
Institutionen för informatik 

Digital Medieproduktion 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

SPB 2011.10 

 

 

  

 

Att digitalisera kyrkliga handlingar 

  

Emil Lind 
Oscar Hansson 



1 

 

 

Abstract 

With this study we aim to learn more about the relationship between digitalization and the 

swedish church. We have interviewed two priests and two other persons – one who got 

married about five years ago, and one who, at the time of writing, is getting married in a few 

weeks. In addition to the interviews we found some earlier research that were relevant to us, 

which we read and compared to the empirics we got from the interviews. In our study we have 

taken qualitative research into practice since we want our interviewees to really share their 

points of view on the organisation’s usage of digital media. We developed a prototype which 

we used to approach the problems and get knowledge about them. The lo-fi prototype was a 

website were couples could reserve a date for a wedding at a specific church, as well as plan 

and frame up their wedding. We found out that there are no perceived need today to digitize 

the process of reserve and plan a wedding, even if our prototype would ease some aspects of 

the process. The main reason for this is the importance of meeting in real life, which 

digitaliation tend to leave out. 

 

Nyckelord: digitalisering, modernisering, Svenska Kyrkan, bröllop, vigsel, fysiskt möte, 

Bönewebben  
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1. Introduktion 

1.1. Inledning 

I slutet av 2010 hade 82 % av Sveriges befolkning tillgång till bredband i hemmet (Elvelid, 

2010), internetanvändare över 50 år ägnar i genomsnitt en dryg timme på internet i hemmet 

varje dygn och användare i åldersintervallet 12-30 år ägnar dubbelt så mycket tid på internet. 

Antalet människor i Sverige som inte använder internet är idag endast 1,3 miljoner, en siffra 

som 2020 förutspås ligga på 500 000 (Elvelid, 2011). 

1980 var 92,9% av Sveriges befolkning medlem i Svenska Kyrkan, 2010 låg samma siffra 

endast på 70 % (sändaren.se, 2011). Det var denna negativa trend som från början fick oss 

intresserade av att forska vidare kring denna organisations förhållande till digitalisering och 

modernisering. När företag och organisationer väljer att göra sina tjänster tillgängliga på 

digitala plattformar, till exempel internet, så är det oftast för att möta människors behov, 

önskemål och ändrade levnadsvanor. Bankerna hade troligtvis inte lagt ned så mycket arbete på 

att digitalisera sina tjänster om inte befolkningen hade tillgång till datorer, och reklambyråer 

skulle nog inte heller hänvisa till diverse webbsidor i sina annonser och reklamfilmer om de inte 

visste att människor visste hur man använder en webbläsare.  

Företag och organisationer av alla slag digitaliserar sina verksamheter och gör sina produkter 

och tjänster tillgängliga på internet eller andra digitala plattformar, till exempel internet. 

Exempel på detta är att våra banker gör det möjligt för oss att betala våra räkningar via deras 

webbsidor istället för att vi ska söka oss till respektive bankkontor. Ett annat exempel är 

Systembolaget som har sitt utbud av varor även på internet där man som kund kan beställa hem 

en leverans. Teknikens framsteg och människors ökande användning av digital media går hand i 

hand. Sedan slutet av 90-talet, då begreppet 24-timmarsmyndigheten1 myntades, har 

regeringen uttalat följande mål (statskontoret, 2000): 

 

 Samhällsservicen till medborgare och företag skall förenklas och förbättras. 

 Medborgare skall lättare kunna ta del av information och samtidigt aktivt kunna delta i 

beslutsprocesser inom den offentliga förvaltningen. 

 All information och tjänster som kan tillhandahållas elektroniskt skall göra det. 

 

Dessa mål gäller för statliga och kommunala myndigheter, exempelvis arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan och konsumentverket. Begreppet 24-timmarsmyndigheten och de mål som 

detta innebär är bara en i raden av digitaliseringar som sker eller har skett i vårt samhälle. 

Det är inte bara i den offentliga sektorn som digitaliseringsvågen sköljer fram, kommersiella 

företag har också digitaliserat mer och mer av sina verksamheter för att möta människors behov 

och önskemål. Internet har alltså blivit en betydelsefull del av både kommersiella företag och 

statliga och kommunala myndigheter (Jorgensen & Calbe, 2002). 

                                                        
1 Står för elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst, samt en vision om att myndigheter är mer 

serviceinriktade. Service och information ska ges ut på webben på tider och platser som passar individen. 
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Även om begreppet 24-timmarsmyndigheteten inte gäller den svenska kyrkan finns dock 

likheter med 24-timmarsmyndigheter att ta i beaktning. Statliga och kommunala myndigheter 

är skyldiga att vara tillgängliga för alla, oavsett klasstillhörighet, kön och handikapp, medan 

kommersiella företag kan rikta sig till vilka de vill. Den svenska kyrkan liggen i mellanlandet av 

dessa extremer, organisationen har som mål att rikta sig till alla människor och inte utesluta 

någon (Svenska Kyrkan, 1). Detta gör kyrkan till ett specialfall, då den varken är en myndighet 

eller kommersiell organisation, men ändå har som mål att finnas där för alla (Svenska Kyrkan, 

1). Svenska Kyrkan och dess förhållande till digitalisering är alltså ett intressant och viktigt 

ämne att forska kring.  

Svenska Kyrkan har redan påbörjat att digitalisera delar av sin verksamhet. En av kyrkans 

mest fundamentala delar, bönen, har redan digitaliserats. Bönewebben är en plats på internet 

som liknar den klassiska bönelådan som finns i kyrkor där människor kan lägga sina böner så 

att kyrkan ber för dem också. Bönewebben fungerar likadant, skillnaden är att det är digitalt och 

att alla kan söka bland och läsa andras böner också. När man skriver in sin bön på webbplatsen 

väljer man samtidigt vilken stad man bor i, vilket resulterar i att rätt kyrka ber för användarens 

bön. (Svenska Kyrkan, 2). 

Några fundamentala delar av den svenska kyrkan som inte har digitaliserats är begravning, 

bröllop och vigsel, dop och predikan. För att göra kyrkan mer attraktiv kan man undersöka ifall 

digitalisering av ytterligare en av kyrkans fundamentala delar tilltalar folk. Vi har riktat in oss 

mot digitalisering av bröllop och vigsel som är en viktig uppgift inom Svenska Kyrkan. I 

dagsläget kan man inte boka och planera sin vigsel genom en webbsida av Svenska Kyrkan, utan 

man måste använda sig av mer traditionella metoder som att ringa eller gå till själva kyrkan, 

alternativt använda en tredjepartswebbsida som inte ägs av kyrkan. 

1.2. Syfte & mål 

Målet med denna uppsats är att skapa kunskap kring den digitalisering som Svenska Kyrkan 

upplevt hittills. Vårt syfte är att ta reda på Svenska Kyrkans upplevda behov av det koncept som 

vår protyp innebär, det vill säga digitalisering av arrangemang och bokning av vigslar inom 

organisationen. 

1.3. Frågeställning 

Vilka möjligheter och hinder upplever Svenska Kyrkan och dess avnämare vid digitalisering av 

en kyrklig tjänst/handling? 
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2. Metod 

2.1. Den kvalitativa metoden 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår forskning. En kvalitativ metod tillåter oss som 

forskare att komma nära studieobjektet och respondenterna, och ställa frågor till dessa som 

gjorde att vi kunde skapa djup förståelse i det vi ville veta mer om (Becker, 1996). Våra 

intervjuer har varit öppna och löst strukturerade, med frågor som börjar med ”varför” och ”vad 

tror du är anledningen till…”, istället för ”hur mycket” och ”hur många” som ofta är fallet i 

kvantitativa metoder när man använder sig av enkäter. Eftersom våra intervjuer har varit 

semistrukturerade snarare än hårt strukturerade med stängda frågor låg vår metod klart 

närmare en kvalitativ sådan. Vi har ställt öppna frågor i syfte att inte generera svar som “ja” och 

“nej” eftersom vi ville att intervjupersonerna skulle utveckla sina tankar och åsikter så mycket 

som möjligt. Semistrukturerade frågor är bra att använda sig av då intervjupersonerna vill 

kunna känna sig fria att ställa frågor som inte är förberedda och nedskrivna, samt när man vill 

kunna ställa följdfrågor när man finner det nödvändigt (Widerberg, 2002). Detta var viktigt för 

oss eftersom det vi ville skapa kunskap kring inte går att ta reda på enbart med hjälp av slutna 

frågor. För att verkligen få informanter att dela med sig av sina tankar och åsikter kring Svenska 

Kyrkan och dess förhållande till digitalisering har vi låtit intervjuerna mer fått likna ett samtal. 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagning. 

2.2. En iterativ arbetsmetod 

I modern systemutveckling blir det allt vanligare att använda en iterativ arbetsmetod, vilken av 

många anses vara effektivare och säkrare än den mer traditionella ”vattenfallsmetoden” vad 

gäller kostnad och slutresultat. När man utvecklar iterativt delas arbetet upp i olika 

”iterationer”, och i varje iteration, alltså i vårt fall mellan varje intervjutillfälle, tillförs 

förändringar till prototypen (Kruchten, 2000). 

Vi ville kombinera vår kvalitativa forskningsmetod med en iterativ arbetsprocess (i 

utvecklandet av vår prototyp) där vi intervjuade samma personer fler än en gång. Vår tanke med 

att jobba iterativt med vår prototyputveckling är att ta reda på hur våra informanter reagerar på 

en digitalisering av en kyrklig handling, i det här fallet bröllop. Utifrån den respons som vi får 

utvecklar vi nya idéer, lösningar och funktioner som vi tillägger i prototypen. Syftet med att 

lägga till nya funktioner och idéer enligt deras önskemål och åsikter är att generera kunskap om 

deras upplevda behov av att digitalisera bröllop, samt vilka hinder och möjligheter man stöter 

på i utvecklingen av en sådan digital tjänst. Detta upprepas efter varje intervjutillfälle, vilket är 

en iterativ arbetsprocess.  

