan visa på vilken 

publik som hemsidorna vänder sig till och då ge svar på en utav frågorna i studien. Det är en 

komparativ analys där de två församlingarnas kommunikation jämförs med varandra. Lennart 

Hellspong lyfter fram den komparativa analysen som en bra metod för att avgöra hur lika eller 

olika de jämförande objekten är för att se vad som är speciellt för vad och en. Analysen kan 

belysa objektens ursprung och förklara relationer.
38

 

5.1 Hermeneutik 

Per-Johan Ödman skriver om den hermeneutiska tolkningsprocessen som kan förklaras 

genom den hermeneutiska cirkeln, en tankevandring i tolkandet och förståelsen mellan del 

och helhet. Sammanhanget är helt avgörande för vår tolkning och Ödman tar att lägga pussel 

som exempel. Pusselbitarnas former är de mindre delarna som studeras för att fogas samman 

och skapa en helhet. Samtidigt finns en helhet i pusslets motiv och är en förutsättning för att 

kunna foga samman alla delar.
39

 Den som gör en tolkning kan inte sätta sig själv åt sidan utan 
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ens egna erfarenheter påverkar tolkningen och går under begreppet förförståelse.
40

 Gerard 

Radnitzky förespråkade, enligt Ödman, att man kunde se tolkningsprocessen som en spiral 

istället för en cirkel. En öppen process där förförståelsen utvecklas och förändras när ny 

kunskap tas upp och en fördjupning sker.
41

 Simon Oja beskriver hermeneutik i sin avhandling 

som ett sätt att både se analysobjektet i delar och helhet men att också inkludera hela 

arbetssättet i detta resonemang. Att växla mellan teoretiska perspektiv och den aktuella 

empirin för att hela tiden utvärdera och omvärdera de insikter som perspektiven kan resultera 

i. Man bör även arbeta för att undvika subjektivism och istället förankra tolkningarna 

teoretiskt och detta hjälper hermeneutiken till med.
42

 Mral, Gelang och Bröms skriver att det 

är viktigt i just den visuella analysen att bestämma på vilken tolkningsnivå man avser vara. 

Att tolka ett visuellt objekt utgår i hög grad från doxa och förståelseramar och dessa kan skifta 

beroende på vem som betraktar. En gynnad tolkning utgår från sändarens intressen, 

förhandlande tolkning tar med det underförstådda och motsägelser och slutligen den 

oppositionella tolkningen som helt förkastar sändarens budskap och ställer sig kritisk till 

den.
43

 I den här studien kommer en förhandlande tolkning att göras för att belysa att visuella 

objekt kan påverka vilken publik som kan identifiera sig med församlingarnas hemsidor och 

att de därför har ett retoriskt värde. 

5.2 Identifikation genom topiker  

Burke skriver att några åsikter måste vara gemensamma för att kunna ändra på andra åsikter, 

att utöva påverkan. Han hänvisar till den klassiska retoriken och Aristoteles topiker som en 

snabb kartläggning för att synliggöra dessa åsikter.
44

 Topiken rymmer mycket och har fått 

olika tolkningar. Topikanalysen i denna studie kommer att ha sin grund i Lindqvist Grindes 

uppdelning av topiker.  

Genom att studera den verbala kommunikationen på hemsidorna kommer jag leta efter ämnen 

och teman som kan stå för allmänsanningar, föreställningar och värderingar som kan skapa 

identifikation och därigenom operationaliseras topikbegreppet. Bakgrundsavsnittet ligger till 

grund för att förstå de olika församlingarnas doxa. Hellspong skriver att det är viktigt att 

känna till sitt ämne då varje fackområde har sina särskilda topos och den som vill utveckla ett 

                                                      
40
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ämne måste känna till dem.
45

 I studien plockas objektet isär och analyseras för att se vilka 

som kan identifiera sig med den och även då är det viktigt att känna till de särskilda topos fast 

det här sker i omvänd ordning. Här handlar det om begrepp som kan knytas till religion. Att 

leta efter begrepp som upprepas är viktigt för identifikation och blir även det ett 

tillvägagångssätt. Grinde skriver just att ”Platserna är ett slags kategorier eller verktyg som 

hjälper talaren att undersöka doxa […]”.
46

 Burke skriver att identifikation inte handlar så 

mycket om enskildheter utan om sammanhang och upprepningar.
47

 Vilka som kan identifiera 

sig med budskapet utgör alltså den publik som kan övertygas. De topoi som används förklaras 

och motiveras löpande i analyserna. 

Lindqvist Grinde beskriver topikanalysens användbarhet för analytikerna med att den kan 

klargöra om argumenten är anpassade till målgruppen och dess doxa. Argumenten kan då 

bedömmas om de är effektiva eller relevanta.
48

 I den här studien blir mitt tillvägagångssätt att 

topikerna ska visa vilken publiken är och jag anknyter således till en del av Lindqvist Grindes 

resonemang. Studien kommer inte att kunna bedöma om retoriken är effektiv då avsändarnas 

specifika syfte är okänt och publikens reaktioner inte går att fastställas utan en 

receptionsanalys. Studiens tolkning av effektiv retorik kommer endast att vila på doxa och 

den retoriska situationen. Som tidigare nämnts är topikläran ett brett begrepp vilket gör att 

klassificeringar i analysen är tolkningar från författarens sida och att de många gånger går i 

varandra och kan tyckas upprepas men att helheten har ett syfte för frågeställningen.  

5.3 Identifikation genom visuell retorik 

Analysarbetet av de visuella objekten på hemsidorna kommer att utföras genom en modell i 

tre steg hämtad från Mral, Gelang och Bröms. De tre stegen är Bildens natur, Bildens funktion 

och Värdering av bilden. Första steget, bildens natur, inkluderar till viss del semiotikens 

denotativa och konnotativa nivåer då bildens explicita och implicita uttryck studeras. I dessa 

sammanhang har en bild en manifest, synlig nivå och en latent, underliggande som appellerar 

till våra tolkningar. På manifest nivå redogörs de exakta detaljerna för att beskriva bilden och 

på latent nivå handlar det om vilka associationer bilden vill väcka och vilka tolkningar som 

inbjuds. På andra nivån, bildens funktion, tas ett steg tillbaka och funktionen studeras till dess 
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sammanhang, den retoriska situationen. Det sista steget är att göra en värdering av bilden för 

att se om retoriken är effektiv och ändamålsenlig eller se till dess etiska faktorer.
49

 

5.4 Metodproblem 

I en kvalitativ studie finns alltid problemet med att det egna tyckande kan ta över i 

tolkningsprocessen. Man bör vara så objektiv som möjligt och de tolkningar man gör bör 

kunna stå för en universell publik. Som tidigare nämndes bör tolkningarna förankras teoretiskt 

men svårigheten ligger i att kunna se många olika aspekter i studieobjekten. Hos Ödman 

finner vi resonemanget att texten inte ska granskas och observeras i första hand utan man ska 

lyssna sig till vad som sägs i den. En tolkningsprocess handlar om en förväntansfull öppenhet 

och inte genom att försöka förstå den intellektuellt.
50

 Detta lite abstrakta sätt att se på tolkning 

gör det inte lättare precis. I denna studie kan jag komma att stöta på problem då jag själv är 

troende och kan bli partisk. Det kan bli svårare för mig att se hur en icke-troende som 

målgrupp kan tänkas identifiera sig.  

6 Material och avgränsningar 

I förhållande till uppsatsens omfång har jag valt att begränsa mig till två församlingar i den 

protestantiska kyrkan. Församlingarna har jag valt utifrån kriteriet att de står långt ifrån 

varandra ideologiskt, vilket underlättar komparationen. Jag är intresserad av om deras 

skillnader syns i deras kommunikation. Skillnader inom kristendomen kommer att behandlas 

under bakgrundsavsnittet för att ge en djupare förståelse. Jag har valt Connect Church
51

, en 

växande kyrka som finns i Göteborg, Jönköping och är under uppstart i Örebro, som med sin 

gemensamma hemsida sticker ut i kyrkliga sammanhang. Jag har också valt Nikolai 

församling
52

 i Örebro som får representera en i mängden av församlingar inom Svenska 

kyrkan. En del av Nikolai församlings material ligger som gemensamt för alla församlingar 

som finns inom Örebro pastorat bland annat sex korta filmer om deras arbeten. Svenska 

kyrkan och då även Nikolai församling gjorde om sin hemsida samtidigt som arbetet med 

denna kandidatuppsats. Analyserna grundar sig på den nya hemsidan men en reflektion som 

hann göras är att den nya hemsidan innehåller fler bilder och även filmklipp än den tidigare. 
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Jag har begränsat mig till att endast studera de olika församlingarnas hemsidor, med olika 

”flikar och fönster”. Kyrkor har även andra skrifter som visar vilka de är och står för men 

internet är den mediekanal som är mest lättåtkomlig för den stora massan. Material som 

studeras är text och bilder på respektive hemsidor. Hos Connect Church finns två olika 

filmklipp varav det ena kommer att analyseras. Bilderna och viss del av text från hemsidorna 

ligger som bilagor då hemsidor redigeras med jämna mellanrum. De bilder som valts ut är ett 

urval och ses som representativa för hemsidorna. Fem bilder har valts från varje kyrka men 

om bildantalet skulle representera kyrkorna procentuellt skulle Connect Church haft fler än 

Nikolai. De har mer än dubbelt så många bilder och då skulle Connect Church istället haft tio 

bilder med i analysen.  

7 Bakgrund 

För att förstå studieobjekten och kunna följa med resonemanget i analyserna följer här en 

bakgrund till kristendomen i Sverige. De två olika församlingarnas bakgrund förklaras för att 

förstå deras plats inom kristendomen och sekularisering behandlas då det är en stark koppling 

till den retoriska situationen. 

