
Kommunikation som mission



Varför? Kyrkoherdarna angav att

• 66% saknade koppling mellan FIN 
och kommunikationsarbetet

• 54% inte använde
kommunikationsplattformen i sitt 
arbete

• 66% inte tänkte ändra sina 
kommunikationsinsatser och 10% 
tänkte minska 

• ALLA yrken jobbar praktiskt med 
kommunikation

• 30% av församlingarna hade 
kommunikatör. Uppdrag formgivare

Källa: Interna kyrkbussarna



Medlemmarna
Hur väl känner du till församlingen där du bor?

• 31% känner inte till eller har 
hört talas om församlingen 
där de bor.

• 50% angav att kyrkan
varken är relevant eller
samhällsnyttig

• 50% angav att kyrkan i låg 
grad eller inte alls talade om 
det som är viktigt för dem

• 55% angav att de inte sett 
någon uttala sig från 
Svenska kyrkan under det 
senaste året

4%

20%

37%

29%

10%

Har inte hört talas om Känner knappt till Känner till lite

Känner till ganska bra Känner till mycket bra

Källa: Externa kyrkbussarna



Låg synlighet

En kyrka som människor har en 

positiv relation och känner glädje 

över att tillhöra



KORT SIKT - AKTIVITET

Syfte - effekt

Fler döpta, konfirmander, barn i 

verksamhet – Ha koll på %

Fler på konserter

Fler på gudstjänst

Fler besök på webben/SOME

Vilka kom och vilka kom inte?



Syfte - effekt och värde 
LÄNGRE SIKT - HÅLLBARHET

•Högre kunskap

•Positivare attityd

•Ökat förtroende 

•Kyrkan som möjligt val

•Civilsamhället 
samarbetspartner

Aktivitet

Kunskap

Synlighet –
observationsvärde

Kännedom om ATT 
man finns 



En snabb repetition
relation och - nycklar till 
ökad synlighet



Främsta nyckeln

En kyrka som 
människor har en 
positiv relation till och 
känner glädje över att 
tillhöra



Starka samband
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

Attribut Målbilder



Sätt ord på det 

som är viktigt 

för människor

Ensamhet

Sorg

Diakoni

Kyrkliga 

handlingar

Engage-

mang



Socialt arbete i Sverige

Kännedom
Stöd vid sorg

Enskilda samtal med präst eller diakon

Jourhavande präst

Arbete med katastrofhjälp utomlands

Själavård

Stöd till hemlösa

Stöd för att bryta ensamheten

Stöd till svenskar utomlands

Familjerådgivning

Stöd till ensamkommande ungdomar

Stöd till äldre vars ekonomi inte räcker till

Stöd till våldsutsatta

Stöd till papperslösa

Stöd till de som lever med psykisk ohälsa

Stöd till EU medborgare

Stöd för att bryta ensamheten

Stöd till hemlösa

Stöd vid sorg

Stöd till äldre vars ekonomi inte räcker till

Stöd till våldsutsatta 

Stöd till de som lever med psykisk ohälsa

Jourhavande präst

Enskilda samtal med präst eller diakon

Arbete med katastrofhjälp utomlands

Stöd till svenskar utomlands

Själavård

Familjerådgivning

Stöd till ensamkommande ungdomar

Stöd till papperslösa

Stöd till EU medborgare

Örebro pastorat

Baksidan på 

församlingstidningen

om ensamhet gav 

15 inträdenMest angeläget

1600 respondenter 2020



Gula gruppen 43%

1% svarar vet inte

Finns i alla åldrar, socialgrupper och i hela 
Sverige men främst bland yngre
Viktigt är jobb, relation, tradition

• 24% har inte haft någon kontakt senaste året
Vi möter dem i samband med dop, vigsel och 
begravning + allhelgona

• Församlingen
48,7% har en svag eller mycket svag relation 
46.8% svarar varken eller
4% har en ganska stark relation

• Strategi 20% 2020

37% 2020



Medlemmar 16-24 år liknar gula gruppen

50% känner knappt till eller har hört talas om sin 
församling, 27% känner till lite. 

55% kan inte minnas att de någonsin hört någon
från kyrkan uttala sig från kyrkan i
en samhällsfråga.

Låga eller inga kunskaper
Kunskapen sjunker för varje generation

19% tycker att kyrkan sätter ord på det som är
viktigt för dem

Strategi – att vara där de är

40% yngre än 35 år
- utträder vid 25,5

40%?



Vad händer med 
90/00-talisterna?