2.3. Lo-fi-prototyp 

För att komma närmare den kunskap vi söker har vi valt att kombinera våra intervjuer med en 

lo-fi-prototyp, vilket är ett verktyg i vår iterativa arbetsmetod. Syftet med att skapa en lo-fi-

prototyp har varit att få informanterna att samtala djupare om vår frågeställning. En lo-fi-
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prototyp är till exempel en pappersprototyp, vilket var vad vi använde oss av i den här 

undersökningen. En anledning till varför man använder sig av lo-fi-prototyper är bland annat 

för att testobjekten ska förstå att prototypen är i ett tidigt skede av utvecklingen och att man 

därmed kan ändra det mesta av den. En high-tech-prototyp kan, i motsats, ge en bild av att 

prototypen är i ett för sent skede av utvecklingen för att ändras. Lo-fi-prototyper kan variera vad 

gäller interaktivitet, men är många gånger inte lika interaktiva som en hi-fi-prototyp (Wilson, 

Rauch & Paige). Vi använde oss av en lo-fi-prototyp för att intervjuobjekten skulle förstå att de 

var fria att tycka till om förändringar på allt de såg och så att de inte skulle tro att vårt enda syfte 

var att skapa kunskap kring prototypens användarvänlighet. Graden av interaktivitet vår 

prototyp erbjöd begränsades av det faktum att det bara var några papper som representerade 

olika delar av webbsidan. Medan objekten navigerade sig ställde de frågor medan vi besvarade 

dem och lade till olika kommentarer för att säkerställa att de förstått prototypen (Benyon, 

Turner & Turner, 2005). 

Vi började med att utveckla en prototyp utifrån den bild vi fick från vår första intervju vilken 

var formad som ett samtal. Denna utvecklade vi sedan hela tiden under arbetsprocessen mellan 

intervjuerna utifrån den feedback vi fått. Benyon, Turner och Turner säger i sin bok ”Designing 

Interactive Systems”, när de beskriver begreppet lo-fi-prototyp: ”They (lo-fi-prototyper) 

capture very early design thinking and should aid, not hinder, the process of generating and 

evaluating many possible design solutions.”. Detta citat tycker vi beskriver väl vad vi vill uppnå 

med lo-fi-prototypen. Vi vill upptäcka olika designlösningar för att ta reda på vilka möjligheter 

informanterna ser i en digitalisering av bröllop. 

2.4. Mock-ups 

Vår lo-fi-prototyp (se bilaga 1 och 2) var uppbyggd i form av mock-ups. Mock-ups är skisser av 

webbsidor, vilket vi ansåg var väldigt passande eftersom vi bestämt oss för att använda oss av en 

lo-fi-prototyp av en webbsida. Vi konstruerade våra mock-ups på gratisversionen av 

”http://www.balsamiq.com” (balsamiq.com). 

2.5. Vår prototyp 

Syftet med vår prototyp har främst varit att genera kunskap, inte att utveckla ett bra system. Vi 

ser prototypen som ett verktyg som vi använder under våra intervjuer för att få våra informanter 

att dela med sig av sina åsikter, tankar och önskemål om kyrkans förhållande till digitalisering, 

samt vilka upplevda behov som idag existerar inom organisationen. Prototypen innehåller en 

del där de kan boka datum för vigseln och en del där de kan planera själva innehållet på vigseln. 

Två koncept som prototypen även innehöll var onlinevigsel och ”WeddingTube”. Dessa koncept 

avser vi att beskriv nedan. 

2.6. Onlinevigsel 

Syftet med detta koncept var att få informanterna att så mycket som möjligt reflektera över var 

gränsen för att digitalisera kyrkliga handlingar går. Denna idé gick ut på att paren skulle ha 
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möjligheten att gifta sig online. Det skulle fungera så att alla använde webbkameror och var 

uppkopplade till en webbsida där paren och prästen visades. Det skulle även vara möjligt för 

vittnen till vigseln att närvara via webbkameror. Allt skulle visas live för alla som var 

uppkopplade. Ett scenario vi tog fram där denna form av vigsel skulle kunna användas är om 

exempelvis paret och prästen ifråga är på tre olika ställen i världen samt att vittnena är på 

ytterligare några ställen. Paret har ingen möjlighet att träffas på en tid framöver och de är i 

behov att gifta sig så tidigt som möjligt. 

2.7. WeddingTube 

Med ytterligare ett koncept ansåg vi att vi skulle kunna nå kunskap om fler möjligheter kring 

digitalisering av kyrkliga handlingar, och även få insikt i vilka typer av digitala tjänster som 

präster och användare av kyrkliga handlingar kan tänka sig att använda. Detta resulterade i en 

YouTube-liknande tjänst där par som har gift sig skulle kunna lägga upp en video på deras egna 

bröllop för andra att ta del av. Denna sida skulle Svenska Kyrkan stå för, och grundtanken var 

att par som saknade inspiration till sitt bröllop kunde gå in och kolla på andras för att få idéer. 

En del av idén var att man kunde få välja att antingen hålla videon öppen för allmänheten eller 

lägga upp den på en privat kanal där enbart dem man bjöd in kunde få se. Vi utvecklade även 

fram ett forum där par som ska gifta sig, par som har gift sig samt präster kan diskutera ämnen 

som inspiration till bröllopet, parförhållanden, tips, råd, samt vad det innebär att gifta sig. 

Ytterligare en funktion som denna hemsida skulle kunna innehålla var att paren kunde streama2 

sitt bröllop live, för att låta de som inte kunde närvara på bröllopet se på det via datorn. Man 

kunde även här välja om streamen skulle vara öppen för allmänheten eller privat där endast de 

utvalda kunde ta del av bröllopet. Hela denna idé till webbsida kallar vi ”WeddingTube”. 

2.8. Urval 

Anledningen till att vi tog kontakt med just den kyrkan vi tog kontakt med är att vi blev tipsade 

av ett flertal personer på institutionen Informatik på Umeå Universitet om att de verksamma 

inom församlingen med största sannolikhet skulle vara intresserade av vårt examensarbete och 

villiga på att ställa upp på intervjuer. Vi strävade efter att intervjua minst två stycken präster 

med minst två intervjutillfällen med vardera präst, detta för att få en så representativ och 

tillförlitlig empiri som möjligt. Eftersom många av våra frågor resulterar i högst subjektiva svar 

och åsikter var det av stor vikt att få åsikter från flera personer. Samma krav hade vi i vårt urval 

av personer som inte jobbar inom Svenska Kyrkan och som antingen nyligen har gift sig eller 

snart ska göra det. Det optimala enligt oss var att få intervjua en som nyligen gift sig och en som 

snart ska göra det så att vi får en viss variation i vår empiri. 

Vi hade även som mål att intervjua en eller två personer som jobbar på Svenska Kyrkans 

webbavdelning, men på grund av praktiska skäl blev dessa intervjuer aldrig möjliga att 

genomföra. 

                                                        
2 Uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens dator samtidigt som de överförs över ett LAN 

eller WAN, till exempel internet. 
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2.9. Genomförande 

Vi kontaktade och intervjuade två präster som är aktiva inom en församling i en medelstor 

svensk stad, präst A och präst B. Samtliga intervjuer ägde rum i kyrkans lokaler. För att kunna 

utveckla en prototyp är det viktigt att vi vet hur det går till idag när ett par vill gifta sig genom 

Svenska Kyrkan, därför var syftet med den första intervjun, vilken var med präst A, endast att 

skapa förståelse kring processen av bokning och planering av bröllop. Våra frågor kretsade kring 

hur det går till när par kontaktar kyrkan när de har bestämt sig för att gifta sig, och hur 

processen därefter ser ut fram till vigseln. Intervjun var en ostrukturerad sådan som egentligen 

mer liknade ett samtal med några riktlinjer där präst A öppet fick berätta om hur processen 

kring en vigsel ser ut idag, samt dela med sig av hans tankar och åsikter kring detta. 

Vår nästa intervju var med präst B. Denna intervju var semistrukturerad där vi utgick från ett 

antal förberedda frågor, men ställde vissa följdfrågor när vi kände att det behövdes, eller när vi 

kom på en fråga som vi inte skrivit ned. Från början ställde vi allmänna frågor om dagens 

situation inom Svenska Kyrkan, såsom organisationens minskande medlemsantal. Senare gick 

vi mer in på organisationens förhållande till digitalisering och hur präst B tror att fenomenet 

kan gynna kyrkan. Vi riktade också många av frågorna mot hur processen kring bokning av en 

vigsel ser ut och hur bra präst B tycker att den fungerar i dagens läge. Vi tyckte att det var viktigt 

att vi lät präst B (och även präst A senare) berätta om vilka delar av vigselplaneringen och 

vigselbokningen som han tycker är mest betydelsefull och om han kunde tänka sig detta existera 

och fungera på en digital plattform. Vi lät honom även titta på vår första prototyp och dela med 

sig av hans åsikter kring den, vad han tyckte var bra och vad han tyckte var dåligt. Vi tog till oss 

åsikterna och hade dessa i stark åtanke när vi utformade den andra versionen av vår prototyp. 

Detta är en del av den iterativa arbetsprocess som vi har strävat efter att hålla oss till genom 

utvecklandet av vår prototyp. 

Sedan intervjuade vi präst A en andra gång, denna gång semistrukturerat, liknande vår första 

intervju med präst B. Vi hade med oss både vår första och andra prototyp och visade båda dessa 

för honom. Vi ägnade mest tid åt den nya versionen, även om han fick uttrycka sina åsikter om 

den första också. 