7.1 Kristendom och Sverige 

I över tusen år har kristendomen varit uppdelad i olika kyrkor. Den första splittringen sker i 

mitten av 1000-talet då en östlig ortodox och en västlig romersk-katolsk gren bildas.
53

 I slutet 

av medeltiden sker den andra splittringen genom reformationen. Martin Luther är den tyske 

munken som starkast driver kritiken mot den katolska kyrkan och vill ha en förändring, 

reformation. Påven skulle inte vara kyrkans högsta ledare och han betonade att kristendomen 

skulle utgå från den personliga tron och inte bygga på olika traditioner som människorna hade 

skapat. När Gustav Vasa blir kung 1523 stöder han reformationen i Sverige och kyrkans 

egendomar hamnar hos kungen och Sverige har fått en statskyrka med just kontrollen hos 

kungen. Sverige tillhör nu protestantismen och med Luthers tolkning av kristendomen kallas 

kyrkorna för de evangeliska, med grund i nya testamentet.
54

 

Den tredje splittringen startar under 1800-talet då frikyrkorna börjar ta form, fri från staten 

och därav namnet frikyrka. Frikyrkorna ville att människorna aktivt skulle ta ställning för det 

kristna budskapet och en stor skillnad blev att de flesta av dessa kyrkor praktiserar vuxendop 
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där individen tar ett personligt beslut till skillnad från statskyrkan där barndop praktiseras. 

Dopet är just en central handling i att bekänna sig som kristen. År 2000 sker den slutliga 

separationen då riksdagen beslutar att Svenska kyrkan ska skiljas från staten.
55

 Idag är det 

vanligt med samarbete mellan kyrkor och går under ordet ekumenik, från grekiskan och 

betyder världsvid. De flesta kyrkor i Sverige tillhör olika sammanslutningar såsom Sveriges 

Kristna Råd eller Sveriges Frikyrkoråd.
56

 

7.2 Sekularisering 

Hos David Thurfjell finner vi en fördjupad diskussion om sekularisering, begreppet för 

kristendomens minskning. Det finns många olika faktorer som spelar in varför Sverige 

betraktas som ett av västvärldens mest sekulariserade länder och från Thurfjell följer här ett 

urval: 1. Modernisering och välstånd ökar och religionen ses inte som något nödvändigt. 2. 

Samhällets differentiering av funktioner, till exempel låg vård av gamla, sjuka och skola 

under kyrkans organisation tidigare. 3. Sverige är ett individualistiskt samhälle där var och en 

förväntas ta ansvar. 4. En förklaring kan vara att religionen snarare förändras än försvinner 

och att den organiserade kyrkotillhörigheten försvinner men att religiositeten fortfarande finns 

kvar. 5. Minskningen kan också förklaras med utbudsteorin där Sverige nu är ett 

mångkulturellt samhälle och har tillgång till olika typer av religiositet som passar just till den 

enskilde individen.
57

 Att kristendomen har förändrats syns tydligt när Thurfjell lyfter fram 

litteratur från 1957 av förlaget Almqvist & Wiksell om småskolans kristendomsundervisning. 

Kristendomen presenteras genom tolv teman: naturen omkring oss, trygghet, aftonbön, 

hjälpsamhet, att dela med sig, att vara aktsam om det som lever, kamratskap, vördnad för 

gamla, tacksamhet, att tänka på andra, söndag och slutligen gudstjänst.
58

 Med denna lista i 

dagens samhälle är det nog bara aftonbön och gudstjänst som räknas till kristendom och de 

andra till rent humanistiska samband. 

7.3 Nikolai församling 

Nikolaikyrkan börjar byggas under 1200-talets andra hälft och tros vara färdigbyggd i mitten 

av 1300-talet. Kyrkan var från medeltiden Örebro stads huvudkyrka och är belägen mitt i 

Örebro centrum vid Stortorget. Fram till 1912, innan församlingsdelningen, hette 

församlingen Örebro församling och kyrkan benämndes Örebro kyrka.
59

 Kyrkan har med sitt 

                                                      
55

 Arlebrand & Wallin (2004), s. 12ff. 
56

 Arlebrand & Wallin (2004), s. 138f. 
57

 Thurfjell (2015), s. 30ff. 
58

 Thurfjell (2015), s. 39. 
59

 Nikolaikyrkan historia, https://www.svenskakyrkan.se/orebro/st-nicolai-kyrka hämtad 2016-04-20. 



 

15 

 

geografiska läge haft en fördel gentemot många andra kyrkor. Arlebrand och Wallin skriver 

att industrialiseringen i Sverige ledde till att samhällen växte upp kring järnvägarna och att 

kyrkorna ofta kom att ligga utanför tätorterna och ledde till en minskning av kyrkobesökare.
60

 

I Örebro pastorat ingår Nikolai församling som en av åtta församlingar. Webbplatsen 

svenskakyrkan.se består både av gemensamma nationella sidor och av lokala sidor för stift, 

pastorat och församlingar. De gemensamma sidorna administreras från Uppsala på Svenska 

kyrkans kansli. Stift, pastorat och församlingar ansvarar själva för innehållet på sina 

hemsidor.
61

 

7.4 Connect Church 

Pingströrelsen gjorde sitt inträde i Sverige år 1907. Ordet pingst härstammar från grekiskan 

och betyder femtionde och betyder inom kristendomen att pingsthögtiden infaller femtio 

dagar efter påsken. Pingströrelsen karaktäriseras av medlemmarnas starka andliga upplevelser 

och en tro på dopet i den heliga Ande. Tecknet på detta är att kunna tala i tungor, ett okänt 

språk som ingen förstår.
62

 Pingsthögtiden firas för att minnas att det var då som den helige 

Ande kom till apostlarna och detta var första gången tungotal förekom. Den dagen döptes 

nästan 3000 människor och den kristna kyrkan fick sin begynnelse.
63

 

Carolina Nilsson & Ulrik Josefsson redogör i en forskningsrapport om pingströrelsens arbete 

med att växa i Sverige under 2000-talet. Arbetet går under beteckningen 

församlingsplantering och beslut togs år 2005 inom Pingst att 75 nya församlingar skulle 

planteras inom 10 år. Bakgrunden till satsningen var att det lagts ner över 500 

frikyrkoförsamlingar mellan 2000 och 2010.
64

 Pingst har en lång lista på varför nya 

församlingar ska planteras. Nya församlingar når, menar man, enklare nya människor och nya 

typer av människor, skapar möjligheter för nya uttryck och former, vinner och döper generellt 

fler nya människor och att etablera sig i onådda områden är några exempel.
65

 

Connect Church i Göteborg är en pingstförsamling som i över 90 år hette Gilead men som 

bytte namn 2012 till just Connect Church. Anders och Camilla Olsson är pastorer i 

församlingen och har varit drivande i det förändringsarbete av gudstjänsterna som inleddes 
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2009. Det nya konceptet är hämtat från USA och gudstjänsterna innehåller mycket musik i stil 

med det som spelas på radions p3 och p4 men med lovsångsbudskap. Innehållet ska vara 

grundat i Bibeln och Jesusfokuserat samtidigt som det ska vara livsstilsapplicerat och kunna 

tala till alla.
66

 

8 Analys och resultat 

Första analysen innehåller en gemensam analys av den retoriska situationen för båda 

församlingarna och utgör en del till frågan som behandlar kyrkornas likheter och skillnader. 

Denna fråga behandlas under diskussionsavsnittet där en komparativ analys utförs för att 

jämföra församlingarna. Analys av kyrkornas likheter och skillnader ligger i diskussionen 

därför att resultaten från analyserna utgör materialet. I analys två och tre studeras 

församlingarna var för sig men utgår från samma metod och disposition. Topikanalys, visuell 

analys och separata sammanfattningar och resultatredovisningar för att göra det överskådligt.  

8.1 Analys 1: Den retoriska situationen 

8.1.1 Det påträngande problemet 

Nikolai församling vill med sin hemsida ta sig an en retorisk situation. Svenska kyrkan tappar 

medlemmar och statistik 1972-2015 visar på en minskning från 95,2 procent till 63,2 procent i 

hur stor del av befolkningen som är medlemmar i Svenska kyrkan.
67

 Det påträngande 

problemet kan vara just det faktum att de tappar medlemmar enligt statistiken. Ett annat 

problem kan också vara att de vill sprida kristendomen och sin verksamhet, och för att göra 

detta i dagens informationssamhälle måste man ha en hemsida som lockar människor och 

synas i den stora mängden information som finns tillgänglig för människor idag. Att ha en 

hemsida på internet visar på att de vill kommunicera med en större publik. Svenska kyrkan 

har ett intresse för sin publik och ett resultat är en ny hemsida. De skriver: ”Innehållet har 

blivit mer anpassat för användaren [---] Den nya svenskakyrkan.se är en modern webbplats 

inriktad på dina behov och önskemål.”
68

 Vem som är användaren går i detta stadie av 

analysen inte att säga.  

Liksom när det gäller Nikolai församling kan man anta att Connect Church vill nå ut till en 

större mängd människor. De har en hemsida på internet och står inför en retorisk situation när 
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de vill förmedla något till mottagarna. Detta styrks även av deras beslut av satsningen på att 

plantera fler pingstförsamlingar i Sverige. Deras problem liknar de hos Nikolai församling 

men här finns ett tydligt uttryck för att det ska finnas fler pingstförsamlingar och deras 

perspektiv på kristendomen. En tolkning kan göras att en del av deras problem blir att just 

deras perspektiv på kristendomen är det rätta och att andra kyrkors perspektiv skulle vara 

mindre bra. 

8.1.2 De retoriska villkoren 

Hos Arlebrand och Wallin finner vi beskrivningen att Svenska kyrkan under 1900-talet kom 

att benämnas som folkkyrkan, som skulle vara öppen för alla. Medlem blev man genom 

barndop och därför krävdes inte någon personlig kristen bekännelse.
69

 Nikolai kan med detta 

retoriska villkor förväntas kommunicera till alla och inte exkludera någon. Något som de 

också måste förhålla sig till är att medlemskap inte behöver betyda kyrkobesökare, utan en 

målgrupp som betalar kyrkoskatt men inte besöker kyrkan. Detta kan påverka deras 

kommunikation och man kan se det som att de har en dubbel publik, en betalande och en 

besökande men att de inte behöver vara åtskilda. Sekulariseringen har pågått länge men i och 

med den lagändring som trädde i kraft år 2000 där kyrkan separerades från staten, har ett 

kraftigt utträde skett i Svenska kyrka och de betalande medlemmarna har sjunkit. 

Det kan ligga retoriska villkor i de värderingar som historiskt sett har tillhört frikyrkorna. Hos 

Arlebrand och Wallin finner vi att den som är kristen måste vara omvänd enligt frikyrkorna. 

Frälsning och omvändelse hör ihop och omvändelsen innebär att individen vänder sig bort 

från det liv innan hon kom till tro på Jesus Kristus. Medlemskap sker genom ett aktivt val av 

individen och frikyrkorna förutsätter att medlemmarna har en personlig tro. Kyrkorna talar om 

en personlig insikt om att ha blivit frälst. I den tidiga frikyrkliga historien fanns det en tydlig 

frikyrklig livsstil. Det fanns tydliga gränser för vad man inte fick göra som kristen och man 

talade om att frikyrkan hade oskrivna regler som gick under benämningen syndakataloger. 