0 20 40 60 80 100 120

Mycket positiva Ganska positiva Varekn eller Ganska negativa Mycket negativa

42 19 1026

Inställning till 

diakonalt arbete

Ja till hemlöshet

Nej/ja till 

Papperslösa

EU-migranter



492 församlingar med 

kommunikatör enligt Kyrksam, 

50% jobbar heltid

Hur rustar man

församlingarna att

hantera detta?

”Man sviker den 

gudstjänstfirande 

församlingen!”

”Jag har inte sett 

satsningen på 

konfirmation…”



2018-2019

Resultat

Resultat och

insikter



Ökad digital räckvidd
Alla facebook-konton växte - Hedvigs allra 
mest – från ca 800 till nästan 4500 i dag

Fler yngre besökte webbplatserna
Ökad synlighet på Google, bättre 
webbplatser och mer trafik från sociala 
medier. 

Färre utträden
Största minskningen av utträden blev i 
Hedvig Eleonora med - 40%

Fler barn till verksamheten
Ett problem…

Alla sex nådde fler



• Ingen kommunikatör
Litet arbetslag – ökad praktisk förmåga

• Nya på sociala medier
Gick från ingen Facebook till inläggen 
som nådde 567 personer 
(4719 medlemmar)

• Färre utträden

• Digital tillgänglighet 
Levande webb 

• FIN

Mullsjö Sandhem
imponerade



• Styra och leda som ett rally
– kräver samsyn om nuläget och fria tyglar

• Redaktion/arbetsgrupp
Att samla tidning, webb, utskick och sociala medier i en 
redaktion. Effektivare arbete.

• Kommunikatören som coach
- men inte bara

• Arbetslaget i gemensam kommunikationsplanering
– och utvärdering. 
Vilka inlägg har gått bra? Vilka tar del av de olika 
insatserna? Vilka missar vi?

• Identifiera kompetenser och intressen i arbetslaget
Att se möten som process.

Framgångsfaktorer

Mål

Karta

Handlingsplan



Takten för låg

Coronapandemi + kris 

= nya spelregler?



Vi ställer inte in – vi ställer om

Analys: Svenska kyrkan i media under coronapandemin 1 mars – 30 april 2020



70% har inte sett någon 

kommunikation från kyrkan 

om tex stöd för för 70+ och 

jourhavande präst

MSB

Kantar Sifo

mars

34%

september

26%

????
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Vad kyrkan gör för riskgruppen 70+

Jourhavande präst

Ensamhet

Sorg

Begravning

Gudstjänst

Ja, jag har sett /hört information från Svenska kyrkan Ja, jag har sett /hört information från Svenska kyrkans församling där jag bor

Nej, jag har inte sett /hört någon information om det
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15-24 25-44 45-64 65-79

Tagit del av nyheter per åldersgrupp –
traditionell form eller digitalt

SVT

SR

TV4

Morgontidningar

Kvällstidningar

Gratistidningar

Församlingstidning28%

19%

10%

7%

Andel av obs som 

läst flera 

artiklar- det mesta



0 10 20 30 40 50 60 70 80

Digitala språkcaféer

Digital konfirmationsundervisning

Ungdomsträffar via digitala möten

Konfirmandundervisning utomhus

Nya initiativ inom kyrkomusiken (digitala körer, konserter etc.)

Ungdomsträffar utomhus

Öppen förskola utomhus

Promenadgrupper istället för ordinarie verksamhet

Möten/ enskilda samtal utomhus

Alternativa hembesök (t.ex. samtal genom öppet fönster eller öppen…

Alternativa besök på äldreboenden (t.ex. sång utanför, hjälp med…

Enskilda samtal på telefon

Jourtelefon för äldre på bestämda tider

Hjälp med att handla (telefontidsbeställning, inköp, packning och…

Angeläget och kännedom - medlemmar

Ganska och mycket angeläget Ja, har hört talas om men inte deltagit i/tagit del av

Pepp! – Håll i och håll ut – stärk synligheten



Sätt ord på
det som är
viktigt för
människor
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Glädje Relevans Samhällsnytta Sätter ord på det som är viktigt för mig

Effekt av flyktingkrisen

KOM-dagarna

34 % håller 

med i hög 

eller mycket 

hög grad



Vad händer nu?

Anpassat 
utbildningsår -

digitalt

Följa upp 
församlingarnas 
förmåga ht 21

Medlems-
strategi



Frågor, medskick 
– vad kan du inte släppa?
magdalena.widmark@svenskakyrkan.se