Förutom präster har vi även intervjuat två privatpersoner som inte jobbar inom Svenska 

Kyrkan. En av dessa är i skrivande stund mitt uppe i planeringen av sin vigsel, och den andra 

gifte sig för cirka fem år sedan. Den första intervjun var med person A, den som inte har gift sig 

ännu. Person A intervjuade vi vid två tillfällen och person B intervjuade vi en gång, vilket var 

nära slutskedet av hela processen då vår prototyp redan hunnit gå igenom flera olika 

modifieringar. Några av de frågor vi ställde prästerna skiljde sig lite från de frågor vi ställde 

privatpersonerna. Detta var för att anpassa dem till någon som arbetar inom Svenska Kyrkan 

respektive någon som besöker Svenska Kyrkan. 
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3. Relaterad forskning 

Om man letar hittar man en del forskning som liknar vår. En person som har forskat mycket 

inom ämnet är Christopher Helland, professor i religionssociologi och verksam på Dalhousie 

Universitet i Halifax i Kanada. Han har bland annat forskat kring hur en rad olika religiösa 

traditioner har påverkats av den alltmer ökade användningen av internet och digital teknik i 

samhället. I en artikel studerar han religiösa webbsidor på internet utifrån begreppen “religion 

online” och “online religion” (Helland, 2005). Det förstnämnda begreppet syftar på 

informationstunga webbsidor, medan “online religion” är webbsidor där människor får vara 

interaktiva i större utsträckning och vara delaktiga i religiösa aktiviteter av olika slag. Han hittar 

bland annat webbsidor där besökare får fylla i ett ”böneformulär”, alltså ett sätt att be till Gud 

via webbsidan, vilket kan liknas vid Svenska Kyrkans Bönewebben (bönewebben). Vidare 

kommer han fram till att det tidigare främst var icke-officiella webbsidor som erbjöd online 

religion, medan officiella sådana, såsom svenskakyrkan.se, främst erbjöd ren information. På de 

icke-officiella webbsidorna kunde människor interagera, diskutera religion och till och med 

delta i olika religiösa ceremonier. Dock så har även officiella religiösa webbsidor på senare år 

inriktat sig mer och mer mot interaktivitet (Helland, 2005).  

En annan verksam inom området är Mia Lövheim, lektor i religionsvetenskap vid teologiska 

fakulteten, Uppsala Universitet, och docent i religionssociologi. Även hon har forskat kring 

religionens förhållande till digitala medier, och har i en avhandling bland annat analyserat hur 

unga människor skapar sin religiösa identitet på internet (Löwheim, 2004). Hon slår bland 

annat fast att det finns ett flertal exempel där internet används där människor med likartade 

religiösa intressen träffas och pratar med varandra. Hon menar också att konflikter mellan 

religiösa och icke-religiösa som ett resultat av att religionen existerar på internet. Icke-religiösa 

människor går in på diverse religiösa forum med syfte att kritisera religionen och det den står 

för. Lövheim skriver också om en grupp människor som, tackvare den lättåtkomliga 

informationen om religion som finns på internet, tar ett urval av olika religioner och skapar sin 

egen trosuppfattning. Denna grupps beteende provocerar på de religiösa och icke-religiösa. De 

religiösa anser inte att man gör rätt i att skapa en egen trosuppfattning på det sättet, medan de 

icke-religiösa finner det svårt att resonera med personer som har en sådan egen tro. Båda 

grupper anser att gränsen mellan religiösa och icke-religiösa suddas ut, vilket båda tycker är 

negativt (Lövheim, 2004). 

Annan liknande, och för oss mycket intressant, forskning är den som behandlar ämnen som 

e-government och digitalisering av statliga och kommunala tjänster. Haiyan Qian har i sin 

artikel behandlat begreppen ”e-government” och ”e-governence”, vilket är samma sak som 24-

timmarsmyndigheten. Han lägger bland annat fram en rad olika punkter som en framgångsrik 

e-stat är beroende av: 1) hur stabil och tillförlitlig den teknologiska basen är, 2) hur tekniskt 

kunnig befolkningen är samt 3) hur effektiv och medborgarcentrerad tjänsten ifråga är (Qian, 

2010). Svenska Kyrkan är varken en statlig eller kommunal tjänst, men påminner ändå starkt 

om en verksamhet som hör till den offentliga sektorn. Kyrkan är inte skyldig att nå ut till alla, 

och måste inte enligt lag förhålla sig till de av regeringen uttalade mål som statliga verksamheter 
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måste. Dock så är Svenska Kyrkan en del av den sociala ekonomin med ett stort ansvarstagande 

när det kommer till allmännytta och demokratiska värderingar (Svenska Kyrkan, 3). Detta gör 

att organisationen ligger någonstans i gränslandet mellan offentlig sektor och kommersiell 

verksamhet, vilket i sin tur gör verksamheten till något av ett specialfall som är väldigt 

intressant att studera närmare. 
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4. Empiri och analys 

I det här kapitlet avser vi att redogöra för vår empiriska studie, vilken består av intervjuer samt 

en litteraturstudie från relaterad forskning. Vi kommer att visa på våra intervjufrågor och de 

svar som de resulterat i och ställa dem mot den litteraturstudie som vi har genomgått. Vi har 

strukturerat upp vår analys i teman där vi analyserar intervjufrågor mot relaterad 

litteraturstudie. 

Efter vår beskrivning av vårt genomförande följer tre stycken teman som vi har delat upp vår 

empiri och analys i. Dessa teman är ”Svenska Kyrkan och dess förhållande till digitalisering”, 

”Var börjar och slutar kyrkans vilja att digitalisera?” samt ”Fysiska vs. virtuella möten”.  

4.2. Tema 1: Svenska Kyrkan och dess förhållande till 
digitalisering 

4.2.1. Informanternas tankar kring Svenska Kyrkans minskande 

medlemsantal 

Antalet medlemmar i Svenska Kyrkan minskar för varje år (Svenska Kyrkan, 4). Båda prästerna 

vi intervjuade berättade att de inte märkte av något minskande medlemsantal i deras 

församling, men att statistiken ändå talade för att antalet medlemmar minskade. Dock så 

betonade präst B att det är väldigt lokalbetingat. Han nämner även att aktiva barn i 

församlingen är många till antalet, vilket både talar för och emot statistik på Svenska Kyrkans 

webbsida. Till skillnad från församlingens barn- och ungdomsverksamhet, där präst B menar att 

antalet ökat senaste åren, visar Svenska Kyrkans statistik att all verksamhet med barn och 

ungdomar minskar, förutom söndagsskola där det ökar (Svenska Kyrkan, 5). Detta ser vi som ett 

bevis på att präst B:s påstående om att det skiljer sig mycket åt från församling till församling 

stämmer. 

När vi gick in på anledningen till denna trend svarade båda prästerna ganska likt varandra. 

Präst A menar att samhället har förändrats och att man gör fler egna val och ifrågasätter mer än 

förr. Präst B säger att folk vill vara mer medvetna i sina val idag, och göra mer tydliga val i 

dagens samhälle. Präst B tillägger att om man inte känner någon koppling till en organisation 

ter det sig ganska självklart att man inte vill vara medlem längre eftersom man inte är aktiv. Vi 

tycker att Christopher Helland försöker förmedla samma sak när han skriver, för att människor 

verkligen ska kunna acceptera och ta till sig en religions världssyn måste de även vara aktiva 

inom religionen (Helland, 2005).  

Lövheim pratar om fenomen i samhället som, främst negativt, påverkar den position och de 

funktioner som man vanligtvis kopplar till kyrkan. Hon tar bland annat upp begreppet 

”detraditionalization”, som hon i sin tur delar upp i tre stycken begrepp. Ett av dessa är 

”individualization of religion”, vilket pekar på det faktum att fler sätt att förstå och tolka sin 

verklighet och existens på ökar i dagens moderna samhälle. Det utmanar människor att själva 

bestämma vilka handlingar och normer som bäst tillfredsställer deras behov och intressen. 
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Person A tror att anledningen till att allt fler unga människor idag väljer att inte vara medlem 

i Svenska Kyrkan är att det finns en norm i dagens samhälle som säger att man inte ska vara 

kopplad till Svenska Kyrkan, samt att vetenskapen och dess framsteg spelar en stor roll. Person 

B tror att det har att göra med att kyrkan inte hörs och syns tillräckligt mycket i de sammanhang 

där unga verkar som mest, till exempel social medier som Facebook, och att de inte är tillräckligt 

aktiva i frågor som är viktiga för ungdomar. 

I denna del har informanterna delat med sig av sina tankar angående dagens situation vad 

gäller det minskande medlemsantalet. Ytterligare en intressant sak som har med dagens 

situation att göra som är viktigt att ta reda på är hur bra informanterna anser att det fungerar 

idag att boka och planera sin vigsel. Detta är viktigt för att vi ska kunna implementera 

funktioner och lösningar i vår prototyp som tilltalar dem, så det i sin tur kan ge oss kunskap i 

vilka upplevda behov som existerar idag vid bokning och planering av bröllop, samt vilka hinder 

och möjligheter som finns vid skapandet av en digitalisering av denna handling. Därför har vi 

ställt frågan: 

4.2.2. Hur fungerar bokning och planering av vigsel idag?  

Rent generellt så upplever ingen av prästerna något större problem som det ser ut i dag att boka 

och planera vigsel. Det som dock präst B tycker kan gå dåligt ibland är när paret ifråga ändrar 

sig gällande datum, vilket leder till att de kan få en annan präst än den de hade tidigare. Det kan 

till exempel krocka med andra inplanerade saker för prästen eller andra inblandade parter. 

