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Sammanfattning 
Rapporten riktas dels till kommunikatörer och personer med kommunikationsansvar inom Svenska 
kyrkan som vill ha en strategi att skapa kampanjmaterial utifrån. Vidare kan arbetslag, 
förtroendevalda och bärare av kyrkan ta del av rapporten då resultatet bland annat visar att hela 
organisationen utgör grund för det som kan kommuniceras och att alla tillsammans bär ansvaret för att 
förmedla den bild av Svenska kyrkan som önskas visas. 

Syftet med rapporten är att designa visuell kommunikation som kan fungera som förebild i olika 
kampanjer, samt speglar Aneby pastorats vision och förhållningssätt till omgivningen. Rapporten är 
genomförd på ett sådant sätt att arbetet kan implementeras i en annan organisation inom Svenska 
kyrkan, med andra förutsättningar.  

Rapporten går genom fyra olika faser i designprocessen. Den första handlar om att samla in 
information kring Svenska kyrkan och Aneby pastorat, den andra om att identifiera de kommunikativa 
problem som finns, den tredje att generera visuellt material och den sista fasen behandlar spridning av 
kommunikationen.  

Efter genomförd studie anses syftet vara uppfyllt då arbetet har resulterat i ett tydligt koncept, vid 
namn Visa kyrkan, att forma kampanjer utifrån. Arbetet har också resulterat i en kampanj som 
fungerar som exempel på hur och med vilka verktyg en organisation inom Svenska kyrkan, i detta fall 
Aneby pastorat, kan kommunicera sin vision och sitt förhållningssätt till omgivningen. 
Exempelkampanjen kallas för Mötet, där kyrkan visas genom människorna som bär den. Kampanjen 
visar att kyrkan bygger på gemenskap och varje människas goda handlingar. Som läsare av rapporten 
kommer du se exempelbilder från kampanjen, som har värderats med en fokusgrupp bestående av 
kommunikatörer i Svenska kyrkan samt med den för kampanjen definierade målgruppen.  

Abstract 
This report is meant to be read by communicators and persons with communication responsibility 
within the Church of Sweden who want a strategy to create campaign materials from. In addition, the 
work team, the elected representatives and the church's bearers can take note of the report, as the 
result shows, among other things, that the entire organization forms the basis for what can be 
communicated and that everyone together bear the responsibility to convey the image of the Church of 
Sweden that is desired to be displayed. 

The purpose of the report is to design visual communication that can serve as a model in various 
campaigns, as well as reflect Aneby parish’s vision and approach to the environment around them. 
The report is implemented in such a way that the work can be implemented in another organization 
within the Church of Sweden, with other conditions. 

The report goes through four different phases of the design process. The first is about gathering 
information about the Church of Sweden and Aneby parish, the second phase aims to identify the 
communicative problems that exist, the third to generate visual material and the last phase deals with 
the distribution of communication. 
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After the study’s completion, the purpose is considered to be fulfilled as the work has resulted in a 
clear concept, called Show the Church, to form campaigns from. The work has also resulted in a 
campaign that serves as an example of how and with which tools an organization within the Church of 
Sweden, in this case Aneby Perish, can communicate its vision and approach to the environment. The 
example campaign is called the Meeting, where the church is shown by the people who represent it. 
The campaign shows that the church is based on community and every person's good actions. As a 
reader of the report, you will see examples of the campaign, which have been evaluated with a focus 
group consisting of communicators in the Church of Sweden and the target group defined for the 
campaign. 
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Definitioner 
Många av de begrepp som används i rapporten är skriven på “kyrkiska”. Det är begrepp som i många 
fall är självklar inom Svenska kyrkans egen organisation, men som för många i stort är främmande 
ord vars innebörd är långt ifrån självklar. Därför följer nedan en beskrivning av begrepp och uttryck 
som förekommer i rapporten.  

Församling - den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan som har fyra grundläggande 
uppgifter: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utföra diakoni och mission.  