Fram till 1960-talet var det vanligt att medlemmar som överträdde de moraliska reglerna blev 

uteslutna, man tillämpade församlingstukt. Frikyrkorna har idag anpassat sig till ett mer 

tillåtande samhällsklimat och uteslutningar är numera sällsynta.
70

 Mot denna bakgrund kan 

församlingar ha kvar dessa värderingar men det är svårt att säga hur mycket och i vilka 

församlingar. Deras doxa och med det Connect Church, påverkas idag av både bakgrunden 

och av ett samhälle av år 2016.   
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8.1.3 Den retoriska publiken 

Den retoriska publiken ska, med en liten repetition: vilja skapa en förändring på problemet, ha 

möjlighet och kan påverkas.
71

 Den publik som har denna möjlighet ska ha tillgång till internet 

och kunna besöka hemsidorna. Att kunna påverkas går att koppla till Burkes teori om 

identifikation där han skriver att människan är en social varelse som söker samhörighet med 

andra och den som vill övertyga om något måste finna en gemensam nämnare i något annat 

först.
72

  

När man tittar på den publik som har en vilja att skapa en förändring på problemet hänger det 

ihop med att kunna bli påverkad. Kyrkorna kan tolkas vilja nå ut med ett kristet budskap och 

den publik de når kan antas vara människor som har ett behov av att söka en större mening 

med livet och frågor kopplat till tro. De kan påverkas av kyrkans budskap som behandlar 

dessa frågor. Det kan även vara människor som mår dåligt och söker hjälp när samhället inte 

räcker till och kan påverkas genom att de kan finna tröst och hjälp hos religionen. Människor 

som vill hjälpa andra som mår dåligt kan tänkas vara en betalande publik som endast är 

medlemmar i Svenska kyrkan men inte är besökare. En publik är även den som kommer i 

kontakt med kyrkan genom livets familjefaser som kopplar både till tradition och religion som 

dop, bröllop och begravning. Connect Church kan antas vilja nå kristna människor som har 

kommit ifrån religionen men som vill ha ett tydligt kristet budskap i en pingstförsamling. När 

båda kyrkorna vill nå ut med sin verksamhet kan publiken även vara de aktiva medlemmarna 

som vill se vad som händer i deras församling.  

Studiens syfte är att titta på publiken och de fortsatta analyserna ska belysa hur kyrkorna 

arbetar med att skapa en vilja hos sin publik. I analysen av hemsidorna kommer 

publikaspekten därför att fördjupas genom både topikanalys och visuell analys. 

8.2 Analys 2: Nikolai församlings hemsida 

8.2.1 Topikanalys 

Lindqvist Grinde skriver att det finns olika allmänna topiker som kan kopplas till saken eller 

handlingen. En viktig fråga är vad som behandlas. Hur man definierar något kan tyckas 

självklar men rymmer mycket mer. För en retoriker grundar sig definitionen på ett aktivt val. 
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Den som har stuckit kniven i en furste kan beskrivas som en mördare eller som en 

demokratikämpe. Definitionen har en användbarhet i syftet med att övertyga.
73

  

Jag kommer i den här studien att utgå ifrån att den sak eller det ämne som hemsidorna handlar 

om är kyrkan och dess verksamhet. Vad är det för kyrka? Analysen inleds med att jag tittar på 

hur de beskriver sig själva. Hos Nikolai församling ges en beskrivning i texten till den första 

bilden på hemsidan. ”Varmt välkommen till vår levande, öppna citykyrka i Örebro! S:t 

Nicolai kyrka ligger vid Stortorget i centrala Örebro och här möts tusentals människor varje 

vecka.”
74

 Församlingen definieras genom platsen, geografiskt var kyrkan är belägen. De 

ligger mitt i staden och uttrycker att de är synliga och att de når många. Det är lätt att hitta till 

kyrkan. En öppen och levande kyrka tolkas som att alla är välkomna och att det är liv och 

rörelse i kyrkan. I och med att kyrkan är välbesökt tolkas det som att hos dem finns något som 

många människor uppskattar och de bildar en samhörighet. Burke skriver just att en 

förutsättning för identifikation är att människor har behov av samhörighet med andra och ett 

sätt att leva är att agera tillsammans.
75

 Det är troligen ett aktivt val att benämna kyrkan som 

levande och att ange att de har många besökare trots att Svenska kyrkan tappar medlemmar. 

Det finns inga skarpa gränser mellan topikerna och öppen och levande går också att se som 

attribut. 

Den allmänna topiken attribut är fasta egenskaper som särskiljer och hör ihop med en 

beskrivning.
76

 Vilka fasta egenskaper går då att se hos Nikolai församling som beskriver dem 

som kyrka och församling, förutom dem jag presenterat i föregående stycke? Hos Örebro 

pastorat finner vi citat som ”Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Livsglädje, 

utveckling, kärlek och sorg hos Svenska kyrkan i Örebro. Vi finns för dig – i alla skeden av 

livet.”
77

 Dessa fyra element kan ses som grundbulten hos Svenska kyrkan och som skiljer dem 

från frikyrkan som inte har hela begravningsformen och konfirmation heter bibelskola med 

lite andra förutsättningar. Just att de använder andra beteckningar för dessa övergångsriter 

visar på attribut där de retoriskt vill lägga en större betydelse. Att de uttrycker att de finns i 

alla skeden i livet gör dem mer lättförståeliga och når fler människor. Livsglädje, utveckling, 

kärlek och sorg är också ord som har en större värdering och de lägger en känsla i begreppen 

för att starkare skapa identifikation.  
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Vad som mer utmärker hos Nikolai är dess långa historia. ”Kyrkan var från medeltiden 

Örebro stads huvudkyrka. Kyrkan påbörjades under 1200-talets andra hälft och tros vara 

färdigbyggd först i mitten av 1300-talet.”
78

 Kyrkan ses som en självklar byggnad i stadsbilden 

då den har varit med under hela stadens framväxt.  

Om saken eller ämnet består av flera delar kan delarna lyfta upp ämnet, om dessa 

beståndsdelar i sig är bra eller åtråvärda skriver Lindqvist Grinde.
79

 Detta kan förklaras 

genom att titta på en arbetsplats. Några kanske endast är där för att få lön medan andra även 

räknar in den sociala samvaron med arbetskamraterna som betydelsefull. Olika delar lyfter 

ämnet för olika individer. Just topiken beståndsdelar ligger i linje med Burkes teori om 

identifikation då den beskriver att det måste finnas någon samhörighet för att påverkan ska 

kunna ske. A är inte identisk med sin kollega B, men när de delar ett intresse kan A identifiera 

sig med B.
80

  

Finns det då delar inom det som framställs om församlingen som uppfattas som bra och kan 

skapa identifikation? Attributen i Nikolai kan även ses som beståndsdelar och har även delar 

under sig. Att titta närmare på konfirmation är ett bra exempel på en beståndsdel som även 

kan uppvisa på resultat. Jenny Holmberg, kommunikationsstrateg hos Svenska kyrkan Örebro, 

ser en del i förklaringen till att allt fler vill konfirmera sig i Örebro med konfirmand- och 

ungdomssatsningen ”Inte som du tror”, en avslutningsfest med inbjudna artister.
81

 Här kan då 

festen lyfta upp konfirmationen och locka ungdomar till att gå och läsa om kristendom. De 

har även andra inslag som syftar till att öka intresset för konfirmationen. På pastoratets 

hemsida syns att man kan välja konfagrupp utifrån tema, till exempel hockey, teckenspråkig, 

global eller gaming, och där en resa ingår hos alla. Man kan även välja grupp utifrån 

församling eller veckodag. ”Vilken konfatyp är du? Sportgalen, musikintresserad, grubblig, 

spontan…Det finns ingen ”mall” som du måste passa in i för att börja i en konfagrupp.”
82

 Här 

kan man se att det retoriska problemet med att få fler ungdomar till konfirmation har fått en 

lösning. Anpassningen till ungdomars doxa genom att göra beståndsdelarna i konfirmationen 

attraktiva har lyft fram en retorisk publik som kan och har en vilja att lösa problemet.  
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”Några kommer in i kyrkan för att tända ett ljus, andra för att besöka Café Nikolai och vår 

populära barnverksamhet, vi har ett rikt och stort ungdoms- och konfirmandarbete och ett 

härligt musik- och gudstjänstliv.”
83

 Här ser man delar som består av avkoppling i en 

fikastund, familjedelar med aktivitet för barn, locka den musikintresserade eller den som vill 

minnas en bortgången anhörig kan i kyrkan tända ett ljus på speciella angivna platser. De 

använder starka positiva ord som populära, rikt och stort och härligt. Dessa ord kan 

ytterligare locka till en identifikation då de är positivt värderande. 

Ändamål är syftet eller funktionen hos den aktuella saken eller handlingen.
84

 Här är alltså 

kyrkan och församlingen saken och dess syften studeras. Olika syften hos Nikolai går även att 

betrakta som dess beståndsdelar men nedan beskrivna ämnen drar mer till dess syfte. Det 

finns inget tydligt uttryck för vilka besökare de vänder sig till men de använder ordet ”öppen” 

och ett ofta förekommande ord är ”välkommen”.
85

 ”Behöver du prata med någon 

utomstående, få tröst eller finna styrka? Då finns våra präster och diakoner till hjälp. Vårt 

uppdrag är att se nöden, finnas där för att lindra – och att ge samhällets svaga en röst. Diakoni 

är kyrkans sociala arbete.”
86

 Syftet här framstår klart att kyrkan hjälper andra människor som 

har det svårt. ”Ett pastorat. Åtta unika församlingar. Vårt uppdrag: att göra gott.” och ” Men 

framför allt består vi av människor – anställda och ideella – som brinner för att göra skillnad, i 

både stort och smått.
87

 Kyrkan betonar här att de har som syfte att göra gott och att de består 

av enskilda individer som delar den här värderingen. I samband med denna text finns även sex 

korta filmklipp där individer berättar om personliga möten i kyrkan som gjort skillnad.  