Vissa har även uttryckt klagomål när ansvarig präst tagit för lång tid på sig för att ta kontakt 

med paret. Även präst A säger att det vissa gånger har förekommit kritik när det har varit dålig 

kommunikation från kyrkans sida. Dock betonar han att det inte är ofta. Sammanfattningsvis 

kan man säga att båda prästerna tycker att dagens situation fungerar bra och inte är i ett direkt 

behov av någon digitalisering. 

Det obligatoriska vigselsamtalet med vederbörande vigselförrättare, som man vanligtvis har 

cirka två månader innan vigseltillfället beskriver person B som positivt. Han menar att de fick 

bra information och ett gott bemötande. Under samtalet fick de en mall för hur en vigsel ungefär 

brukar se ut, och denna mall var till hjälp när de skulle forma sin vigsel. Avslutningsvis säger 

han att han upplevde hela processen, från bokning till vigsel, som positiv och friktionsfri. 

Person A har i skrivande stund inte haft vigselsamtalet än och kan därför inte dela med sig av 

några sådana erfarenheter. Han säger dock att han och hans blivande fru antagligen kommer att 

bli en av dem som själva hör av sig till församlingen för att denna tar för lång tid på sig att göra 

det, eftersom han tycker att det i skrivande stund börjar bli dags att ha samtalet. Något som 

detta stämmer överens med är vad präst B berättade under en av intervjuerna. Han sa att den 

vanligaste kritiken som de får från par som ska gifta sig är bristande kommunikation från 

kyrkans håll.  

Person A och hans blivande fru bokade bröllopet cirka sex månader innan bokat datum 

(midsommar) och började forma och planera vigseln (val av musik, psalmer, kläder etc.) 

samtidigt. Det faktum att person A och hans blivande fru började planera och formge sin vigsel 
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redan vid bokningstillfället innebär att han antingen är ett sällsynt fall, eller att präst B har fel 

när han säger att de flesta par börjar planera själva innehållet på vigseln långt efter att de bokat 

den. När person A ska sammanfatta sina åsikter om deras planering och förberedelser så har 

han bara gott att säga. Det enda negativa som han kan påminna sig om är den något bristande 

kontakten mellan dem och kyrkan. Kommunikationsbrist verkar vara ett av de mest påtagliga 

problemen idag, ett problem som vi anser vår prototyp lyfter fram. 

Vi känner inte att det finns ett upplevt behov idag hos våra informanter att digitalisera 

bokning och planering av bröllop. Det väcker en viktig fråga, nämligen vad informanterna anser 

om den digitalisering som vår prototyp skulle leda till, samt vad de skulle vilja se i en sådan 

tjänst. Detta besvarar vi nedan.  

4.2.3. Informanternas åsikter, tankar och önskemål kring den 

digitalisering som vår prototyp leder till  

Präst B betonar att han inte vill ersätta det fysiska mötet med digital kommunikation, men är 

väldigt positiv till att tänka sig ett system där man bokar datum till vigseln. Han tycker inte att 

man ska få välja präst helt fritt eftersom att det skulle innebära att prästerna inte skulle kunna 

följa de arbetstidregler som de måste följa. Däremot tycker han att man ska kunna ge önskemål 

om vilken vigselförrättare man skulle vilja ha. Vidare påpekar han att, eftersom det finns risk att 

musikern inte kan spela det musikval som paren har gjort, det bör stå tydligt att om man väljer 

en egen låt så kan det tillkomma en kostnad som täcker inköpet av noterna till låten ifråga. Han 

tycker att det är jättebra att han som präst inför vigselsamtalet i förväg får veta parens uttryckta 

önskemål. Han betonar än en gång vikten av att meddela paren att de beslut som de gör inte är 

slutgiltiga. Han uttryckte sitt önskemål om att dela upp processen i bokning och planering 

istället för att ta båda samtidigt, som vi hade gjort i vår första prototyp. Detta ändrade vi till vår 

uppdaterade version. Digitalisering av dop tror han skulle kunna fungera på samma sätt, och än 

en gång kom önskemål om chattrum på tal där människor kan prata om parförhållanden. 

Avslutningsvis säger han att det skulle vara smidigare att kontakta kyrkan via mail än telefon 

eftersom det är mer lättillgängligt och lättare att komma åt när man vill.  

Präst A vill att när ett par har gjort en bokning med vår prototyp ska det vara lätt för honom 

som präst att få översikt på när de bokat och i vilken kyrka. Han anser även att det ska gå att 

boka datum och plats även om schemat för prästerna inte är satt ännu, och när det väl är 

bestämt vilken präst som ska viga paret så får prästen ifråga ett meddelande om bokningen. 

Detta implementerade vi i prototypen senare. Han berättar att deras församling kommer att 

skicka inbjudan till konfirmander i år via Facebook, där de kan skicka anmälan och information. 

Detta är ett snabbt sätt att få ut information på, menar han. Präst A tycker att man enbart ska 

utgå ifrån en enda församling när man bokar vigsel på internet så att systemet inte dubbelbokar. 

Något han även nämner är att varje församling i regel har egna tider, vilket han tycker behöver 

synas i kalendern, samt att varje församling kan uppdatera sin kalender vid exempelvis en 

ombyggnad. Han tror att man skulle få nytta av att använda digitalisering som ett förarbete 

inför det mänskliga mötet, alltså i det här fallet vigselsamtalet. Slutligen tycker han att 
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digitalisering även gör det lättare för paren att få en överblick av möjliga val och önskemål vid 

planering av vigsel. 

Innan vi lät personerna ta del av vår prototyp lät vi dem dela med sig av deras spontana 

tankar kring en sådan tjänst som vår prototyp erbjuder. Person A tror spontant att det vore ett 

roligt sätt att planera sin vigsel på, särskilt om det finns möjlighet att provlyssna på psalmer. 

Han påpekar dock att tjänsten måste vara väldigt lättillgänglig för att han ska förmå sig använda 

den, eftersom han upplever processen idag som väldigt smidig. De önskemål han uttrycker om 

tjänsten är, som sagt, att den ska innehålla en funktion som tillåter användaren att provlyssna 

på psalmer och låtar, samt en påminnelsefunktion där man kan skriva upp saker som ska göras, 

inte bara i samband med själva vigseln utan även saker runtomkring, till exempel 

bröllopsfesten. Han tycker även att det vore en bra idé att dela krypinet med någon annan, till 

exempel släkt och vänner, så att också dessa kan titta på vigselns utformning och komma med 

åsikter och förslag. 

Person B tycker att det låter som en bra idé eftersom ett bröllop kräver mycket planering. 

Han tycker att det vore bra att få allt samlat på ett ställe så att man får överblick, vilket han 

anser att vår prototyp erbjuder. Om tjänsten fanns innan han gifte sig tror han att han skulle ha 

använt sig utav den. Det som person B önskar se i vår prototyp om den skulle bli verklighet är 

förekomsten av mallar och exempel på hur en vigsel kan gå till väga, så att man lättare kan 

forma sin egen utifrån dessa.  

Mia Lövheim diskuterar en intressant effekt av religion på internet som varken präst A eller 

präst B tar upp när vi under intervjuerna pratar om digitaliseringens inverkan på Svenska 

Kyrkan. Hon menar att religionens intåg på internet resulterar i att en stor mängd olika religiösa 

webbsidor blir tillgängliga för människor, webbsidor med olika budskap, inriktning och religiös 

tro. Resultatet blir att människor som strävar efter att skapa sin egen religiösa tro får enkelt 

tillgång till en stor mängd information på alla dessa webbsidor och lättare kan ta ett axplock 

från olika sajter för att därmed bilda sin egen trosföreställning (Lövheim, 2004). Anledningen 

till varför prästerna inte nämnde detta kan vara många, men vi tror att det var för att prästerna 

vi intervjuade enbart hade kristendomen och den svenska kyrkan i åtanke. 

En annan lika intressant effekt Lövheim tar upp är det faktum att konflikter mellan troende 

och icketroende ökar, eller snarare diskussioner dessa emellan. Hon intervjuade en person som 

berättade om sina erfarenheter på kristna forum på internet dit det ofta kommer icketroende 

som har som enda mål att kritisera religionen och de som tror på den. Detta gör att de troende 

många gånger har svårt att prata och diskutera i fred på forumet. En annan person som 

Lövheim intervjuade menar att kritiken från de icketroende bara var positivt, eftersom det ger 

henne tillfälle att reflektera över sin religion och komma på motargument till kritiken.(Lövheim, 

2004)  

Präst B tycker att det är problematiskt att svara på följderna av vår digitalisering, och nämner 

några frågor som han tycker är relevanta att besvara: ”Vad vill kyrkan?”, ”Är Svenska Kyrkan 

nöjda med att folk sitter framför datorn eller tycker man även att det fysiska behövs?”, ”Hur 

viktigt är det fysiska mötet?”, ”Leder digitalisering av kyrkans verksamhet till att fler människor 
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söker sig till den fysiska kyrkan som ett resultat, eller snarare att människor nöjer sig med den 

digitala aspekten och stannar hemma i större utsträckning?”. Dessa frågor avser vi att diskutera 

i diskussionsdelen, men har inte som mål att besvara.  

Ovan presenteras vad informanterna uttryckte om den digitalisering som vår prototyp skulle 

resultera i. Denna digitalisering innehåller en rad hinder som skulle göra utvecklandet av 

tjänsten problematisk, men också möjligheter som skulle gagna och motivera utvecklingen. 

Några hinder och möjligheter har redan presenterats ovan, men nedan följer ytterligare några 

som enbart prästerna identifierade. 