Pastorat - Två eller flera församlingar som samverkar och har en gemensam styrning (kyrkoherde, 
kyrkofullmäktige, kyrkoråd med mera). 

Stift - Har som grundläggande uppgift att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Svenska kyrkan 
har tretton stift över hela landet. 

Präst - leder församlingsarbetet med dop, vigsel, begravning och gudstjänst och kan arbeta med såväl 
barn som vuxna i olika grupper. 

Diakon - Ger stöd åt människor i olika livssituationer, samtalar med den som är i sorg, gör 
sjukhusbesök med mera. 

Kyrkan mitt i byn - Församlingsborna hjälps åt att engagera sig i och använda sin kyrka så att den blir 
tillgänglig och öppen för alla, och ett rum där liv och tro kan delas. 

Kyrkoherde - Arbetsledande präst i en församling eller ett pastorat. 

Kyrkoråd - En församlings eller ett pastorats styrelse. Utses av kyrkofullmäktige. 

Kyrkofullmäktige - Det högst beslutande organet i en församling eller i ett pastorat, som bestämmer 
organisationens övergripande mål och verksamhet. Ledamöterna utses i de kyrkoval som hålls vart 
fjärde år.  
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1. Inledning 
I ett Sverige som upplevs bli allt mer sekulariserat, har kyrkan svårt att nå fram i mediabruset och den 
kommunikation som görs känns inte alltid relevant för mottagaren. Samtidigt lever en föråldrad bild 
av kyrkan kvar hos många. Med bristande vetskap kring kyrkans aktuella arbeten, väljer allt fler att 
utträda ur Svenska kyrkan (Bromander, 2017a). 

Aneby pastorat hör till dem inom Svenska kyrkan som kommunicerar det som allmänt förväntas, 
vilket till störst del består av information, men det finns en vilja att skapa mer relevant 
kommunikation för mottagaren så utmaningen för pastoratet ligger i att kommunicera mer oväntat 
innehåll. I dagsläget finns inte siffror på vilka eller hur många personer som nås av den 
kommunikation som sprids analogt och de som nås via mätbara digitala kanaler är få i förhållande till 
antalet invånare i pastoratet. Kommunikation skapas i alla enheter, vilket betyder att informatören har 
en mer administrativ roll och får större ansvar för att sprida och korrigera den kommunikation som 
skapats av andra än för att skapa ny kommunikation (Bilaga 1). 

Aneby pastorat strävar efter att vara en kyrka mitt i byn och har ett tillitsfullt, öppet och tryggt 
förhållningssätt till omgivningen, vilket inte återspeglas i visuell kommunikation idag. För att behålla 
sina medlemmar och visa på relevans för medlemmarna behöver Aneby pastorats kommunikation 
verka för att öka medvetenheten kring det arbete som görs inom Aneby pastorat och bli mer intressant 
för församlingsborna. Prioriteringar kring vad som kommuniceras på vilket sätt framöver behöver 
sättas. Den kommunikation som görs framöver ska tydligare följa Aneby pastorats vision allas liv i 
Kristus genom kärlek, hopp och tro där målet blir att på olika vis vara kyrkan mitt i byn (Bilaga 1).  

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att designa visuell kommunikation som kan fungera som förebild eller exempel 
när olika kampanjer tas fram, samt speglar Aneby pastorats vision och förhållningssätt till 
omgivningen. 

Arbetet genomförs med hjälp av två forskningsfrågor; 

- På vilket vis kan Svenska kyrkan genom kommunikation vara kyrka mitt i byn? 

- På vilket vis kan Aneby pastorat vara en tillitsfull, öppen och trygg kyrka samt hur kan det 
kommuniceras? 

1.2 Avgränsning 
Svenska kyrkan är landets största medlemsorganisation med medlemmar, byggnader och 
verksamheter i hela landet. Medlemmarna är, precis som i alla organisationer, engagerade i olika hög 
utsträckning. I denna rapport kommer fokus att ligga på den grupp av medlemmar som är passiva. 
Den visuella kommunikation som skapas riktar sig till det segment som aldrig eller sällan engagerar 
sig i Svenska kyrkan.  