Här hittar du sex berättelser om vad vi gör. Och varför. [---] Därför satt en av våra 

vaktmästare i två timmar i kyrkan tillsammans med en tjej som mådde riktigt dåligt. Det 

fanns ju ingen präst eller diakon på plats och flickan behövde verkligen stöd. Inte 

sedan, utan där och då. Som medlem i Svenska kyrkan, är du med och stödjer sådana 

möten i Örebro.
88

  

Ett syfte här är då att vara medlem och betala kyrkoavgift som kan avlöna de som jobbar inom 

kyrkan och stöttar de svaga. Kyrkan lägger här inte betoningen på att få fler kyrkobesökare 

utan att få fler betalande medlemmar och med detta en annan retorisk publik. Detta kan ju 

vara lite av ett dilemma hos Svenska kyrkan att de har två grupper av medlemmar att rikta sig 
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till. De behöver båda grupperna och de måste använda olika strategier för att nå dem. Den 

besökande gruppen kan nås genom övergångsriterna och den betalande gruppen kan nås 

genom det sociala arbetet. I samband med ändamål går det vidare att studera vilka de skriver 

att de vänder sig till.  

Något som sticker ut i deras kalender är ”Hårdrocksmässa i Nikolai”
89

. Det sticker ut genom 

att musikgenren inte hör till människors föreställningar om Svenska kyrkans doxa och det kan 

tolkas som ett tydligt strategiskt val att nå en ny målgrupp och visa på sin öppenhet och bredd. 

Trots betoningen på att få fler medlemmar finns det en begränsning. Det är bara personer som 

är folkbokförda inom pastoratet som kan bli medlemmar där.
90

 Således har församlingen en 

tydlig faktor som kan påverka vilken betalande publik de vänder sig till. När de söker en 

publik som kan bli medlemmar är det bara personer i närområdet som kan bli det och ett 

begränsat antal. Den retoriska publiken är den som har möjlighet att påverka problemet och 

vem som helst kan inte bli medlem i Nikolai församling.      

Orsak eller ursprung kan användas för att definiera objektet och orsaker som är hedervärda 

används då för att låta objektet framstå som hedervärt.
91

 När man går djupare på några av 

Nikolais grundelement, dop, konfirmation, vigsel och begravning, finner man orsaker till 

kyrkan och församlingen. 

Sedan 1200-talet har människor kommit till S:t Nicolai kyrka för att döpas, själva eller 

burna av sina föräldrar. Gud som är livets skapare gläds över varje ny människa som 

föds och följer henne med sin kärlek genom livet. Dopet är ett tecken på detta, en 

berättelse om det som vi inte kan se.
92

 

Denna text visar att dopet har en central del i kyrkan och att ursprunget är Gud och beskrivs 

som livets skapare. Det som är hedervärt här är att få följas genom livet med kärlek från Gud. 

Oavsett om man tror på Gud eller inte så symboliserar ordet kärlek, det goda som människan 

vill ha i livet. Även orden livets skapare, står för det goda och det som bygger upp. Dessa ord 

kommer igen under beskrivningen av konfirmation, ”Jag en Pilgrim och Gud som 

skaparen!”
93
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När man skriver om vigsel säger man ”I bibeln står det att ’Gud är kärleken’. Det betyder 

djupast sett att all äkta kärlek har sitt ursprung i Gud. Gud fanns med redan första gången ni 

upptäckte er kärlek. I vigseln ber de församlade för er kärlek och er framtid.”
94

 Med dessa ord 

beskrivs vad vigseln innebär i Svenska kyrkan och här lyfts kärleken återigen fram. Här 

kommer även ett citat med från bibeln som visar på ordens ursprung och det som kristna 

hänvisar till. Orsaken till vigsel mellan två människor ska här tolkas som Gud, kärleken själv.  

Det som framträder tydligt hos Nikolai är att de använder ord som appellerar till människan 

som en social varelse; ”mötesplatser”, ”umgås med andra”, ”dela erfarenheter tillsammans 

med andra”, ”tillsammans söker vi svar” och ”tillsammans med andra läsa och studera 

Bibeln”.
95

 Detta står för det goda då det kontrasterar mot ensamheten. Gemenskapen med 

andra står då som ursprunget till församlingen. Med denna appellering till människan som 

social varelse kan de visa på lösningen för Burkes resonemang om motpolen till samhörighet. 

Burke skriver att människans stora utmaning är främlingskap eller separation och att hon hela 

tiden söker en samhörighet.
96

 Kyrkan visar på att de har denna samhörighet som är motpolen 

till ensamheten. 

De särskilda topiker som är knutna till religionen i det här sammanhanget och som visar sig 

på hemsidan är: kyrka, gudstjänst, konfirmation, dop, mässa, diakoni, pastorat, Gud, Jesus, 

präst, pilgrim, bibeln och domprost. En tolkning av dessa ord skulle kunna vara att orden Gud, 

Jesus och bibeln är mest laddade för en icke-troende. När man går in på Nikolais hemsida och 

tittar runt på startsidan nämns inte orden Gud eller Jesus och ordet bibeln förekommer en 

gång i ordet bibeläventyr. Gud och Jesus nämns mer ingående under beskrivningarna av 

vigsel och dopet. Detta kan tolkas som en nedtoning av bibelns budskap och ett fokus på olika 

aktiviteter som passar en bred målgrupp och där icke-troende lätt kan känna igen sig. 

8.2.2 Sammanfattning och resultat av topikanalys 

Nikolai församling definierar sig som en öppen och levande citykyrka där tusentals människor 

möts. De utgår från kyrkobyggnaden och dess geografiska placering när de beskriver sig 

själva. Både boende och turister kan besöka den lättillgängliga kyrkan och beskåda den 

pampiga byggnaden med dess långa historia. Deras attribut är att alltid finnas till hands och 

täcka in människans olika faser i livet och beskrivs med orden livsglädje, utveckling, kärlek 

och sorg. I sitt arbete med konfirmander har de fått en ökning tack vare att kunna locka 
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ungdomar på olika sätt. Ungdomarna kan känna en identifikation därför att konfirmation är 

indelat i olika grupper som passar dem. Förutom dessa delar består kyrkan av 

familjeaktiviteter, musik- och körsång, och de har ett stort socialt arbete som går under 

namnet diakoni. I det diakonala arbetet kan de locka den målgrupp som vill hjälpa andra 

genom att betala kyrkoavgift och således endast vara medlemmar och inte kyrkobesökare. En 

satsning för att locka nya målgrupper är en hårdrocksmässa. Tydligast i deras ändamål syns 

hjälparbetet och att de är en kyrka med människor, både anställda och ideella som vill hjälpa 

andra. När församlingen beskriver sitt ursprung hänvisar de till Gud som skaparen och Gud är 

kärleken. De använder ofta ord som attraherar människan som en social varelse när de talar 

om gemenskap. Trots deras beskrivning av ursprunget till församlingen har de en nedtonad 

nivå av de specifika topikerna, klassiska kristna ord och på startsidan nämner de inte orden 

Gud och Jesus. En målgrupp bestående av icke-troende kan känna en samhörighet med 

församlingen då de har delar som följer genom hela livet. De har en stor hjälpverksamhet där 

man kan få engagera sig och betyda något för andra. En målgrupp kan vara människor som 

vill hjälpa andra men inte är aktiva i kyrkan utan gör detta ekonomiskt genom medlemskap i 

kyrkan. De kan tolkas attrahera en äldre målgrupp då de bygger mycket av sitt budskap på 

traditioner och kan tänkas höra till de äldres doxa. De har tonat ner starka religiösa begrepp 

och bygger sitt budskap på kärlek, gemenskap och godhet som kan höra till en allmän doxa 

och därför nå en bred målgrupp. 

8.2.3 Visuell analys 

Fem bilder som representerar Nikolai församlings hemsida kommer en i taget att analyseras. 

En kort beskrivning, denotation utförs och även en hänvisning till bilagan, sedan följer en 

kritisk tolkning, konnotation. Carlsson och Koppfeldt skriver att denotationen är bildens 

påtagliga innehåll och kan vara lätt att enas om medan konnotationen är associationer knutna 

till doxa.
97

 Den korta beskrivningen ska alltså vara så neutral som möjligt medan 

konnotationen blir en kritisk tolkning och är det intressanta i analysen att få olika perspektiv 

att framträda. 

På den första bilden visas överdelen på en äldre kyrkobyggnad med himlen som bakgrund. 

Bilden är tagen ur ett grodperspektiv. Strax ovanför byggnaden svävar ett stort antal färgglada 

ballonger. Den tillhörande texten förklarar att i den byggnaden finns Nikolai församling.
98

 I 

en gynnad tolkning kan ballongerna tolkas som att här är det fest, här välkomnas barn och 

                                                      
97

 Carlsson & Koppfeldt (2008), s. 18. 
98

 Se bilaga 1.1. 



 

25 

 

även en föryngring då ballongerna kontrasterar mot den äldre byggnaden. I kontrasterna 

framhävs delarna och det visar på en evidentia, målande beskrivning i budskapet. Mral, 

Gelang och Bröms skriver om evidentia som gör övertygandet levande och uttrycksfullt och 

där ett foto till exempel tydligt visar detta.
99

 En tolkning skulle då vara att vi är en ny kyrka 

med ett nytt innehåll för att locka fler besökare. En bild tagen ur grodperspektiv kan göra att 

objektet ges en större betydelse då det ser större ut och det kan uppfattas som arrogant eller 

hög status.
100

 Detta skulle kunna tolkas ur positivt perspektiv att de vill betona att kyrkan 

fortfarande är stor i Sverige trots sekularisering och att hit kommer många människor. Ur 

negativt perspektiv skulle bildvinkeln kunna lyfta fram en förhandlande tolkning där 

människorna i denna kyrka vill stå över andra som inte är med i kyrkan och som skulle vara 

på marknivån.  

På andra bilden syns ett flertal muffins med spritsad grädde. Go´fika i Nikolai och fika för 

goda ändamål är texten bredvid bilden.
101

 För den här bilden är texten ett måste för att förstå 

budskapet. Barthes begrepp avbyte
102

 är högst aktuellt här då texten tillför ytterligare 

betydelse och publiken kan göra tolkningen att förtjänsten går till kyrkans verksamhet och 

inte till vilket café som helst. I den gynnande tolkningen görs att människor ska komma och 

fika för att pengarna ska gå till goda ändamål och genom doxa förstås att pengarna går till det 

diakonala arbetet kyrkan gör. Här förmedlas budskapet att man inte behöver vara troende och 

besöka gudstjänster utan vem som helst kan stödja kyrkan och dess arbete för svaga 

människor genom att bara ta en fika hos dem. Närhet är viktigt för att det starkare bjuder in 

till handling och det visuella förstärker det.
103

 Att se bilder på muffins med grädde bjuder in 

till att just till det fiket måste man åka och fika. Det skapar en närvaro och omedelbarhet av att 

redan känna smaken i munnen när man ser bilden och en effektiv retorik för att locka dit 

människor. 

