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Torgny Lindén

Medlem sedan födseln

Döpt och valbar

Kommunikatör

Pressekreterare 

Värmlänning

Göteborgare

Gillar flugor och 

kommunikation ...











Att vara förtroendevald

• Vad ska församlingen göra?
• Vad får det kosta?
• Hur går det under tiden?









BIKUPA: Vem representerar jag som 
förtroendevald?

• Svenska kyrkan
• Församlingen/Pastoratet
• Församlingsborna
• Nomineringsgruppen
• Mig själv



Grundnärvaro











Omvärlds- och invärldsspaning

Vad skapar bilden av 
Svenska kyrkan?



Vilka kommunicerar kyrkan?



Samhällets utveckling

• Informations-samhället

• Kommunikations-samhället

• Sociala medier-samhället/Internet

• Filter-samhället/
Det nya kommunikationssamhället



Människor idag …

• … har ett beteende där vi främst tar del av den 
kommunikation som intresserar och bekräftar
den egna verklighetsbilden.

• … är allt rörligare och vistas inte endast i 
församlingen där de bor.

• … har mindre kunskap om vad kyrkan gör och 
betyder.



Är vår kommunikation …

• … tillgänglig för dem vi vill nå …

• … begriplig …

• … och leder den till det vi vill uppnå?



Svenska kyrkan ska vara en kyrka som 
människor har en positiv relation till 
och känner en glädje över att tillhöra.



Närvaro   Öppenhet   Hopp









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

• 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



– man kan inte gena till relation

Intresse

Kännedom

Förtroende

Relation

Kommunikationen måste väcka eller svara på ett behov



Workshop – Livshändelser 
utifrån olika personas

• 16 år – Förstagångsväljare 

• 22 år – Flyttar snart hemifrån

• 28 år – Första barnet

• 40 år – Singel utan barn

• 52 år – Barnen flyttat hemifrån

• 63 år – Snart pensionär



Svara på frågorna!

• Vilka behov har de?

• När möter vi dem?

• Vad vill de oss?

• Vad vill vi dem?

• <3

• !







+ Integration
+ Postiv
+ Debatt?

+ Oväntat
+ Vitalt, ungt

+ Tonårs-
föräldrar

Det som anses viktigt handlar om problem och svåra stunder.
Viktigt att komplettera bilden av kyrkan med glädje, energi
och ungdom.



Gemensam kampanj

• Gemensamt budskap och grafisk profil
• Maximal räckvidd över hela Sverige
• Samordnade inköp ger mer för pengarna
• Online, print, radio och tv
• Hjälp av professionellt team
• Församlingens insats 3,90 kr/röstber. medl.
• Lokal styrning av online-annonser





Målgrupp



Veta – Känna - Göra



Bikupor: Formulera ett budskap

• Kort
• Ett budskap
• Tydligt
• Begripligt
• Vad ska jag göra?/Call to action!



Kanaler

• Sociala medier: 
Facebooksida, Instagram, Twitter …

• Google ads
• Sponsrat i socialal medier
• E-post
• Brev
• Valaffischer
• Flyers
• Annonser
• Debattartiklar



Bikupor: Aktiviteter



Återstående frågor …



Internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval



www.svenskakyrkan.se/kyrkoval



Tack för mig …



Blott i det öppna …


	Kommunikation för nomineringsgrupper
	Torgny Lindén
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Att vara förtroendevald
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	BIKUPA: Vem representerar jag som förtroendevald?
	Grundnärvaro
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Vad skapar bilden av �Svenska kyrkan?
	Vilka kommunicerar kyrkan?
	Samhällets utveckling
	Människor idag …
	Är vår kommunikation …
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra
	– man kan inte gena till relation
	Workshop – Livshändelser �utifrån olika personas
	Svara på frågorna!
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Gemensam kampanj
	Bildnummer 35
	Målgrupp
	Veta – Känna - Göra
	Bikupor: Formulera ett budskap
	Kanaler
	Bildnummer 40
	Återstående frågor …
	Internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval 
	www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
	Bildnummer 44
	Bildnummer 45