En vidare avgränsning är att studien genomförs med Aneby pastorat som fallstudie. Precis som alla 
andra församlingar och pastorat i landet har Aneby pastorat ekonomiska, personella och geografiska 
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förutsättningar som kommer att påverka deras möjlighet att utföra resultatet av det som genereras i 
denna rapport. Att hitta en lösning som går att applicera utifrån pastoratets förutsättningar är därför 
centralt. Samtidigt är Aneby pastorat inte ensamma om sin kommunikativa utmaning: det finns många 
församlingar och pastorat som har liknande strukturer i sin interna och externa miljö. Därför kan 
resultatet av rapporten med enkelhet kunna appliceras på andra församlingar och pastorat. 
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2. Teoretisk ram och tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras teorier kring design samt teorier och tidigare forskning kring Svenska 
kyrkan och dess medlemmar.  

2.1 Designteorier 
Här presenteras teorier som rör hur koncept skapas samt hur mottagaren nås och reagerar på 
kommunikation med mera.  

2.1.1 Segmentering 

Segmentering handlar om att välja ut en grupp människor inom en marknad med gemensamma 
värderingar eller behov. Segment nås på olika vis och därför behöver rätt sätt att nå segmentet genom 
kommunikation också identifieras (Bergström, 2009). Bowers (2011) menar att ju bättre du känner din 
målgrupp desto lättare är det för dig att designa någonting som talar till dem, är relevant och därmed 
ger det önskade gensvaret.  

2.1.2 Positionering 

Vid positionering bestämmer sig en organisation för vilken position den har i förhållande till dess 
konkurrenter. Positionen ska vara specifik för att organisationen ska vara top of mind för det valda 
segmentet (Bergström, 2009).  

2.1.3 Koncept 

Ett koncept för kommunikation formas långsiktigt, ska vara slitstarkt och fungera både internt och 
externt i organisationen. Ett koncept kan visa både det som görs och sådant som kan göras 
(Bergström, 2009). Ett koncept skapas i fyra led, lärande, identifiering, generering och 
implementering. Därefter skapas en kommunikationsplan där aktiviteter som kampanjen behöver för 
att nå målet för kommunikationen väljs, analyseras och organiseras (Bowers, 2011). Enligt Bergström 
(2009) bör en kampanj göras i flera medier för att kunna dominera marknaden. 

Konceptet skapas tillsammans med en kommunikationsplan som innehåller prioriteringar för vad som 
är viktigast att göra eller säga med kommunikationen. En vision och mission underlättar vid 
formulering av kommunikationsplanen. För att beskriva den önskade reaktionen hos segmentet som 
möter kommunikationen kan ett flowchart användas, ett diagram som visar beslutsfattande hos 
mottagaren. Konceptfasen kommer även att innefatta en prioriteringsordning av insatserna (Bowers, 
2011).  
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2.2 Kommunikation av varumärke 

Här presenteras teorier som rör hur man kommunicerar ett varumärke och varumärkets förhållande till 
omgivningen. 

Keller, Apéria och Georgson (2012) menar att alla sätt ett varumärke syns på tillsammans skapar 
bilden av det. De uttrycker också att hur varumärket syns är mindre viktigt än att det syns och att varje 
enhet eller del av kommunikationen ska förstärka de andra.  

Ett varumärke har självständiga enheter (både produkter och aktörer) som påverkar mottagarens bild 
av varumärket, vilka inte alltid går att kontrollera. Om mottagaren har goda associationer till den 
självständiga enheten så kommer detta att påverka reaktionen vid problem eller negativa incidenter då 
varumärket är inblandat. Ett annat sätt att ge goda associationer till varumärket är att låta mottagaren 
på något vis uppleva det, vilket kallas för eng. experiental marketing (Keller et. al 2012).  