En tredje bild visar en horisont och en stor glödande sol. I förgrunden syns två mörka siluetter 

som tar ett högt hopp med utsträckta armar och ben. Texten berättar om 

ungdomsverksamheten som en av mötesplatserna i Nikolai församling.
104

 Budskapet 

signalerar att här finns livsglädje för unga människor att få. Bilden har en stark evidentia då 

solen symboliserar liv, kraft och värme. Av siluetternas kroppshållning är det lätt att förstå att 
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det handlar om just unga människor då det krävs en viss fysik för att utföra dessa hopp. I den 

förhandlande tolkningen kan man inta en avvaktande hållning och fråga sig om bilden kan 

vara lite överdriven. Bilden skulle kunna föra tankarna till en idrottsförening istället och bort 

från en kristen församling. Samtidigt kan bilden lättare locka en målgrupp av icke-troende 

ungdomar då doxa appellerar till livet som ung människa. 

En fjärde bild visar två vita runda myntliknande föremål med ett tryckt mönster på som visar 

Jesus på korset. Tillhörande text berättar att människor ska känna sig välkomna till 

gudstjänster i S:t Nicolai kyrka.
105

 Dessa objekt har en symbolisk innebörd. En symbol kan 

stå för en betydelse som är en överenskommelse där tecknen symboliserar ett större 

sammanhang.
106

 För att förstå dessa objekt måste man således ha en kännedom om en kristen 

doxa. Dessa objekt är oblater, små platta kakor som står för Jesu kropp och som intas vid 

nattvarden i kyrkan som ett tecken på minnet av Jesus.
107

 Budskap som är knutet till en kristen 

doxa begränsar således målgruppen och en icke-troende kan inte känna en samhörighet. Enligt 

Burke skulle man här kunna göra tolkningen att en målgrupp av människor som inte är så 

insatta i kristendom skulle kunna känna en separation
108

 och motsatsen till samhörighet då de 

inte förstår vad bilden visar. Bilden skapar alltså identifikation för en målgrupp som har en 

kristen doxa och förmodligen redan är besökare i kyrkan. 

En femte bild visar ett rum där en samling människor, i övre medelåldern vistas och där soppa 

serveras. Glada miner och två ljus som är tända på bordet. Texten berättar att sopplunch 

serveras i Nikolai Prästgård på torsdagar och kostar 50 kr.
109

 I de glada minerna kan 

tolkningen göras att hos församlingen finns det en trevlig stämning och att här finns 

människor i övre medelåldern. De visar här att de vill nå ut till en bred målgrupp. Att komma 

och äta där kan både ses som att inkomsterna ska gå till hjälpverksamhet men att också socialt 

utsatta kan äta där för en mindre summa pengar. Det är en bild med närvaro då den positiva 

stämningen kan kännas genom att betrakta människornas miner. För ett starkare retoriskt 

budskap kunde ändamålet med arrangemanget ha inflikats. 

På Örebro pastorats hemsida finns sex korta filmklipp där människor som är engagerade i 

kyrkan berättar om olika händelser inom kyrkan där de har betytt något för en annan 

människa. Klippen visar personernas ansikten i närbild när de pratar och tillhörande text 
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meddelar; ”[…] vad vi gör. Och varför.”
110

. De blandade berättelserna visar på olika 

människomöten till exempel prästen som inte hann lyssna på en som behövde prata men tog 

med individen så denne kunde prata inför andra och ge mening för dem också. En anställd 

berättar om en stökig konfirmand som kom fram till en oväntad positiv insikt. En körsångare 

berättar om den glädje hon kunde sprida till en besökare när hon satt i kyrkbänken. Och en 

anställd på krematoriet berättar om det stöd hon kunde vara för föräldrar som förlorat sitt 

barn.
111

 Närbilderna signalerar en öppenhet och ärlighet. I den gynnande tolkningen kan ses 

att hos Svenska kyrkan finns människor som bryr sig och tar sig tid för andra. De vill visa på 

innehållet i kyrkan, de människor som finns där och hjälper andra. Berättelserna visar på en 

bredd och att kyrkan finns där under hela livets faser. Det är medelålders människor, både 

män och kvinnor och närbilderna visar upp vanliga människor som alla kan identifiera sig 

med. Vanliga i den bemärkelsen att fasaden, det yttre inte är tillgjort. De är inte sminkade för 

att till exempel ta bort rynkor, leverfläckar och andra detaljer som syns i ansiktet i den nära 

kameravinkeln. Den äkthet det visar signalerar att här kan människor vara naturliga. 

8.2.4 Sammanfattning och resultat av visuell analys  

Urvalet av bilder från Nikolai församlings hemsida visar på bilder med en evidentia och som 

tar upp olika områden. Församlingens kyrka visas som en storhet i en väl avvägd 

kameravinkel men också i förändring. Det diakonala arbetet tydliggörs med en påtaglig 

närvaro i Go´fika och sopplunch som manar till givande för svaga människor. Ungdomar 

lockas till mötesplatser med livsglädje men som kan uppfattas som överdrivna. Den starka 

symboliska innebörden i oblaten skapar en samhörighet för den målgrupp som redan är 

kyrkobesökare, men kan samtidigt skapa separation för en målgrupp som inte är insatt i 

kristendomen. Med sina bilder av människor når de en bred målgrupp av både unga och 

gamla, icke-troende och troende. Filmklippen på pastoratets hemsida visar att hos Svenska 

kyrkan i Örebro finns vanliga äkta människor som bryr sig om andra och hit kan den komma 

som vill ha hjälp. Med detta budskap kan en målgrupp nås som känner ett behov av att få stöd 

när samhällets övriga instanser inte räcker till. Fokus ligger just på att hjälpa människor och 

en målgrupp som vill hjälpa andra kan känna en samhörighet här. 
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8.3 Analys 3: Connect Churchs hemsida 

8.3.1 Topikanalys 

På Connect Churchs hemsida möts man av orden “VÄLKOMMEN HEM”
112

. De vill här 

definiera sig som ett hem och här kan man hänvisa till den allmänna topiken likhet och 

olikhet. Lindqvist Grinde skriver att man kan likna sitt ämne med något som är positivt laddat 

och på det sättet låna en positiv känsla till sitt ämne.
113

 Connect Church kan här ses använda 

sig av den topiken för att uttrycka en liknelse till människors egna hem. Hemmet betraktas 

som en plats där man kan vara sig själv och känna sig trygg och Connect Church visar med 

texten en vilja att ha samma känsla i sin församling. I förhållande till frikyrkors bakgrund med 

splittring från Svenska kyrkan går det också att göra tolkningen av ordet hem som ett andligt 

hem med Gud. Med detta val av ordet hem når de en målgrupp av både troende och icke-

troende. Båda grupperna kan känna identifikation med ordet hem men de gör olika tolkningar 

beroende på deras doxa. 

”Läs mer och upptäck hur du kan ta del av allt som gör oss till mer än en kyrka.”
114

 Detta är 

ett citat hos dem som är mångtydigt och går lite emot vad de själva skriver. De använder ordet 

kyrka i sina beskrivningar men här går det att tolka att kyrkan skulle sakna något enligt dem. 

De säger här att de utskiljer sig. Att skilja sig från något kan bero på att objektet ska framstå 

som något bra gentemot något som inte är bra eller så kan utskiljandet bero på en precisering 

för att tydligare lära känna ämnet skriver Lindqvist Grinde.
115

 Här är det svårt att avgöra 

avsikten hos Connect Church om de vill verka bättre eller vara tydligare. Det går också att 

tolka en kyrka som byggnaden kyrka just när de lägger till ordet en före. Även här går då 

tankarna till förhållandet mellan frikyrkan och Svenska kyrkan då de vill se ett mer 

betydelsefullt innehåll hos församlingen.  

Att hitta en tydlig topik ”definition” hos Connect Church är svårt; ”det kan kännas som att vi 

har gudstjänster jämt och lite överallt”, ”En passionerad och nutidsanpassad kyrka”, ”en kyrka 

som alltid står redo” och ”En kyrka för den som inte redan har en att gå till. Ett hem som hela 

tiden gör plats för fler”
116

.  Definitionen kan ses som passande i dagens rörliga och snabba 

samhälle. Att vara lite överallt, stå redo och hela tiden kunna växa och göra plats för fler, helt 

enkelt att vara flexibel och inte bunden till den fasta byggnaden som ordet kyrka kan 
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symbolisera. Att de är nutidsanpassade syns också när det visar sig att söndagsmötena i 

Jönköping hålls på den aktiva ”nattklubben Sliver”
117

, detta kan tolkas stå i kontrast till doxa 

för en pingstförsamling på 1950-talet då de följde syndakatalogen. När dessa oskrivna 

moraliska regler för ett kristet liv, som till exempel alkohol och sex utanför äktenskap, 

överträddes ledde det till uteslutning ur församlingen för individen men här delar de lokal 

med aktiviteter som kan tolkas vara kopplade till alkohol och sex. En tolkning kan göras att de 

på 1950-talet inte ville vara i samma lokal som en nattklubb men nu har anpassat sig. 

Det första man lägger märke till på hemsidan är att engelska ord används för att beskriva olika 

delar. Kids, youth, sisterhood, growcamp, campus och lifegroup är några exempel.
118

 Detta 

kan vara i syfte att nå invandrare som talar engelska bättre än svenska. Det kan även vara ett 

sätt att locka ungdomar då engelska ord kan ses mer som spännande, häftigare och 

dagsaktuella när vi i dagens samhälle mer och mer lånar in engelska ord i det svenska språket. 

En ung människa kan ha lättare för att hänga på något som är nytt och svårare att stå emot 

grupptryck. Samtidigt stänger man ute äldre människor som kanske inte kan engelska eller 

som inte vill använda nya uttryck och då bryter mot deras doxa. Äldre människor kan hos 

Connect Church känna sig separerade och det skulle då strida mot Burkes resonemang om 

identifikation där han skriver att människor strävar efter att leva tillsammans och känna en 

samhörighet.
119

 Kyrkan kan här inte övertyga äldre med sitt budskap då de inte känner en 

samhörighet utan separation. 

