


Vision för kommunikationen

En kyrka som 

människor har en 

positiv relation till 

och känner glädje 

över att tillhöra



En kyrka som människor har en positiv relation till 

och känner glädje över att tillhöra

37% ja!

31%

tja…

32% 
nej!

Glädje

Stolthet

Värdefullt



2019 – gula gruppen växer
Gröna gruppen

Har en tro

Högst grad livet meningsfullt

Ideella, skänkt en gåva

Relation med församlingen

Gula gruppen 

Vet inte vad de ska tro

Lägst grad livet meningsfullt

Svag eller ingen relation

Röda gruppen

Tror inte

Tycker att livet har en mening

Kyrkan behövs i samhället

35 % 

ja!

42 % 

tja…
22 % 

nej…

(37%)

(31%)

(32%)



Skäl för relation

Plats –
byggnad, 

kultur
Svenskhet Diakoni

Kyrkliga 
handlingar 

Tro
möten



Kontakt senaste året

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Deltagit i kyrkans musik- eller körverksamhet

Svenska kyrkans barn- eller ungdomsverksamhet…

 Svenska kyrkans musik- eller körverksamhet

Jag har inte haft några kontakter med Svenska kyrkan…

Besökt Svenska kyrkan för en stilla stund, när det inte…

Besökt Svenska kyrkan som turist

Vanlig gudstjänst (även på annan tid än söndag kl. 11)

Musikandakt/konsert

Tänt ett ljus, när det inte var gudstjänst eller konsert

Vid dop, vigsel, konfirmation och/eller begravning

Besökt en kyrkogård

Gula Röda Gröna



Källa: Kyrkbussen 2019



Relevant för mig Samhällsnytta

34,6% 51,2%



Utbildningsår för församlingsanställda



Facebook-

grupper för 

verksamhet Annons 65+

Facebook

44+ Församlingstidning 55+

KVINNOR

MÄN

www.svenskakyrkan.se

Kyrkans filterbubbla



• Ökad förmåga

• Alla församlingar har ökat förmågan + bild, film

• Utvecklat innehåll i tidning och sociala medier

• Utvecklat möten – nyinflyttade, dop, hoppsan

• Ökad synlighet

• Nått yngre grupper på webben

• Kraftigt ökat trafik från Google och FB till webben

• Fler besök och sidvisningar på webben

• Fler följare i sociala medier, rekordet är 840-3400

• Minskade utträden

• Hedvig, Sunnersberg, Mullsjö

• Fler dop, barn i verksamhet

Effekter



Sätter ord på det som är viktigt för mig





Hur sätter vi ord på 

det som är viktigt för 

människor?



Att vara där människor söker

1 av 20 

firar jul 

ensam



1.

Kyrkliga 

hand-

lingar

2.

Guds-

tjänst

3.

Kör och 

musik



1.

Besöka 

gamla och 

ensamma

2.

Stöd vid 

sorg

3.
Kyrkliga 

hand-
lingar



Hur är din relation till 
kyrkan? Hjälper mig 

att utveckla 

min kristna 

tro

• Sätter ord på det 
som är viktigt för mig

• Finns där för mig vid 
viktiga livshändelser

• Hjälper människor att 
själva förändra sina 
liv

• Fyller en viktig 
funktion i samhället

Relevans

Samhällsnytta

Vision



Viktiga livshändelser

5 år 
Nyfiken på 
livet

12 år

Snart 
konfirmand 

22 år

Nyinflyttad för 
jobb eller 
studier

28 år 

förstagångs-
förälder

32 år

Barn nummer 
två

40 år

Singel utan 
barn

43 år 

Nyskild med 
barn varannan 
vecka

Vad håller människor 

vakna om natten?



Viktiga livshändelser

50 år 
Barnen större -
fritid

55 år

Barnen flyttar 
hemifrån

63 år

Snart 
pensionär –
mening och 
energi

65 år 

nyinträdd

70 år

Förälskad igen

77 år

Änka/änkling

83 år 

Ensamhet



• Inflyttning - välkommen 
Människor tappar relationen till 
församlingen vid flytt

• Riktad kommunikation vid 
livshändelser

• Underlätta inträde
Vill bli tagen i anspråk, kvinnor är en 
inträdargrupp utrikesfödda en 
annan, pensionärer en tredje. 
Medlemmar är i rörelse.

Äldre lämnar för att de inte har en 
tro, men kan stanna om kyrkan är 
samhällsnyttig

Att göra 
kommunikationen 
relevant



En studie av föräldrars aktiva val och 

församlingarnas strategiska 

doparbete av Andreas Sandberg et al

• Ensamhushåll

• Låg och hög 
utbildningsnivå

• Konfirmation

• Tradition ett viktigt skäl

Dop i centrum 
och förändring 



Kyrkoval och första hjälpen 2017



Församlingarna lyfte fram 
sin verksamhet

I sociala medier nåddes 
1 004 529
unika personer av 
gemensamma satsningen

Filmen Sorgegrupp 
- 447 427 unika personer.

Samhällsnyttan går hem



Satsa på goda möten!

56 procent påverkades positivt eller 

mycket positivt av Allhelgonakampanjen.

7 procent påverkades negativt.



#envarmarestad

Det är kallt och ruggigt i Göteborg. 

Fryser du? 

Den här halsduken är inte borttappad. 

Den är handstickad just för dig. 

Ta den. Varsågod. 



– man kan inte gena till relation

Intresse

Kännedom

Förtroende

Relation

Kommunikationen måste väcka eller svara på ett behov

Information 

beståndsdel som kan 

automatiseras 



Samtalet mellan dem börjar med en fråga från Jesus. Han visar äkta 
medmänskligt intresse för henne, trots att hon är av ett annat folkslag 
än han själv. Hela konversationen visar att Jesus tar kvinnan på allvar. 
Det blir ett djupt samtal om vatten med många symboliska innebörder, 
trots att det från början handlade om vanligt dricksvatten. Kvinnan går 
stärkt ur mötet och berättar själv vidare om sin tro.



Strategi:
Fortsätta mäta och 
pröva oss fram 
– vara relevanta och 
tydligt vara kyrka



• Ensamhet är temat för 
Diakonins månad 2020

• Arbete pågår för att arbeta 
vidare med detta

Svenska kyrkan 
och ensamheten



Vad fungerar – för vem?

Att hitta rätt 
tilltal för rätt 
målgrupper



Tack!