Marknadsföringskampanjer måste enligt Keller et. al (2012) idag vara relevanta för målgruppen på 
andra sätt än tidigare för att behålla ett starkt varumärke och en stark varumärkesposition, då 
personalisering och samverkan har blivit allt vanligare bland aktörer. 

2.2.1 AIDA 
Bergström (2009) menar intresse och engagemang hos mottagaren väcks genom att använda teorin 
AIDA. Initialt skapat innehållet uppmärksamhet (eng. attention) hos mottagaren. Ett väl genomtänkt 
innehåll skapar sedan intresse (eng. interest) som övergår i lockelse (eng. desire) och slutligen 
handling (eng. action). 

2.2.2 Bildretorik- och språk 
För att förklara vad en bild berättar hämtas uttryck från talspråkets retorik. En presentativ bild visar 
tydligt hur någonting ser ut. Information och funktion visas då rakt och enkelt. Den metonymiska 
bilden belyser en situation. Den fallande aktiemarkanden illustreras med en regntung dag och en 
regeringsadministration visas med hjälp av en bild på ett regeringspalats. Synekdokebilden påvisar 
någonting genom att delen får stå för helheten. En polisbricka står för polisen, ett stetoskop står för 
läkaren och en ensam tandborste i ett glas står för singellivet. Vidare kan synekdoke användas för att 
bevisa något, till exempel när en cykel ställs vid en lyxvilla för att visa att cykeln också är lyxig. En 
ryggsäck kan placeras i ett naturlandskap för att bevisa att den tål väder och vind. Till sist används 
metaforiska bilder för att jämföra. En fjäder placerad bredvid en ryggsäck får mottagaren att föreställa 
sig en fjäderlätt ryggsäck (Bergström, 2009). 

2.2.3 Mass customization 
För att anpassa sin produkt till mottagaren kan ett varumärke använda eng. mass customization, där 
mottagaren själv formar tjänsten eller produkten efter sina behov. Därmed kan ett varumärke komma 
att passa mottagarens exakta specifikationer (Keller et. al, 2012). 
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2.2.4 Mottagarens tyranni 
Bergström (2009) resonerar kring huruvida mottagaren alltid ska stå i centrum. I all sin iver att 
undersöka, förstå och anpassa sin kommunikation efter mottagarens uppmålade villkor förlorar 
sändaren sin egen identitet. Den självcensur sändaren utsätter sig för när den försöker nå mottagaren 
förstör innehållet, menar Bergström. Istället måste den egna berättarglädjen, som tar avstamp i 
sändarens egen personlighet få flöda. 

2.3 Svenska kyrkan 
Här presenteras och förklaras teorier som rör Svenska kyrkan, dess medlemmar och tidigare forskning 
kring dessa ämnen.  

2.3.1 Mål för kommunikation  

Svenska kyrkan har fastställt ett styrdokument för kommunikationen som är tvingande för nationell 
nivå och erbjuds för övrig kommunikationsverksamhet. Visionen för kommunikationen är En kyrka 
som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra (Kyrkbuss, 2016).  

Svenska kyrkan har genomfört en undersökning och frågat medlemmar om glädje, stolthet och om de 
tycker att medlemskapet är värdefullt. En tredjedel av Svenska kyrkans medlemmar svarar “nej, det är 
inte värdefullt”, de är inte stolta och de känner ingen glädje över att tillhöra Svenska kyrkan. Den 
grupp om 37 procent som svarade ja på frågan har också en tro. Samma undersökning visar att 
personlig relevans och att det kan vara bra för någon annan är de två största drivkrafterna som 
Svenska kyrkans medlemmar har för att vara med i någonting alls. I de fall där medlemmar är med i 
Svenska kyrkan för att det är bra för någon annan blir organisationen också utbytbar mot andra 
organisationer med välgörande ändamål, exempelvis Röda korset (Kyrkbuss, 2016).  