 Något som också utmärker Connect Church är att de lyfter fram sina pastorer.  

För 10 år sen kom pastorerna Anders och Camilla Olsson till Connect Church med ett 

särskilt kall. De ville bygga en stark, levande och lovsjungande kyrka som kunde nå 

staden. [---] Hon fick ett profetiskt tilltal om att hon skulle vara med och skapa en 

atmosfär där nya sånger kunde födas fram. Sånger som skulle komma med hopp och 

frälsning till hela nationen. [---] En passionerad kyrka som är relevant för nästa 

generation. Under deras ledning har kyrkan växt […]
120

  

Att lyfta fram pastorerna kan lätt tolkas som att de står som ursprunget till kyrkan och inte 

Gud och bibelns ord och därmed ha ett svagt förtroende eller en misstänksamhet. Det kan vara 

svårt att ta till sig för olika målgrupper att Gud kan förmedla sig genom människor i ett 
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profetiskt tilltal. Samtidigt kan den icke-troende ha lättare att acceptera argument som 

kommer från en synlig avsändare i de två pastorerna och inte bibelns ord som skrevs för en 

alltför oöverskådlig lång tid tillbaka. Idag kanske vi lättare tar till oss det som har funnits 

länge och blivit en tradition och ritualer till exempel hos Svenska kyrkan där 

kyrkobyggnaderna hör till vår doxa. Det som har fallit i glömska är att de första kristna 

församlingarna spreds via just människor, Jesu lärjungar
121

. Den framträdande platsen syns 

också i att pastorn Anders 50 års kalas ligger som en punkt på församlingens kalender.
122

 

Detta kan uppfattas gå lite emot kristna värderingar som förespråkar alla människors lika 

värde men här lyfts två människor över andra. ”Genom stor ödmjukhet ger de andra plats att 

växa, och inspirerar andra att bli lika delaktiga i kyrkobygget och att förändra våra städer.”
123

 

Med dessa ord vill de ändå uttrycka att alla ska få ta lika stor plats trots att de tidigare 

uttrycker att det är pastorerna som fått kyrkan att växa. 

Connect Church attribut kan tolkas som de värdeord de marknadsför sin kyrka retoriskt 

genom och som syns ovan i citatet om pastorerna. Det är en kyrka som Gud startat genom 

dessa ledare. Kyrkan har ett centrum i att den är levande och lovsjungande. Utifrån detta 

centrum har den som uppdrag att nå staden och nationen med en ny sång, hopp och frälsning. 

Detta för att man är passionerad och relevant för nästa generation.  

Lovsången och musiken är något som också starkt utmärker församlingen.  

”Vi har en passion för lovsång i Connect Church. Det är ett starkt andligt vapen som 

förändrar atmosfärer, driver ut rädsla och välkomnar helande. Vår förhoppning är att 

musiken som skapas i vår kyrka får göra just detta i ditt liv. [---] Lovsången är en del av 

kyrkans DNA [...]”
124

  

Lovsången får stor betydelse och är det mest framträdande attributet hos församlingen och 

också en del av deras ändamål. Lovsången är en stor beståndsdel i Connect Church liksom 

musiken i övrigt. Connect Music Academy är en ettårig musikerutbildning där personer får 

kombinera sitt intresse för musik tillsammans med lovsången där syftet är att tjäna Gud 

utifrån sina gåvor.
125

 De övriga delarna hos församlingen går att finna under delen som de 

kallar ”engagera dig”. Vidare går att läsa ” […] redo för ett nytt steg i tro? […] Vill du växa 

[…] bli mer involverad i kyrkan.”.
126

 Här går det att tolka att den intresserade människan ska 

                                                      
121

 Allt om bibeln, http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/forsaml.htm, hämtad 2016-05-09. 
122

 Connect Church, kalender, http://connectchurch.se/#section-coming-up, hämtad 2016-05-04. 
123

 Connect Church, våra pastorer, http://connectchurch.se/hem/vara-pastorer/, hämtad 2016-05-04. 
124

 Connect Church, lovsång, http://connectchurch.se/lovsang/, hämtad 2016-05-04. 
125

 Ibid. 
126

 Connect Church, http://connectchurch.se/, hämtad 2016-05-04. 



 

31 

 

det få en djupare tro men det finns en föraning om att det krävs något av individen själv. 

Församlingen består vidare av barn- och ungdomsverksamhet, hjälpverksamhet, bibelskola, 

dop och bön. Gåva, team och lifegroup är lite mer intressanta och studeras närmare. 

Lifegroup; ”Den lilla gemenskapen i kyrkan […] be tillsammans med andra, lära känna nya 

vänner och växa i tro. [---] Oavsett vem du är så finns det en lifegroup där just du passar 

in.”.
127

 Här visar de att människor är tillsammans, ingen behöver vara ensam och att alla 

passar in och lyfter fram att de uppfyller människans sociala behov. Frikyrkor bygger till stor 

del på medlemmars engagemang och ekonomi och det kan möta motstånd. Det är intressant 

att titta på hur Connect Church har löst det genom hur de definierar områdena. Under gåvorna 

skriver de ”investera i något som verkligen håller” och under team skriver de ”Genom att våra 

volontärer fortsätter investera sin energi och sina talanger kan vi som kyrka göra mer och nå 

ännu fler. Vi ser framemot att bygga Guds hus tillsammans med dig!”.
128

 Genom att de 

använder ordet investera, tolkas det som att något kommer tillbaka och att det inte är 

bortkastade pengar eller bortkastad tid och får därför villiga människor. 

Vad går det då att se för syfte hos Connect Church? De förmedlar att de vill växa som kyrka, 

vara en del av samhället, doxan och kunna påverka. ”Vår längtan är att Connect Church en 

dag ska vara lika självklar i stadsbilden som alla ICA-butiker. Vi vill se kyrkan sträcka sig 

ännu längre och nå ännu fler, för vi tror att Jesus är svaret för att påverka vår samtid.”
129

 

Den utmärkande lovsången är också ett viktigt syfte hos församlingen. 

I ett av världens mest sekulariserade länder är det viktigare än någonsin att vrida upp 

volymen och prisa Jesus. Vi tror nämligen att lovsång är ett starkt andligt vapen som 

kan förvandla inte bara enskilda individer utan hela nationer. [---] Vi vill vara med och 

resa upp en ny generation av lovsångsledare och låtskrivare inom den kristna genren. [--

-] I Connect Church skrivs det just nu många nya sånger och vi hoppas att vi får 

möjlighet att släppa mer ny musik inom en snar framtid. [---] Vår bön är att skivorna vi 

släpper ska få vara en hjälp för lokala kyrkor att ta ner himlen på jorden.
130

 

De inte bara sjunger lovsånger i församlingen utan har som syfte att ge ut dessa sånger på 

skivor och sprida i världen och att deras sånger ska hjälpa andra församlingar. Här kan man 

göra tolkningen att sången och musiken ska nå människor istället för den traditionella 

dialogen genom språket. Dock kan ju musiken vara utformad i olika stilar och attrahera olika 

målgrupper likväl som att skrämma bort andra vilket lägger på en ytterligare dimension i att 
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kommunicera övertygande. I syftet med att nå besökare visar de med sin text ett brett 

perspektiv, ”Våra gudstjänster är för dig som är varmt troende, men också för dig som aldrig 

tidigare besökt en kyrka.”
131

. Här visar de att de vill nå en bred målgrupp av både troende och 

icke-troende. 

Att de två huvudpastorerna står som ursprung till församlingen kan vid första anblicken ses 

som självklart men på hemsidan förekommer det ofta bibelcitat så de har förankrat deras 

budskap i kristendomen och bibeln. Connect Church visar på kontakten med Gud och Jesus 

som vägen till ett bättre liv. ”Guds möjligheter i vardagen [---] Han vill bära dig [---] Han har 

räddat dig [---] nå sin fulla potential i Gud [---] få ditt liv förvandlat [---] Guds rike.”
132

 

Orsaken till kyrkan och också det hedervärda kan då tolkas som trygghet och 

självförverkligande för den enskilde individen. Men detta faller om man inte tror på Gud eller 

en högre allsmäktig kraft. Så här minskas målgruppen till att vara människor som redan är 

troende. 

De speciella topiker som här syns och är knutna till religion är: att bli kallad, profetiskt tilltal, 

bibeln, gudstjänst, pastor, Gud, Jesus, dop, bön, Kristus, lovsång, helande, andligt vapen, 

andliga gåvor, förbön, bönesvar, vara omsluten, tro, Guds hus och Guds rike.
133

 Det som 

utmärker är att topikerna Gud och Jesus förekommer rikligt överallt på deras hemsida. Burke 

skriver att identifikation handlar om att bland annat söka upprepningar.
134

 Detta kan tolkas 

som något en målgrupp av icke-troende skulle kunna backa för och känna främlingskap inför. 

De uttrycker tydligt att Jesus är svaret istället för att bara öppna för frågor om livet. Återigen 

går det att tolka att de kommunicerar med en målgrupp som redan är troende. 

8.3.2 Sammanfattning och resultat topikanalys 

Connect Church definierar sig som ett hem och målgruppen av troende människor kan tolka 

det som hem till Gud medan en målgrupp av icke-troende människor kan tolka det som ett 

ställe där man kan vara sig själv och känna trygghet. De uttrycker att de är mer än en kyrka 

och det öppnar för många tolkningar. Att vara mer än en kyrka kan jämföras med frikyrkans 

splittring från Svenska kyrkan och ett större religiöst innehåll. De vill vara en passionerad och 

nutidsanpassad kyrka som alltid står redo och det passar bra in i dagens samhälle som kräver 

att allt ska vara flexibelt. De utmärker sig genom att ha många begrepp på engelska och det 
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kan attrahera en ung målgrupp som vill se något nytt. De lyfter fram sina pastorer och det kan 

vara lättare för en målgrupp av icke-troende att de blir tydligare avsändare än att tro på 

bibelns ord samtidigt kan det vara svårt att tro på profetiskt tilltal. Utifrån sitt centrum som 

levande och lovsjungande har de som uppdrag att nå staden och nationen för att ge hopp och 

frälsning. Lovsången är något som utmärker församlingen och som de sprider till andra 

församlingar. Det är en så stark del att den benämns som kyrkans DNA. En viktig beståndsdel 

som hör ihop med lovsången är att de har en musikerutbildning. De bygger mycket på det 

sociala och församlingen är uppbyggd av små gemenskaper, lifegroups där alla kan hitta sin 

plats. En viktig beståndsdel i en frikyrka är att medlemmarna hjälper till både med sin tid och 

ekonomiskt och här jämför de gåvorna med en investering som ska ge tillbaka.  