4.2.4. Av prästerna identifierade möjligheter och hinder med vår 

prototyp 

Präst B säger att förberedelser alltid är bra och att vår prototyp skulle bidra med mycket på den 

punkten eftersom prästen i fråga har ett formulär inför vigselsamtalet där parets önskemål och 

liknande finns nerskrivet. Han exemplifierar med att det ibland kan finnas sånger som man är 

tveksam till och hellre vill byta ut till en psalm, och med hjälp av vår prototyp hinner han prata 

med musikern innan mötet och fatta mer genomtänkta beslut. Präst B tycker att det vore en bra 

idé att ha ett chattrum som komplement till det fysiska vigselsamtalet. I detta chattrum skulle 

människor som lever i parförhållanden kunna prata om relationer, tips, frågor och tankar, och 

att kyrkan i så fall skulle stå för ett sådant chattrum. Han tyckte dock att det är viktigt att betona 

att detta chattrum inte skulle ersätta det fysiska samtalet utan enbart vara ett komplement. 

Helland exemplifierar från tidigare egna erfarenheter som rör religiösa chattrum där människor 

delade information, bad tillsammans, deltog i gruppceremonier och skapade en miljö där 

religiositet kan uttryckas fritt. Helland konstaterar att religiösa chattrum existerar och 

tillfredställer användarnas behov (Helland, 2005). 

Det präst A tror att vår prototyp skulle bidra med är att man får en snabb och tydlig överblick 

när man bokar. Det skulle även underlätta för musikern att tidigare kunna få ta del av 

bokningen och planeringen. Han är positiv till formuläret som gör att han är förberedd inför 

vigselsamtalet, men tycker att man enbart bör digitalisera vigselsamtalet som nödlösning 

eftersom det fysiska mötet är väldigt viktigt. Under mötet så är det först och främst praktiska 

saker man pratar om, men präst A tycker även att det är roligt att lära känna varandra och att få 

veta hur paret träffades samt varför de vill leva tillsammans. 

Tre saker som vi hittills har kommit till insikt med att vår prototyp kan underlätta är 

interaktivitet, medlemsvård och kommunikation. Dessa är tre begrepp som vi anser är starkt 

kopplade till vilka möjligheter som finns i och med en digitalisering av en kyrklig handling 

såsom bröllop, samt kanske även har anknytningar till det minskande medlemsantalet inom 

Svenska Kyrkan. Nedan redovisar vi informanternas uttryckta synpunkter och idéer kring 

begreppen. 
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4.2.5. Interaktivitet, medlemsvård och kommunikation 

Även fast präst B inte tror att digitalisering är en avgörande faktor när en person ska besluta om 

att vara medlem eller ej, så tror han att det kan bidra positivt genom chattrum, för att ta ett 

exempel, där människor kan träffas och prata om livet och döden, samt webbsidor som gör en 

delaktig. Han nämnde Bönewebben som ännu ett exempel. Dock så menar han att det krävs en 

väldigt stor närvaro av kyrkan och att det antagligen är det som skulle vara det största hindret. 

Han tror att när det uppstår en form av interaktion på internet det bidra med ett mervärde. 

Präst B tror att en webbsida som enbart är baserad på information snarare än interaktion inte är 

särskilt bidragande, vilket stämmer väldigt bra överens med det Christopher Helland skriver när 

han pratar om begreppen ”religion online” och ”online religion”. Helland beskriver religion 

online som en webbsida som enbart ger religionsrelaterad information, medan online religion är 

en webbsida där användaren även erbjuds en hög nivå av interaktivitet och stor frihet. Vidare 

menar Helland att sådan interaktivitet som online religion erbjuder bidrar till ett mervärde till 

skillnad från religion online (Helland, 2005). Detta stämmer alltså mycket bra överens med de 

tankar och åsikter som präst B delade med sig av i frågan.   

Präst A:s syn på Svenska Kyrkans förhållande till digitalisering är att den mest kan förbättra 

kommunikationen och möjligheten att synas. 

När vi under intervjuerna gick in mer på digitalisering och Svenska Kyrkans förhållande till 

detta fenomen så menar präst B att digitalisering är värdefullt för medlemsvård eftersom det 

underlättar vissa saker, till exempel kommunikation, men att det inte är avgörande huruvida om 

en person väljer att behålla sitt medlemskap eller ej. Präst A säger att webben handlar mycket 

om kommunikation och att synas, eftersom att skapa kommunikation och relationer handlar 

mycket om att synas. På så vis menar han att internet kan bidra med mycket. Joshua Stanton, en 

verksam journalist och debattör inom ämnet, drar det ännu längre i sin artikel om kyrkans 

framtid på internet, där han säger att religioner är dynamiska och länge har kunnat anpassa sig 

till förändringar. Sociala medier kan vara till stor fördel för religioner eftersom där kan 

människor med liknande religiösa intressen föras samman. Han drar det till och med så långt 

att han påstår att kyrkors och församlingars Facebook-sidor och Twitter-inlägg kan ses som 

virtuella kyrkor, och exemplifierar med ”Jesus Daily” på Facebook som har över 3 000 000 

medlemmar (Stanton, 2010). 

Person A tror att digitalisering kan vara ett väldigt effektivt sätt för församlingen att sprida 

information på, och exemplifierar med den församling som han och hans dotter brukar besöka. 

Han menar att om den församlingen hade en snygg och levande hemsida, där man enkelt kunde 

gå in och få reda på aktuella aktiviteter för barn, så skulle han tycka att det var väldigt positivt. 

Han betonar dock att han inte tror att digitaliseringen i sig är det enda som krävs för att tilltala 

människor, utan att det krävs en utåtriktad och attraktiv verksamhet i grunden, som sedan 

presenteras med hjälp av digital teknik. När vi frågade honom om han skulle kunna tänka sig att 

gå med i en församlings Facebook-grupp svarar han att han skulle vara helt ointresserad av det 

av den anledningen att han då inte har samma valfrihet i vilken information han tar del av. Är 

man medlem i en Facebook-grupp tar man automatiskt del av de uppdateringar och 
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notifieringar som gruppen ifråga lägger ut på sin Facebook-sida, och det mesta av detta menar 

person A att han är ointresserad av. Rör det sig däremot om en webbsida kan han gå in när som 

helst och läsa vad han vill. Han trodde dock att det är möjligt att någon annan som har mycket 

gemensamt med Svenska Kyrkan skulle kunna få ut mer ur en Facebook-grupp. Person B tyckte 

att Svenska Kyrkan har många bra åsikter och värderingar men visar för lite av dessa. Han 

skulle vilja se att kyrkan var mindre neutral i viktiga frågor och öppet visa var de står i dessa 

frågor.  

Som avslutning som detta tema tittar vi närmare på Bönewebben – en webbsida som Svenska 

Kyrkan har skapat och som definitivt är en interaktiv sådan, men däremot inte särskilt 

informativ. Bönewebben är den enda riktigt interaktiva digitala tjänsten som Svenska Kyrkan 

har, därför är informanternas åsikter om den så pass värdefulla.  

4.2.6. Bönewebben 

När präst A fick bekanta sig med Bönewebben drog han genast en koppling till hans jourarbete 

till SOS-alarm som går ut på att ta emot samtal från människor i nöd och som behöver någon att 

prata med. Han menar att det är många där som återkommer som är ensamma och psykiskt 

sköra. Det är viktigt att dessa får prata ut med någon, och han menar att Bönewebben fungerar 

på samma sätt, att folk läser ens böner och därmed lyssnar. Ett liknande påstående finns att läsa 

i Mia Lövheims avhandling där hon skriver att datorbaserad interaktion är ett viktigt socialt och 

känslomässigt stöd, bland annat då man tar del av och utövar sin tro. (Lövheim, 2010) 

Präst A utrycker i sina spekulationer att de flesta som känner till och använder Bönewebben 

är människor som inte går aktivt i kyrkan. Detta går delvis emot det Helland skriver i sin artikel, 

då han förklarar att för dem som använder ”online religion”, är internet en del av deras 

vardagliga liv där de förlänger sin religiösa tro och sitt utövande. För de som inte är religiöst 

aktiva kan istället online religion bli den enda formen av utövning de eventuellt kommer att ha. 

Helland skriver även att inskickning av böner via webben är en av de mest vanligaste 

förekommande former av ”online religion” och att detta sker ofta inom kristendomen (Helland, 

2005). Lövheim har ett påstående som förklarar hur Helland har mest rätt. Hon skriver att både 

religiöst aktiva och inaktiva människor använder ”online religion”, men i olika stor utsträckning. 

För de aktivt engagerade människorna är internet mer ett komplement till deras utövande av sin 

religion. För människor som inte är religiöst aktiva kan ”online religion” bli deras enda kontakt 

med religionen och därmed ett substitut till en fysisk församling (Lövheim, 2004). 

Präst B uppmärksammade genast den sociala och interaktiva aspekten av Bönewebben, och 

menade att det var positivt. 

Vi var väldigt intresserade av att få veta om personerna varit inne på Bönewebben och vad de 

i så fall tyckte om den. Det visade sig att ingen av dem hört talas om den, men vi lät dem titta på 

hemsidan och använda den i några minuter på den bärbara dator som vi hade med oss. Person A 

beskrev den som lustig och blev väldigt sugen på att läsa andra människors böner. Han tyckte 

att hemsidan är väldigt intressant som fenomen, men skulle aldrig kunna tänka sig att själv 

använda hemsidan för att be. 
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Person B uttryckte mest negativa åsikter om hemsidan, även om han blev imponerad av det 

tekniska. Han uppfattade den som en nidbild av Svenska Kyrkan eftersom musiken och 

designen i övrigt var väldigt gammaldags och traditionell, och därför speglade de värderingar 

som kyrkan hade för länge sedan. Han hade svårt att se sig själv använda den, men tror att den 

kan vara en effektiv metod för att människor som vanligtvis inte ber och inte är religiöst aktiva 

ska få upp ögonen för organisationen. Att människor som är aktivt troende, och som 

regelbundet ber, tror han inte använder sidan eftersom de antagligen är vana vid att be på ”det 

traditionella” viset.  Detta går hand i hand med de åsikter som präst A delade med sig av 

angående bönewebben. Denna trodde nämligen att de som använder bönewebben antagligen är 

de som inte aktivt ber. Detta går dock som sagt emot Christopher Hellands beskrivning av 

begreppet ”online religion” (religiös interaktivitet på internet) och vilka det är som använder 

det. (Helland, 2005) Person B tror att Bönewebben skapades som ett försök att locka till sig nya 

medlemmar, främst unga som tilltalas av det tekniska. 