2.3.2 Svenska kyrkan och samhället 

Många medlemsorganisationer har tappat många av sina medlemmar under de senaste decennierna. 
De politiska partierna har sedan 1990-talet tappat hälften av sina medlemmar och fackförbunden har 
förlorat en femtedel. En av anledningarna till detta kan vara att fler vill ha ut något av sitt 
medlemskap, i form av förmåner. Att till exempel vara fackligt ansluten för att kunna hjälpa andra 
räcker inte som anledning i samma utsträckning längre (Bromander & Jonsson, 2017). 

Innan kyrkan skildes från staten gavs medlemskap i Svenska kyrkan automatiskt vid födseln. Detta 
innebar att medlemskap och medborgarskap mer eller mindre var samma sak. Trots att Svenska 
kyrkans medlemsantal har minskat med 1,7 miljoner medlemmar sedan 1990 är det fortfarande 
landets största medlemsorganisation  (Bromander & Jonsson, 2017). 

Lokalsamhällesteorin är en förklaringsmodell av religionssociologen Jonas Bromander, som menar att 
befolkningar i landsbygdssamhällen ofta har en lokal kyrka att knyta an till. Kyrkobyggnaden blir 
något som håller samman bygden och stärker den lokala identiteten, även en plats dit nyinflyttade kan 
vända sig för att ta del av bygdidentiteten. Kulturgeografen Andreas Sandberg visar i en studie att 
lojaliteten gentemot kyrkan försvagas när unga vuxna flyttar till en annan ort och att dessa också är 
mer benägna att träda ur Svenska kyrkan. En annan förklaringsmodell, civilreligionsteorin, utgår från 
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kyrkans relation med nationalstaten och visar på att befolkningen i tider av kris och yttre hot tenderar 
att närma sig den historiska kyrkan och varandra (Bromander & Jonsson, 2017). 

Religionssociologen Per Petterson, som har utgått från kyrkan som tjänsteproducent och de nyttigheter 
organisationen förser sina medlemmar med, menar att Svenska kyrkans roll förändras i livscykelns 
brytpunkter. När ett barn kommer till världen, när två personer gifter sig och när de går bort påminns 
de om bandet till kyrkan. Kyrkans roll i en människas liv kan stärkas i dessa brytpunkter, när det 
uppstår en önskan om att knyta familjen till traditioner (Bromander & Jonsson, 2017). Enligt Thurfjell 
(2015) så är denna typ av organiserad religion kallad förrättningsreligiositet väldigt vanlig, där de 
kyrkliga besöken är begränsad till dop, vigsel och begravning. 

Bromander (2017a) berättar att det svenska samhället präglas av bland annat individualism, digitala 
mötesplatser och mobilitet. Svenska kyrkan å andra sidan präglas av gemenskap, organisering och 
gamla rum. Svenska kyrkans utmaning ligger inte i att anpassa sig efter de nuvarande 
beteendemönsterna, utan att berätta om sina värden i ett samhälle som domineras av andra mönster 
(Bromander, 2017a).  

Att säga att Sverige är mer sekulariserat idag än tidigare är en överdrift enligt Thurfjell (2015 s.23). 
År 1999 mättes gudstjänstdeltagandet bland Sveriges befolkning till 6,2 procent jämför med mellan 
5-15 procent gudstjänstdeltagande år 1911, då siffrorna skilde sig i olika regioner av landet. Thurfjell 
(2015) menar att det är relationen till den institutionella tron, exempelvis Svenska kyrkan som 
minskar. Detta märks i ett minskat intresse för den religion som tillhandahålls av traditionella kyrkor 
idag då Svenskarnas tro är förändrad men inte försvinnande. År 2005 svarade 53 procent av 
svenskarna, vilket var näst högst andel i Europa, att de tror på “någon slags ande eller livskraft”, eller 
att “Gud är något inom varje människa snarare än utanför” (Thurfjell, 2015 s.25).  