Det tydligaste syftet hos församlingen syns i att de vill skriva och sprida lovsånger men de 

skriver även att de vill att deras kyrka ska växa och bli lika självklar i stadsbilden som ICA-

butiker. De skriver att de vänder sig till både de varmt troende och till de som aldrig besökt 

kyrkan förut. En målgrupp av icke-troende kan här få svårt att ta till sig budskapet då Connect 

Churchs doxa är tydligt uppbyggt av specifika topiker knutna till bibeln och ord som Gud och 

Jesus är ofta förekommande. För att höra till den tänkta målgruppen måste ett visst religiöst 

intresse redan finnas. Här erbjuds möjligheter att få göra andliga upplevelser, där de möter 

Gud. 

8.3.3 Visuell analys 

Även här har fem bilder valts ut och dessa representerar Connect Churchs hemsida. Först 

kommer en kort beskrivning, denotation och även en hänvisning till bilagan, sedan följer en 

kritisk tolkning, konnotation i analyssteget. Analys av bilderna följer på varandra i olika 

stycken. 

Den första bilden är tagen ur en sned vinkel och visar två personer i en rörelseposition, 

flygande hår och utsträckta armar, på en scen. De håller i mikrofoner och i bakgrunden syns 

stativ, instrument och engelsk text på en storbildsskärm. Den tillhörande texten meddelar att 

söndagar hos Connect Church är upplyftande och har en sprudlande stämning och att 

söndagar sällan är den andra lik.
135

 Här finns en stark närvaro i den stämning som 

församlingen vill förmedla. Connect Church vill locka människor till söndagar genom den 

aktivitet som musiken förmedlar. Den sneda bildvinkeln kan tillsammans med människornas 

kroppshållning tolkas som att här står besökarna inte stilla utan i den här församlingen är vi 
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engagerade och dansar och sjunger med. Den målgrupp som här tolkas som mottagare är 

yngre människor som vill ha fart och fläkt och även är bekväm med det engelska språket. 

Burke skriver att övertygelse sker när du bland annat talar mottagarens språk eller gester och 

kan identifiera ditt sätt med mottagarens.
136

 En äldre generation kan avskräckas både av 

kroppslig aktivitet och av sångtext på engelska. En äldre människa har troligtvis svagare fysik 

och klarar inte av fart och fläkt och många har inte fått lärt sig engelska och förstår således 

inte budskapet som texterna vill förmedla utan känner separation. 

Den andra bilden visar återigen en scen men den här gången taget rakt framifrån, dämpad 

belysning med spotlights mot scenen. Baksidan av publikens huvuden syns när de står tätt 

tillsammans vända mot scenen och med handflator uppsträckta i luften. Tre personer håller i 

mikrofoner på scenen, två personer spelar gitarr och storbildsskärmen visar text på svenska. 

Texten till bilden berättar om lovsången som Connect Churchs passion och ett starkt andligt 

vapen som kan driva ut rädsla och välkomnar helande.
137

 Budskapet i denna bild har stark 

anknytning till doxa inom frikyrkan där lovsången är en hyllning och uttryck för kärleken till 

Gud. En målgrupp bestående av icke-troende kan känna främlingskap inför detta men att 

musik påverkar sinnesstämningar hör till allmän doxa. Återigen görs tolkningen att 

målgruppen är en yngre publik då publiken står i en lokal med dämpad belysning och kan 

liknas vid en popkonsert. En äldre publik ser inte i dämpad belysning och har inte fysiken för 

att stå och lyssna. 

I den tredje bilden syns ett sädesfält med skog i bakgrunden och i förgrunden syns mogna 

veteax vaja i vinden. Texten berättar att dopet är ett beslut att följa Jesus.
138

 En symbolisk bild 

som i en kristen doxa hämtar betydelsen från bibeln. Jesu död på korset symboliserar 

vetekornet, som faller i jorden och dör, men som växer upp och ger rik skörd där den rika 

skörden symboliserar kristendomen i världen idag.
139

 Här går det att tolka att Connect Church 

vill visa på att dopet och att följa Jesus ger rik skörd. Den som inte känner till veteaxets 

betydelse från bibeln kan ändå göra tolkningen att dopet innebär att växa som människa och 

kopplingen kan göras till vetet som föda till livet. 

Den fjärde bilden har tagits när belysningen varit dämpad och visar därmed en mörk bild med 

ett stort publikhav av huvuden och en scen med spotlights i olika färger. En kort text till 
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bilden i form av orden vår kyrka.
140

 I en gynnad tolkning kan utläsas att församlingen är 

välbesökt och att andra ska förstå att här finns något intressant. Här finns en samhörighet som 

hos Burke är förutsättning för identifikation och övertygelse.
141

 De förmedlar en känsla av 

popkonsert och vill locka unga människor. Den mörka färgen kan symbolisera mystik och 

spänning. I doxa ligger att de vill förmedla att kyrkan inte är skalet i form av en byggnad utan 

innehållet och människorna som finns där. Det kan vara svårt att förstå kopplingen till kyrka 

när man ser bilden av en rockkonsert och därför kan bilden vara en begränsning. 

Den femte bilden visar en manlig person i bakgrunden i oskärpa och två unga mörkhyade 

tjejer i förgrunden som det är fokus på. Tjejerna ler och har blicken riktad rakt på betraktaren 

av bilden. Texten förmedlar att församlingen har mindre gemenskaper i kyrkan under 

benämningen lifegroup, där människor kan passa in, få vänner och växa i tro.
142

 Denna bild 

visar som alla andra bilder hos församlingen unga människor och den målgrupp som kan 

förväntas känna en samhörighet är också unga människor. ”Att fotografera en person rakt 

framifrån kan ge effekten av öppenhet, ärlighet och tillgänglighet, eftersom vi förknippar en 

öppen och rak blick med just dessa egenskaper.”
143

 Här kan tolkningen göras att här finns 

öppna och ärliga människor att bli vänner med och få dela livets alla delar med och kunna få 

vara den man är. Budskapet kan kopplas samman med människans sociala behov av att få 

tillhöra en gemenskap. I en kritisk granskning av bilden kan en kommentar läggas på genus då 

tjejerna är i skärpa och mannen i bakgrunden är oskarp. En tolkning skulle kunna göras att 

grupperna är könsindelade och tjejerna skulle ses som mer öppna.   

I topikanalysen gjordes en tolkning av orden ”VÄLKOMMEN HEM”
144

, som är det första 

som möter en besökare på hemsidan. I den här analysen framkallar dessa ord en vidare 

betydelse då de förekommer tillsammans med en film. Detta kan kopplas till Barthes begrepp 

avbyte som innebär att texten skapar större meningsfullhet åt det visuella.
145

 

De två orden står med stora versaler centrerat i förgrunden medan en film med många olika 

sekvenser går i bakgrunden. Motiven är alla hämtade från naturen och visar skiftande 

landskap och naturfenomen.
146

 Det är en storslagen natur som visas i form av snöklädda 

bergskedjor, stora öknar, moln som vandrar över himlen, klippformationer, hav, sädesfält och 
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skogar. I en kristen doxa ska man nu förstå att ordet hem står för att komma hem till Gud, 

Gud som skaparen av hela världen. Naturfenomen som laviner, vulkanutbrott och stora 

vattenfall ska symbolisera den kraft som Gud står för. En djupare tolkning kan då göras att 

Connect Church vill att människor ska komma till dem därför att där kan de få tillgång till 

Guds kraft. Tolkning kan också göras till att dessa bilder av storslagen natur väcker frågor om 

varifrån allt kommer, hur jorden kom till och att människor här har ett sammanhang där de 

kan få svar. 

8.3.4 Sammanfattning och resultat av visuell analys  

Connect Church har bilder som endast visar unga människor och kan därför förväntas locka 

en ung målgrupp. Bilderna visar upp en evidentia där en närvaro liknande popkonsert 

gestaltas av fysisk aktivitet hos både sångare, publik och där en mörk lokal med spotlights på 

scenen skapar stämning. Människorna här visar engagemang, är öppna, ärliga och accepterar 

olikhet. De visar även upp bilder med symbolik som kan vara svåra att förstå för en målgrupp 

av icke-kristna. Veteaxet har en djupare innebörd och skapar en identifikation för en 

målgrupp som redan är troende men kan ses som förändring i en människas liv och förstås av 

alla. Att beskåda storslagen natur väcker en beundran hos vilken människa som helst men här 

är det Gud, skaparen som lyfts fram när församlingen välkomnar besökaren hem. Bilderna 

skapar identifikation för yngre människor genom att visa på gemenskaper av unga människor 

och möten som liknar popkonserter. Bilder med storslagna naturlandskap kan skapa 

identifikation för en målgrupp av icke-troende individer då de väcker frågor om livet och 

jordens tillkomst. Bilderna visar att de samlar många och att de är levande och framgångsrika. 

Här är det många som funnit ett hem och det kan även läsarna göra.   

9 Diskussion 

Diskussionen inleds med en komparativ analys för att besvara frågan vilka likheter eller 

skillnader det finns mellan Nikolai församling och Connect Church. Till grund ligger den 

retoriska situationens villkor och resultaten av topikanalys och visuell analys. Därpå följer 

avsnitt om identifikation och vidare forskning. 

9.1 Vilka är de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan de båda kyrkorna? 

De båda församlingarna har den gemensamma grunden i bibelns budskap men visar det på 

olika sätt. De olika sätten blir också kyrkornas skillnader och följer här nedan. Nikolai bygger 

mer på traditionen och hänvisar till dop, vigsel och begravning. De har dessa aktiviteter som 
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bygger kyrkan. De håller bibelorden i bakgrunden medan Connect Church sätter dem mer 

framträdande på sin startsida. Församlingarna har tydliga inriktningar som gör dem olika 

varandra och inte jämförbara. Nikolai bygger på det traditionella i den storslagna byggnaden 

och det stora sociala arbetet som tidigare endast låg under kyrkan. Connect Church bygger på 

lovsången och vill vara en församling som föder nya musiker, lovsångsledare och 

lovsångsförfattare och sprida sin frälsning genom musiken. Hos Connect Church finns 

utrycket att de vill vara mer än en kyrka och det kan i sin konnotation peka åt olika håll. Det 

kan höra ihop med doxa att ha en personlig tro och vara omvänd men kan också syfta på deras 

inriktning mot musik och lovsång och att de då skulle vara annorlunda mot andra frikyrkor 

som den här studien inte behandlar. 