4.3. Tema 2: Var börjar och slutar kyrkans vilja att digitalisera? 

Vi vill i detta tema pressa gränserna lite för att ta reda på hur mycket av Svenska Kyrkans 

verksamhet som egentligen är möjligt att digitalisera. Vad är praktiskt möjligt? Hur långt kan 

prästerna tänka sig att sträcka sig när det kommer till att digitalisera organisationens 

handlingar och förrättningar? Nedan har vi försökt att skapa förståelse kring dessa frågor. 

4.3.1. Svenska Kyrkans plats på den digitala arenan 

En sak som präst B uttrycker är att internet inte är en ohelig plats av något slag, och tycker att 

Svenska Kyrkans närvaro på den digitala arenan är bra. Han nämner att Svenska Kyrkan är 

väldigt mån om att hitta logotyper, hur man syns utåt och så vidare, och tror att Bönewebben är 

ett resultat av det. Christopher Helland skriver också att officiella religiösa organisationer har 

ökat sin anpassning till digital teknik de senaste fem åren (Helland, 2005). Bönewebben ser vi 

som ett tecken på detta. Fortsättningsvis tror präst B att den digitalisering som Svenska Kyrkan 

hittills har genomgått bland annat är ett försök att attrahera yngre människor som sysslar 

mycket med digital teknik. Vidare är han dock noggrann med att poängtera att sociala medier 

med till exempel webbkameror inte kan skapa samma närhet och kontakt som ett fysiskt möte 

kan göra. Han exemplifierar med vissa konfirmationsläger där deltagarna får lära sig att 

massera varandra för att skapa närhet mellan deltagarna, vilket brukar vara uppskattat. Detta 

menar han är något som man aldrig kommer att kunna uppnå med webbkameror. 

Präst A tycker att Svenska Kyrkan hör hemma på den digitala arenan eftersom gudstjänster 

är offentliga, men att man ska vara noga med vad man väljer att visa och offentliggöra. Han 

exemplifierar med begravningar där man enbart bör visa ceremonin i sin helhet och inte 

människors reaktioner.  
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4.3.2. Onlinevigsel 

Vi var nyfikna på att få veta om informanterna tycker att digitalisering av Svenska Kyrkan och 

dess verksamhet kan gå för långt, och detta har vi försökt att ta reda på med hjälp av vår 

radikala idé som går ut på att ge användare av vår prototyp möjligheten att gifta sig på internet. 

Av den anledningen visade vi dem vår enkla prototyp av en tjänst på webben som tillåter 

människor att gifta sig online, alltså att ha själva vigseln på internet. Vid frågan om hur Präst B 

ser på idén att människor kan gifta sig online svarar han negativt. Han utvecklar med att säga 

att man såklart alltid kan hitta undantag i lägen då det inte finns någon annan lösning, men han 

skulle aldrig lansera det som en idé, utan man skulle enbart använda det som en lösning för 

enskilda fall. Präst B säger även att det inte finns något som säger att man måste gifta sig i 

kyrkorum eftersom man till exempel kan gifta sig utomhus, men han förstår inte poängen med 

att gifta sig online i andra fall än extremfall. Däremot kan han tänka sig att det säkert finns en 

del som vill gifta sig online, men tycker att idén går emot mycket av vad giftermål handlar om. 

Han tycker dock att det vore en jättebra idé och inte alls problematiskt med att streama bröllop 

online, eftersom det ger fler möjlighet att ta del av vigseln. 

Båda prästerna var bara positiva till idén att livestreama bröllopet på internet, så att vänner 

och släktingar som inte har möjlighet att närvara på tillställningen också kan följa den, även om 

de inte är där. 

Präst A skulle inte ställa upp på att förrätta en vigsel på internet, för han tror att man skulle 

förlora för mycket närkontakt. Vidare berättar han att han använder Skype och videosamtal med 

sina barn, men att det inte är samma sak som när de kommer hem och hälsar på. Däremot 

tycker han att vi ska gå vidare med den här idén och se hur långt man kan komma med den. Han 

anser att Guds rum sträcker sig överallt, och att det är upp till präster att bestämma var för sig. 

Han är fundersam på hur många som skulle vilja gifta sig online eftersom han vet att det alltid 

finns människor som vill göra ”sin grej” av sitt bröllop, och ger exempel på par som ville gifta sig 

under vatten och i en luftballong. 

Ingen av privatpersonerna skulle kunna tänka sig att gifta sig på internet, men båda var 

positiva till tanken till att följa andra människors bröllop via internet. Person A och person B 

tycker att det största problemet med att gifta sig online är att alla personer inte är fysiskt 

närvarande. Om till exempel både brud, brudgum, vittnen och präst alla är på olika platser så 

saknas den värme och fysiska beröring som person A tycker är så viktigt vid bröllop och 

liknande tillställningar. För honom handlar bröllop om värme, fest och att ha roligt, vilket man, 

menar han, inte kan uppnå på internet. Detta stämmer bra överens med vad både präst A och B 

anser om onlinevigsel, de tycker att det går emot mycket av vad giftermål handlar om, och att 

mötas online med webbkameror och röstsamtalsapplikationer inte går att jämföra med att 

träffas fysiskt i verkligheten. Både person A och B tror emellertid att det finns andra människor 

som kan tänka sig att gifta sig online. Det vi kommer fram till med den här idén är att den är 

alldeles för extrem för människor att uppskatta i dagsläget. Den största anledningen är att 

människor vill träffas i verkligheten, istället för virtuellt, vid stora tillställningar såsom bröllop. 

Präst A sa dock, som sagt, att giftermål på internet kan vara en möjlighet i extremfall och som 
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nödlösning. En mindre radikal idé som vi har använt för att ta reda på hur långt informanterna 

är redo att sträcka sig, när det kommer till digitalisering, var vår idé kallad ”WeddingTube”.  

4.3.3. Weddingtube 

Präst A säger att så länge paren väljer att lägga sina bröllopsvideor offentligt är det ingen fara 

med en sådan webbsida, men han tror inte att kyrkan bör lägga sig i det dock. Han anser att det 

finns risk att paren kan komma att försöka bräcka varandra, och vill inte att Svenska Kyrkan ska 

satsa på en sådan tjänst. 

Spontant säger präst B att han inte skulle vilja ha någon sådan webbsida. Han anser att 

människor redan jämför sig för mycket med varandra. Istället för att inspireras av andra bröllop 

befarar han att människor kommer att jämföra sig med dem och endast försöka bräcka 

varandra. En del har mycket pengar att göra av med på bröllopet, andra har inte det, och han 

tror att det skulle skapa en form av ångest hos folk. Precis som präst A vill han inte att kyrkan 

ställer upp på en sådan tjänst. Han kan tänka sig att ett forum däremot skulle kunna fungera där 

man får inspiration till sitt bröllop och kan ställa frågor till präster, de som snart ska gifta sig 

och de som redan har gift sig. Ett sådant forum tror han även skulle fungera för dop, men 

nämner igen att det inte skulle vara lämpligt för begravning på grund av dess känsliga natur. 

Däremot uttryckte han positiva tankar kring en minnessten på internet, men betonar då vikten 

av att ha moderatorer som kontrollerar innehållet. Problemet han ser med en digital 

minnessten, där människor kan skriva i en sorts gästbok till den döde, är att människor kan få 

svårt att komma över sorgen och gå vidare. Detta eftersom en minnessten på internet är 

betydligt mer lättåtkomlig än en vanlig minnessten.  

När vi för privatpersonerna berättade om vår idé kallad WeddingTube var båda negativa till 

idén att okända människor kan se ens egen vigsel. Däremot var de positiva till att ha en egen 

privat kanal som enbart inbjudna människor har tillgång till. Person A skulle kunna tänka sig att 

i viss utsträckning titta på andra människors bröllop som inspiration inför sitt eget bröllop, men 

är helt ointresserad av att titta på andra, okända människors bröllop efter att han själv ha gift 

sig. Inte heller person B var särskilt intresserad av att ägna sig åt någon slags 

bröllopscommunity, förutom att dela med sig av sitt bröllop till de han själv känner, till exempel 

vänner och släktingar som inte hade möjlighet att närvara på vigseln. 

4.4. Tema 3: Fysiska vs. virtuella möten 

När det kommer till att planera vigseln med brudparet skulle präst A inte vilja göra det på digital 

väg, utan han vill göra det i direktperson så att han kan se deras reaktioner och anpassa sig efter 

det. Dessutom, fortsätter han, finns det en risk att man uppfattas som polisiär ifall man säger 

nej till något över internet. När han kommer in på digitalisering av begravning säger han att det 

antagligen skulle vara problematiskt att digitalisera, dels för att begravningsbyråer är 

inblandade, men även för att det är ett så pass känsligt ämne. 