Svenskarnas individualism innebär att det anses vara varje människas rätt eller möjlighet att skapa sin 
egen sanning. Därmed förnekas regler och absoluta värden att leva kring och svensken anser istället 
att människans rätt att definiera sitt eget liv är viktigare. Idag är majoriteten av svenskarna 
privatreligiösa med ett individuellt ihopsatt trossystem och livsåskådning (Thurfjell, 2015). 

Utbudsteorin bygger på relationen mellan utbud och efterfrågan, där ett ökat utbud av religioner ger 
ökad religiös aktivitet och människor kan därmed hitta den typ av religiositet som passar dem. Den 
religiösa tjänsten tvingas då också anpassas till efterfrågan för att klara sig i konkurrensen. Svenska 
kyrkans verksamhet har inte anpassats efter efterfrågan på grund av brist på konkurrens och är därmed 
inte längre attraktiv. Detta innebär i förlängningen att ett större utbud av olika religioner bidrar till 
stärkt religiös identitet och högre lojalitet och engagemang för den egna traditionen hos människor 
(Thurfjell, 2015 s.34).  

2.3.3 Kategorisering av medlemmar 

För att bättre förstå Svenska kyrkans medlemmar kan de delas in i tre färgkodade kategorier med 
relationen till kyrkan som utgångspunkt: 

Den gröna gruppen definierar sig i högre grad som kristna och känner i många fall till sin församling 
väl. 40 procent är 50-talister eller äldre och om någon ur gruppen begär utträde ur Svenska kyrkan så 
är det i störst mån av besvikelse. En stor del av gruppen har en högre utbildningsnivå. En stor del av 
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kommunikationen Svenska kyrkan förmedlar i nuläget mottas enbart av den gröna gruppen (Kyrkbuss, 
2016). 

Den gula gruppen definierar sig i mindre grad som kristna och består till 25 procent av 90-talister som 
i majoritet är kvinnor. Av de tre grupperna upplever den gula gruppen i minst grad livet som 
meningsfullt. Denna grupp saknar ofta en relation till sin församling och om de går ur Svenska kyrkan 
så är det för att de inte upplever organisationen som relevant, eller saknar samhörighet med den. 20 
procent ur den gula gruppen har inte besökt eller kommit i kontakt med Svenska kyrkan det senaste 
året (Kyrkbuss, 2016).  

Den röda gruppen  tror inte på Gud eller någon högre makt. Svenska kyrkan har svårast att nå denna 
grupp. 25 procent av gruppen är 90-talister och en merpart av dem är män. Utbildningsnivån är 
generellt sett hög och att den röda gruppen fortsätter vara medlemmar beror antingen på att de har en 
respekt för traditionen och svenskheten som är kopplad till Svenska kyrkan, eller för att de helt enkelt 
inte tagit sig tiden att träda ut ur kyrkan (Kyrkbuss, 2016).  

2.3.4 Kommunikation som får uppmärksamhet 

Den alternativa julkalendern fick mycket uppmärksamhet runt om i Sverige då den publicerades på 
Facebook den 28 december år 2016. Den fick över 15 500 antal delningar och 8 500 personer gillade 
inlägget (Figur 1). Kalendern uppmanade mottagaren att utföra goda handlingar under perioden 1a till 
24e december. 

 

Figur 1. Alternativ julkalender (Svenska kyrkan i Umeå, 2018a). 
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Att vara aktuell inom närområdet ger stort genomslag, även användning av humor enligt Elo . Att 1

publicera någonting i annorlunda format än vanligtvis kan också få uppmärksamhet. Ett gott exempel 
är från när IKEA öppnade i Umeå och Svenska kyrkan Umeå då delade med sig av ett humoristiskt 
inslag i sociala medier för att välkomna IKEA (Figur 2). 

 
Figur 2. Välkomna IKEA (Svenska kyrkan i Umeå, 2018b). 