På detta sätt kan man se att Connect Church motsvarar sina retoriska villkor då de har ett 

tydligare och mer framträdande kristet budskap och i en frikyrklig doxa ligger tanken att 

medlemmar har en personlig tro. I Svenska kyrkans doxa ligger att alla människor ska 

inkluderas och detta visar de med en anpassning mot sina användare. De får fler konfirmander 

när aktiviteten är uppdelad efter olika ämnen, och inkluderar resor och fester. Man kan säga 

att det är effektiv retorik genom att de når fler men om dessa blir kvar i Svenska kyrkan efter 

konfirmationen går det inte att säga något om. Blir konfirmationen bara ett mål för de 

lockande resorna och avslutningsfesten?   

Det finns dock faktorer som församlingarna har gemensamt och det är att de kopplar ihop sin 

verksamhet med människans sociala behov av att få tillhöra en grupp eller gemenskap. Att 

locka människor till sig genom gemenskap kan ses som långt ifrån religion men människor 

har ett starkt socialt behov och det är det som studiens teoretiska grund vilar på. Människan 

vill känna en samhörighet och församlingarna hittar olika sätt på hur målgrupper av både 

troende och icke-troende kan känna den identifikationen. Båda församlingarna använder ordet 

levande och det kan tolkas som ett viktigt ord för kyrkan i dagens sekulariserade samhälle. De 

vill visa att det finns liv i kyrkan och att den inte är på utdöende. I topikanalyserna framträder 

vidare en mängd olika delar i kyrkorna men deras attribut blir det som visar på målgrupperna. 

Svenska kyrkan vänder sig till en bred målgrupp men trycker mer på att få betalande 

medlemmar som kan bidra till deras diakonala arbete. Connect Church skriver att de vill växa 

som kyrka och nå alla men musikprofilen kan tänkas tilltala en majoritet av yngre människor. 

Topikanalysen visar att denna församling kommunicerar tydligare med speciella topiker 

knutna till kristendomen och når en målgrupp som redan är troende.  
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Om man ser till den retoriska situationen ur Bitzers synvinkel svarar de båda församlingarna 

på problemet att Sverige blir mer sekulariserat. De kommunicerar båda via internet som i 

dagens samhälle ses som doxa för den som vill uttrycka sig för andra människor. Ur Vatzs 

synvinkel kan man inta ett mer kritiskt förhållningssätt och fråga sig om de själva skapar 

situationen och har ett etiskt ansvar. Sekulariseringen i Sverige har pågått under en lång tid 

och svenskar idag kan tänkas leva efter en doxa som inte känner behov av religionen i sina 

liv. Församlingarna har då ett etiskt ansvar genom att de då ses som medskapare av den 

retoriska situationen då de för fram kristendomen till icke-troende svenskar. Både Nikolai 

församling och Connect Church visar på aspekter som kan delas av en sekulariserad svensk 

doxa och därför attraherar icke-troende. Nikolai tar sin grund i kärleken och Connect Church 

visar upp storslagna naturlandskap och talar om skaparen. Något man kan ställa sig kritisk till 

är att Connect Church betonar att just deras perspektiv på kristendomen ska växa när de vill 

ha fler Pingstförsamlingar och inte talar om en bred kristendom. Teorin om identifikation 

visar på ett bra perspektiv för att förena människor innan påverkan kan ske. Teorin är mycket 

användbar då vi människor som publik hela tiden strävar efter att tillhöra olika grupper både 

medvetet och omedvetet. 

Det visuella påverkansmedlet har den fördelen att den skapar en närhet och omedelbarhet som 

slår den skrivna texten. Om man vill nå ut med ett budskap måste texten och det visuella 

överensstämma annars kommer tolkningen ligga på det visuella i första hand då den skapar en 

starkare närhet. Den visuella analysen visar på skillnader mellan kyrkorna. Connect Church 

kan här ses misslyckas med sitt budskap att vilja nå alla människor då de bara har bilder med 

yngre människor och då stämmer inte deras budskap med det visuella. Nikolai församling har 

en större bredd i sina bilder som passar deras verbala budskap. I deras korta filmsekvenser där 

de berättar om vad de gör finns en tydlig koppling med det diakonala arbetet. Som beskrevs i 

avsnittet om materialet har Connect Church ett större antal bilder och tolkningen görs här att 

de förstår makten som ligger i det visuella påverkansmedlet. I sin nya förändrade hemsida går 

det att tolka att Svenska kyrkan och Nikolai församling har förstått att bilder har makt då de 

har ökat bildantalet från den tidigare hemsidan. 

9.2 Kristendom och identifikation 

Att sprida kristendom med hjälp av identifikation kan innebära problem. Någonstans måste en 

kristen doxa mötas med den icke-troendes doxa och ändå ha kvar bibelns budskap. Att locka 

konfirmander med olika teman är effektivt men säger inget om ifall personer blir kvar i 

kyrkan. Samtidigt har kyrkan lyckats med sitt mål att nå människor i just den åldern. I 
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tolkning av Burkes teori om identifikation går det inte att se för hur lång tid påverkan skulle 

sitta i. Kyrkans mål kunde därför vara uppfyllt om människor kom till kyrkan. Identifikation 

skulle här handla om att få människor till kyrkan och inte att bli kristna, som skulle bli en 

senare fråga.  

Dopet ses av båda församlingarna som ett tecken på medlemskap i församlingen och med Gud 

men det säger inget om hur aktiv personen blir i församlingen och om denne besöker 

gudstjänster. För att förändra samhället kanske det räcker med att sprida goda värderingar 

som går att finna både i kristen doxa och i samhället i stort. Nikolai församling betonar 

kärleken och når med det en stor målgrupp tillsammans med det diakonala arbetet. Det 

viktigaste för att få ett bättre samhälle ligger nog i att se över värderingar oavsett om de ligger 

i religionen eller inte. Att tillhöra en församling kan hjälpa individen att leva efter rätt 

värderingar men jag ser inte att det är ett måste. Studien väcker frågor om värderingar och om 

inte goda värderingar lika gärna kunde ligga hos en person som inte besöker en kyrka eller 

tillhör en församling? 

När jag tittar tillbaka på Andersson och Johnssons studie i strategisk kommunikation ser jag 

att mina resultat liknar deras. De kom fram till att Svenska kyrkans hemsida dominerades av 

ett mottagarorienterat synsätt där budskapet var anpassat efter intressenternas preferenser. 

Även min retorikstudie visar på att Svenska kyrkan i form av Nikolai församling, anpassar sig 

efter mottagarna då specifika topiker kopplat till religionen tonas ner på startsidan. I den 

komparativa analysen har jag istället sett hur en pingstförsamling har ett sändarorienterat 

synsätt som tar tillvara det kristna budskapet.  

9.3 Vidare forskning 

I en framtida forskning skulle det vara intressant att se vilka målgrupper som ortodoxa kyrkor 

vänder sig till. Sverige blir ett mer mångkulturellt samhälle och deras kyrkor växer som en 

följd av det. Då skulle man även kunna studera hur olika kulturen påverkar olika 

kommunikativa handlingar. Det skulle även vara intressant med fler studier som behandlar 

värderingar. Som Thurfjell skrev kan en förklaring till minskat kyrkointresse vara att 

religiositeten finns kvar men har ändrat form och att religionen har blivit en privatsak.
147

 Det 

skulle även vara intressant att se en studie i vilka värderingar som ligger hos invandrande 

kristna personer som har en annan kulturell bakgrund och se hur de förhåller sig till kristna i 

Sverige.   
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 Se avsnitt 7.2 sekularisering. 
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10 Sammanfattning 

Den här uppsatsen vill ta reda på hur två kristna församlingar kommunicerar på sina 

hemsidor. Syftet är att se vilka målgrupper som kan identifiera sig med församlingarna och 

känna en samhörighet. Materialet består av text och filmklipp hos Nikolai församling i 

Örebro, även det som är gemensamt för Örebro pastorat och Connect Church i Göteborg, 

Jönköping och Örebro, där materialet är gemensamt för de tre orterna. En komparativ analys 

genomförs även mellan församlingarna för att se på likheter och skillnader. 

Den teori som till största del ligger till grund är den moderna retoriken och Kenneth Burkes 

identifikation och samhörighet. Med teorin undersöker studien genom ett hermeneutiskt 

perspektiv hur topiker och visuella medel kan få olika målgrupper att känna en samhörighet 

för att församlingarna sedan ska kunna utöva påverkan och förmedla kristendomen.  

Topikanalysen visar på Nikolai församling som en centrumkyrka öppen för alla. Det är en 

levande kyrka där tusentals människor möts. De har utmärkande attribut som följer människor 

genom hela livet. En stor del av den kyrkliga verksamheten består av diakonalt arbete och här 

kan en identifikation göras för den som vill hjälpa andra och bidra ekonomiskt genom 

medlemskap. I sitt konfirmationsarbete visar de upp en effektiv process av identifikation då 

en ökning skett i flera år. Hos Connect Church ligger en större betoning på ett kristet budskap, 

knutet till bibeln och kan tänkas vända sig till dem som redan är kristna. Deras identifikation 

bygger på att komma hem till Gud, skaparen genom lovsången. De har en stark 

musikprofilering med en stil som vänder sig till en yngre publik. 

Den visuella analysen visar Nikolai församling med en tydlig evidentia som tar upp olika 

områden. Deras hjälpande verksamhet illustreras av korta filmavsnitt som visar på en närvaro 

och äkthet där människor bryr sig om andra. Connect Church har bilder som tydligt vänder sig 

till en yngre publik och går emot deras text om att de vänder sig till alla. Dock har de förstått 

den närvaro det visuella påverkansmedlet skapar och använder det flitigt på sin hemsida. 

Trots att båda församlingarna är kristna är de väldigt olika varandra. Deras inriktningar visar 

på skillnader men det de har gemensamt är att båda visar upp värderingar som attraherar 

människan som en social varelse och skapar möjligheter för identifikation. De vill båda också 

visa på att kyrkan inte är en utdöende företeelse och använder ordet levande i sin beskrivning. 
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