En fråga präst B ställde var ”hur viktigt är det fysiska mötet?”. Alla våra intervjuobjekt 

påpekade på ett eller annat vis att det fysiska mötet är väldigt betydelsefullt inom kyrkliga 
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handlingar. Ett exempel på detta är vigselsamtalet mellan vigselförrättaren och brudparet. Präst 

B ansåg att ingen digitaliserad form i dagsläget kan ersätta den närhet och kontakt man får när 

man träffas, och denna närhet och kontakt är central när det kommer till kyrkliga förrättningar. 

Präst B exemplifierar ytterligare när han talar om vigselsamtalet då han vill kunna läsa av 

människors ansiktsreaktioner så att han lättare kan bemöta dem. Person A säger att 

förrättningar, i detta fall vigslar, för honom handlar om närhet och värme, vilket vi inte kan 

tolka på något annat sätt än att det är det fysiska mötet han menar. Präst A talar också om att 

många människor som känner sig ensamma söker sig till kyrkan för att träffa andra, vilket 

understryker betydelsen av att träffas i verkligheten. 

Präst B uttryckte positiva åsikter om chattrum där människor kan träffas och prata om livet, 

Gud, förhållanden och andra ämnen som har med religionen att göra. Om man implementerar 

sådana sociala delar i, till exempel en digitalisering av gudstjänsten, kanske sannolikheten är 

större att människor nöjer sig med att närvara på gudstjänsten hemifrån med, låt säga, 

streamad video och textchatt, istället för att verkligen gå till kyrkan. Å andra sidan skulle inte 

person A kunna tänka sig att spendera någon längre tid på "Weddingtube" eftersom han inte var 

intresserad av att socialisera med andra människor på tjänsten. Man kan fråga sig hur 

representativ person A:s åsikt är, men eftersom präst B var så pass positiv till sociala 

implementeringar i digital teknik finns det anledning att tro att det skulle finnas ett visst 

intresse. 
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5. Slutsats 

5.1 Tema 1 

Med vår prototyp ville vi rikta in oss på en fundamental del av vad Svenska Kyrkans verksamhet 

erbjuder – bröllop – och testa om det finns ett upplevt behov av att digitalisera detta, samt vilka 

hinder och möjligheter kring denna digitalisering vi kan identifiera längs vägen. Finns det ett 

upplevt behov av att digitalisera delar av bröllopet? Om ja, finns behovet hos människor inom 

Svenska Kyrkan eller hos människor som tar del av kyrkans verksamhet? Eller hos båda 

grupper? Det vi kan säga direkt är att det inte finns något upplevt behov idag av att digitalisera 

processen av att gifta sig via Svenska Kyrkan, men att det framkommer vissa önskemål gällande 

digitalisering hos våra intervjuobjekt när vi presenterar vår prototyp. När person A och person B 

delar med sig av sina erfarenheter om giftermål i Svenska Kyrkan har de nästan bara gott att 

säga, och ingen av dem har uttryckt någon saknad av digital teknik när de har bokat och 

planerat sin vigsel. Person A sa till och med klart och tydligt att han upplevde processen som 

han hittills genomgått som ”smidig”, och person B upplevde vigselsamtalet som positivt där han 

och hans fru fick bra information och ett gott bemötande.  

Så det största hindret om man skulle vilja digitalisera, när det gäller vigsel, är att det inte 

verkar finnas något upplevt behov av att digitalisera handlingen. Avsaknaden av behov var 

något som både prästerna och privatpersonerna uttryckte. Prästerna nämnde att det i dagsläget 

finns undantag då något misstag skedde i systemet vid bokning, då exempelvis något annat 

bokades in samtidigt. Det fanns också tillfällen då en präst glömt bort att höra av sig till paret 

för att boka in vigselsamtalen, och vid dessa tillfällen hade paren klagomål. Ett förslag som präst 

A hade som lösning på att en del präster glömmer att höra av sig, var att bokningssystemet 

skulle känna av när det börjar bli dags för vigselsamtal och då skickar ett SMS till vederbörande 

vigselförrättaren med en påminnelse. Detta är alltså ett nuvarande problem som präst A föreslår 

en möjlig lösning på genom digitalisering, och som vi implementerade i vår prototyp. Det här är 

en möjlighet som motiverar utvecklingen av digitalisering av bröllop. Präst B trodde att om 

systemet kunde ha en form av bank där alla bokningar förvarades på ett lättöverskådligt sätt 

skulle prästerna mycket lättare kunna hålla koll på de vigslar som de skulle ha och när varje 

skulle ske. Vi drar slutsatsen att trots att det inte finns ett behov av digitalisering så skulle det 

underlätta vissa delar, till exempel kommunikationen och planeringen av innehållet på vigseln. 

Denna form av digitalisering skulle snarare vara ett komplement till de religiöst aktiva snarare 

än ett substitut, vilket Helland skriver är hur religiösa använder sig av religion på internet. 

(Helland, 2005) 

Präst B berättade att par som bokar bröllop oftast inte har börjat planera hur själva vigseln 

ser ut, och att de många gånger hinner ändra sig angående innehållet flera gånger mellan 

bokningstillfället och vigseln. Det är den här svårigheten som vår senaste prototyp främst kan 

underlätta. I och med att paret får inloggningsuppgifter till sitt nyskapade krypin får de när de 

själva känner för det, hur många gånger de vill, gå in och ändra och lägga till önskemål och val 

som de har inför sin vigsel. Detta mötte positiva åsikter från våra intervjuobjekt. Person A och 
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person B gillade att det blev lättillgängligt och överskådligt, och prästerna tilltalades av idén om 

att känna till parets val av musik, psalmer med mera inför vigselsamtalet eftersom denna hinner 

tänka igenom parets önskemål och kan ge mer genomtänkt feedback då. Som präst B och person 

B sa är det många som inte vet hur ett bröllop går till och hur det är uppbyggd och vad det 

består av. Därför kan en sorts mall att gå efter vara till stor hjälp många gånger för par att 

komma igång med planeringen. Ett visst upplevt behov märker vi av då prästerna har gett oss 

exempel på par som kommer till vigselsamtalen oförberedda utan att ha planerat något och en 

del kanske inte ens vet hur ett bröllop går till. Prästerna har även uttryckt en svårighet med att 

måsta reagera och bestämma sig över ett önskemål på bara några sekunder. Det kan till exempel 

röra sig om en låt som prästen aldrig har hört men ändå måste komma med någon form av 

feedback på. Vår prototyp skulle enligt prästerna tillfredsställa en stor del av detta behov. 

Det upplevda behovet av att digitalisera själva bokningen är inte lika stort, men skulle precis 

som i fallet ovan underlätta till viss del. Dock så kom vi till insikt under våra intervjuer med 

prästerna att det skulle vara mycket problematiskt att införa ett digitalt bokningssystem. Antalet 

församlingar i Sverige, det faktum att de alla har olika avsatta tider för förrättningar och att 

präster ofta ändrar sina scheman är några saker som gör införandet av ett sådant system svårt. 

En annan sak som blir komplicerad i och med vårt system är att det inte alltid är självklart hur 

långt bort från själva församlingen som vederbörande präst vill ta sig i och med en vigsel. Vissa 

gånger kan lokalen ifråga ligga närmare en annan församling, vilket väcker frågan om vilken 

församling som ska förrätta vigseln. Det här problemet är ett hinder som skulle göra en del av 

utvecklingen problematisk, men inte omöjlig att utföra. Om man kommer runt alla problemen 

så skulle systemet kunna tillföra några saker som är typiska för digitalisering, såsom 

överskådlighet och tillgänglighet, vilket var precis det som prästerna ansåg möjligtvis saknades 

med dagens system. 

Privatpersonerna berättade att de skulle ha använt vår prototyp ifall den hade varit 

standardiserad, och om de lösningar på dem svårigheter som vi har identifierat i samband med 

den skulle varit lösta. Anledningen till att de skulle använda prototypen var för att de hellre 

bokar via internet än via telefon. Prästerna känner inget upplevt behov av en digitalisering av 

bokning, men skulle däremot uppskatta en digital lösning som gav de bättre överskådlighet och 

tillgänglighet till bokningarna. Privatpersonerna känner inte heller något upplevt behov av en 

digitalisering av bokning, men menar att de, om det funnits innan de gifte sig/ska gifta sig, 

skulle använda tjänsten. Vi skulle kalla dessa åsikter för önskemål snarare än behov. 

En annan möjlighet i och med digitalisering av Svenska Kyrkans verksamhet är införandet av 

chattrum där människor kan träffas och prata om diverse religiösa ämnen. Detta önskemål kom 

på tal upprepade gånger under intervjuerna. Chattrum är för det första interaktiva, vilket enligt 

Christopher Halland ger ett mervärde till produkten (Halland, 2005), och för det andra sociala, 

vilket han också menar brukar vara en framgångsrik ingrediens i online religion. Han 

exemplifierar med tidigare erfarenheter då en grupp religiösa människor träffades i ett chattrum 

där de diskuterade och delade med sig av religiösa tankar och böner (Halland, 2005). 
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Svenska Kyrkan bör alltså inte, anser vi, använda digitaliseringen i sig som ett sätt att främst 

tilltala människor, utan istället satsa på en attraktiv verksamhet som sedan förmedlas med hjälp 

av digital teknik. Vilka digitala plattformar de bör använda sig av är däremot svårare att svara på 

eftersom alla människor har olika vanor när det kommer till användande av digital media. Vissa 

tilltalas av att vara medlem och aktiv i en Facebook-grupp, medan andra, uppenbarligen, inte 

gör det. 