Att uppmärksamma högtider är ett smart sätt att vara aktuell och kyrka samtidigt, som Svenska kyrkan 
i Umeå (Figur 3) den 18e mars 2018, där humor sätter prägel för inlägget i sociala medier.  

 
Figur 3. Maria bebådelsedag (Svenska kyrkan i Umeå, 2018c). 

Eskilstuna pastorat har skapat en kampanj vid namn “Utan att du behöver lyfta ett finger” som på ett 
enkelt vis talar om anledningar att vara medlem i Svenska kyrkan samt talar om vad du som medlem 
bidrar till. Kampanjen innehåller flertalet filmer som visar personer i helt vanliga sammanhang 
tillsammans med texter som talar om vad du som medlem bidrar till, exempelvis att “16 000 
människor per år får en skål varm gröt” samtidigt som personen i filmen spelar tv-spel (Figur 4 och 5). 

1 Ralf Elo kommunikatör Umeå pastorat, telefonsamtal 27 mars 2018 (Bilaga 5) 
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Figur 4. Utan att du behöver lyfta ett finger (Eskilstuna pastorat, 2018).  

 
Figur 5. Utan att du behöver lyfta ett finger (Eskilstuna pastorat, 2018). 
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3. Metod 
Rapporten ska genomföras med sådana metoder att det går att upprepa förfarandet i andra enheter 
inom Svenska kyrkan, då bland annat många församlingar och pastorat inom organisationen är i behov 
av liknande kommunikativa punktinsatser. 

 
Figur 6. Analysmodell. 

Arbetet kommer att genomföras i fyra olika faser beskrivna av John Bowers (2011) och visualiseras i 
figur 6 analysmodell, där den första kallas för lärande och innefattar förstudien till detta arbete. 
Övriga tre faser kallas för identifiering, generering och implementering. Den sistnämnda fasen 
inkluderar presentation för klient och plan för publicering i skarpa kanaler. Samtliga faser arbetas 
agilt, där resultaten utvärderas löpande. Nyckelpersoner kommer att involveras vid utvärdering främst 
mot slutet av varje fas. Varje fas bygger sedan på den föregående fasens resultat efter utvärdering 
(2.1.3). 

Under identifieringsfasen formuleras problemet eller utmaningen samt vilken påverkan det har och av 
vilken anledning det finns (2.1.3). I denna fas görs även en segmentering då den grupp som önskas 
kommunicera till bestäms (2.1.1). Segmentet bör ha gemensamma värderingar och behov. När 
segmentering genomförts bestäms organisationens önskade position (2.1.2).  

I genereringsfasen kommer material att skapas utifrån resultatet i identifieringsfasen och forma ett 
koncept, ett långsiktigt tema att skapa kommunikationen utifrån. Från konceptet kan sedan en 
kampanj formas, vilken består av flera enheter som kommunicerar det önskade budskapet både enskilt 
och i kampanjen (2.1.3).  

Materialet skapas efter en befintlig nationell grafisk manual (Svenska kyrkans grafiska manual, 2016) 
och implementeras i de kanaler som finns att tillgå och bedöms lämpliga. Kommunikation som skapas 
kommer att utvärderas med hjälp av en fokusgrupp bestående av kommunikatörer samt öppna 
djupintervjuer med personer ur den gula gruppen (2.3.3) och i slutänden resultera i kommunikativt 
material som på olika sätt främjar bilden av Aneby pastorat och Svenska kyrkan i stort.  
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3.1 Nyckelpersoner 

Under arbetet kom tre nyckelpersoner att inkluderas löpande. Peter Andreasson är kyrkoherde i Aneby 
pastorat och var således den person som kontaktas för budgetfrågor, förhållningssätt till vision och 
även för godkännande vid designbeslut. Karin Dahlin arbetar som informatör och kanslist i Aneby 
pastorat och är den som kommer att ta vara på det som skapas under detta arbete. Karin Dahlin är 
också den person som ska fortsätta kommunicera efter att arbetet slutförts och har därav haft en stor 
roll under arbetets gång. Christine Selse är kommunikationschef på Linköpings stiftskansli och är 
projektets uppdragsgivare. Under arbetets gång gjordes avstämningar med Christine Selse för att se att 
projektet följer stiftskansliets främjande- och tillsynsansvar. 