5.2. Tema 2 

Det finns definitivt en gräns för hur långt man kan digitalisera kyrkliga handlingar, både vad 

gäller praktiska skäl och hur långt berörda människor vill sträcka sig. Med vårt 

onlinevigselkoncept tog vi det så långt vi kunde för att få våra informanter att så mycket som 

möjligt prata om var gränsen för att digitalisera kyrkans verksamhet går. Denna idé var alldeles 

för extrem för att uppskattas, både för präster och för de andra informanterna. Idén kunde på 

sin höjd användas som nödlösning när ingen annan utväg finns att tillgå.  

Även vår idé kallad ”WeddingTube” fick mycket negativ kritik. Detta för att prästerna inte 

gillade idén att människor ska jämföra sina bröllop med varandras istället för att fokusera på sitt 

eget och vad de själva vill, medan de andra informanterna inte var positiva till att låta andra 

människor ta del av sin egen vigselförrättning. Det enda som lämnades kvar att vara positiv till 

var att ha en privat kanal som endast inbjudna människor kunde ta del av, samt forumet. Allt 

detta avvisande är såklart ett stort hinder i utveckling av digital media inom Svenska Kyrkan 

eftersom det tydligt visar att det finns motstånd till att förändra kyrkliga förrättningar från det 

traditionella, samt att blanda in okända människor i de kyrkliga handlingarna.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att vår uppfattning är att präster är beredda att digitalisera 

verksamheten så länge det endast kompletterar det fysiska mötet, snarare än ersätter.  

5. 3. Tema 3 

Båda prästerna var dessutom negativa till att ersätta vigselsamtalet med någon sorts digital 

kommunikationsteknik. Att svara på frågor och diskutera över mail anser präst A inger en 

polisiär känsla, och han kan dessutom inte se personerna ifråga i ansiktet och läsa av deras 

ansiktsreaktioner när han besvarar deras frågor, vilket han tyckte skulle vara problematiskt. Inte 

heller gillade han idén om att använda webbkameror och röstchatt. Han exemplifierade med de 

tillfällen då han kommunicerar med sina barn över Skype, och menar att dessa tillfällen inte kan 

jämföras med att träffas på riktigt. Detta tema är kanske det viktigaste i denna undersökning 

eftersom det sammanfattar mycket av dilemmat av att digitalisera kyrkliga handlingar. Att ta del 

av och närvara i kyrkliga förrättningar handlar helt enkelt inte enbart om att utöva sin tro, utan 

också mycket om att träffa andra människor, socialisera och känna gemenskap. Dessa tre saker 

kan man åstadkomma med digital teknik idag, men ingen av våra informanter anser att det är 

jämförbart med att träffas i verkliga livet. Detta är utan tvekan det största hindret när det 

kommer till att digitalisera kyrkliga handlingar och förrättningar.  
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6. Diskussion 

Statistiken vi nämner i inledningen talar onekligen för att allt mer av människors liv utspelar sig 

på den digitala arenan. Utifrån denna statistik skapade vi en teori om att det finns ett upplevt 

behov av att digitalisera organisationens verksamhet, både inom Svenska Kyrkan och hos de 

människor som tar del av dess verksamhet.  

Att Svenska Kyrkans minskande medlemsantal är ett direkt resultat av bristande 

digitalisering är ett starkt påstående, men att det inte finns något samband alls kan vara nog så 

starkt. Att människor i stor utsträckning använder sig av digital teknik i sin vardag talar 

statistiken i inledningen tydligt för, och med det i åtanke kan man lätt anta att människor skulle 

föredra att även ta del av kyrkliga handlingar på digital väg, åtminstone det som är möjligt. Att 

digitalisera så mycket av sin verksamhet som möjligt bara för att stora delar av samhället gör det 

tror vi inte är en avgörande faktor för människor som står i valet och kvalet av att behålla sitt 

medlemskap eller inte. Allt eftersom vår forskning har fortskridit har vi kommit fram till att det 

är djupare anledningar än så, såsom brist på engagemang eller att man helt enkelt inte är 

troende och därmed inte känner någon tillhörighet till kyrkan. Desto viktigare är digitalisering 

när det kommer till medlemsvård, alltså att behålla sina nuvarande medlemmar och att 

tillfredsställa deras behov. Svenska Kyrkan är som sagt väldigt måna om deras ansikte utåt i den 

digitala världen, men man kan ställa sig frågan om antalet människor som har valt att säga upp 

sitt medlemskap skulle var lika stort om kyrkan hade satsat ännu mer på att synas på digitala 

plattformar, till exempel sociala medier där religiöst intresserade kan se att Svenska Kyrkan är 

aktiv och engagerad, samt presenterar sig med webbsidor och andra medieproduktioner som är 

snygga och tilltalande. Det faktum att person B tyckte att han såg för lite av Svenska Kyrkan i 

viktiga frågor och debatter i samhället, och att präst B var positiv till idén om att ha ett chattrum 

som Svenska Kyrkan höll i, stärker denna teori. 

Vi känner att frågan om huruvida Svenska Kyrkan kan öka sitt medlemsantal eller inte med 

hjälp av att modernisera sin verksamhet genom digitalisering är en alldeles för bred och stor 

sådan med tanke på hur mycket tid vi har på oss och vilka resurser vi har till vårt förfogande. 

Dock så känner vi att frågan både är intressant och viktig och lämnar den därför öppen för 

vidare forskning, och ser mer än gärna att någon annan besvarar den i framtiden. 

Kommer digitalisering av kyrkans tjänster leda till att människor nöjer sig med att stanna 

hemma framför datorn istället för att leta sig till den fysiska kyrkan och andra platser för att 

utöva sin religion på? Med tanke på att människor idag redan gör många av sina ärenden på 

internet är det lätt att även kyrkliga handlingar faller in i det vanemönstret, om de finns 

tillgängliga där. Digital teknik handlar trots allt mycket om att göra saker och ting lättillgängligt 

för användaren, så varför skulle inte användarna utnyttja denna lättillgänglighet istället för att 

söka sig till kyrkan för att till exempel närvara på en gudstjänst? Är det fysiska mötet så pass 

viktigt att användarna är beredda att ge upp tillgängligheten och överskådligheten som en 

digitalisering skulle erbjuda?  

De som redan är religiöst aktiva har antagligen svårt för att flytta över sitt religiösa utövande 

till internet om de är vana vid att utföra kyrkliga handlingar i kyrkan eller på någon annan 
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verkligen plats. Både präst A och person B trodde att de som inte är religiöst aktiva är de som 

främst använder ”online religion” (religiösa webbsidor som innehåller interaktivitet) såsom 

Bönewebben. Christopher Helland skriver att internet bara blir ännu en plats för troende att 

utöva sin tro på, alltså ett komplement snarare än ett substitut. (Helland, 2005) Även om 

Hellands och intervjuobjektens påståenden skiljer sig åt så talar de ändå för samma sak, att 

behovet och önskan efter en fysisk plats att utöva sin tro och utföra kyrkliga handlingar på alltid 

kommer att finnas.  

Man kan fråga sig var det eventuella behovet av digitalisering egentligen finns, hos Svenska 

Kyrkan eller hos användarna? Om inte människor som tar del av kyrkliga handlingar och 

regelbundet utövar sin tro känner någon saknad av digital teknik inom organisationen, finns det 

då någon som helst anledning att sträva efter ytterligare digitalisering? Svenska Kyrkan är som 

andra organisationer beroende av någon slags inkomst, och en stor del av denna kommer från 

existerande medlemmar, varför det, mest sannolikt, alltid kommer att vara av betydelse för 

organisationen att sträva efter att locka till sig nya medlemmar, och behålla de som redan är det. 

Om kyrkan behåller en stor del av sin verksamhet analog och inte satsar på att ha ett ansikte 

utåt på digitala plattformar, med motiveringen att deras medlemmar inte har något behov av 

det, kanske antalet medlemmar fortsätter att minska som ett resultat av detta. Kanske krävs det 

en stor närvaro på internet av Svenska Kyrkan för att lyckas locka till sig nya medlemmar och få 

människor att inte säga upp sitt medlemskap. Så även om det aldrig kommer att finnas ett 

behov för existerande medlemmar inom Svenska Kyrkan att digitalisera verksamhetens tjänster 

så är det möjligt att Svenska Kyrkan måste göra det ändå för sin egen skull.  

En intressant fråga att ställa sig är, hur långt är Svenska Kyrkan villig att gå när det kommer 

till digitalisering? En del av belöningen med prästernas jobb är att komma i kontakt med 

människor på daglig basis. Även om det finns ett visst behov hos användarna att digitalisera så 

tror vi att präster alltid kommer att ha ett visst motstånd mot det, så länge tekniken till viss del 

ersätter snarare än kompletterar det fysiska mötet. Man kan fråga sig om Svenska Kyrkan 

kommer att bli mer öppna i framtiden, eftersom det för fem år sen var mindre än idag, så finns 

det stor anledning att tro det. Det kommer att bli intressant att följa utvecklingen. 

Om Svenska Kyrkan väljer att satsa mycket på att digitalisera sin verksamhet för att synas 

utåt är det viktigt att tänka på vem det egentligen är som kommer att ta del av de digitala 

tjänsterna. Är det endast de existerande medlemmarna som ser på en gudstjänst på internet 

som streamas live kanske det inte gagnar dem så mycket vad gäller antal medlemmar, förutom 

möjligtvis att behålla dem de har. Om däremot människor som inte är medlemmar får upp 

ögonen för kyrkans verksamhet i och med den digitala tekniken kan det vara större chans att 

människor som inte är medlemmar blir det. Det är därmed av vikt att ta reda på vilken typ av 

digitalisering som svenska kyrkan skulle gynnas mest utav, utifrån de mål som de vill nå med 

digitalisering. Eftersom Christopher Helland och ett av våra intervjuobjekt tror olika angående 

vem som mest använder tjänster som Bönewebben finns det all anledning att forska mer om 

detta. 
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