3.2 Förstudie 

Förstudien genomfördes kvalitativt under lärandefasen genom flera besök vid Aneby pastorat där 
samtal fördes med nyckelpersoner inom verksamheten, flertalet anställda inom olika verksamheter i 
organisationen samt genom att ta del av resultat från workshops och undersökningar genomförda inom 
Aneby pastorat. Förstudien innefattar även samtal med en kommunikatör inom Svenska kyrkan som 
inte arbetar i Aneby pastorat. Tankar som uttrycktes under samtalen nedtecknades genom 
anteckningar och sammanställdes i kontaktrapporter vilka sedan godkändes (Bilaga 1, 2 och 3).  

3.3 Intervjuer 

De intervjuer som genomförts under förstudien har alla varit öppet strukturerade och indelade i tre 
stycken teman som samtalades kring. Först diskuterades önskad kommunikation, vad respondenterna 
vill kommunicera utåt. Andra temat handlade om svårigheter med kommunikationen idag. Den tredje 
delen av intervjuerna berörde intern kommunikation och externa kanaler att kommunicera genom. 
Dalen (2007) menar att detta sätt att genomföra en intervju oftast används då respondenterna önskas få 
tala så fritt som möjligt. För att samtalen skulle kännas mindre tvingande och för att längre 
utläggningar från respondenterna önskades under förstudien så användes denna metod. Under 
intervjuerna fördes anteckningar av båda intervjuarna som sedan sammanfogades till kontaktrapporter 
vilka godkändes av respektive respondent i efterhand.  

De intervjuer som genomfördes under valideringen var semistrukturerade och utgick från en 
intervjuguide (Bilaga 4) då svar önskades på mer specifika frågor, exempelvis kring visuellt material. 

Vid utformning av intervjuguiden ställdes de av Dalen (2007 s.32) rekommenderade frågorna; 

- Är frågan tydlig?  

- Är frågan ledande? 

- Kräver frågan att informanten har speciell kunskap och information? 

- Innehåller frågan känsliga saker som informanten kan vägra uttala sig om?  

- Ger frågeställningen utrymme för egna och kanske otraditionella uppfattningar? 
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och varje intervju började med en presentation av författarna och arbetet, varför intervjun genomförs, 
vad som sker med materialet, eventuella restriktioner och hur återkopplingen ska ske efter intervjun. 
Gott om tid fanns för att hinna samtala om andra saker med respondenten både före och efter 
intervjun, vilket rekommenderas av Dalen (2007). 

3.4 Fokusgrupp och värderingsintervjuer 

För värdering av exempelkampanjen men framförallt konceptet och arbetssättet så sattes en 
fokusgrupp av kommunikatörer inom Svenska kyrkan samman. Kommunikatörerna har arbetat mellan 
17 och 25 år inom liknande branscher; journalist, fotograf och bildredaktör samt grafisk formgivare. 
Intervjun med fokusgruppen innehöll frågor kring hur de anser att kampanjidén kommer att fungera, 
vilka möjligheter de ser kring konceptet, vilka tankar exempelkampanjen väcker samt om den liknar 
annan kommunikation (om den är unik).  

Författarnas roll som moderatorer i fokusgruppen var att hålla diskussionen igång. En 
semistrukturerad intervjuguide fanns då till hjälp (3.3). Enligt Wibeck (2010) så kan en fokusgrupp 
genomföras på en plats som är välbekant för deltagarna och därmed mindre formell, därför ägde 
fokusgruppen rum i väl kända lokaler för samtliga. Materialet presenterades för fokusgruppen på en 
datorskärm, där konceptet och bakgrunden till arbetet visades innan exempelenheterna. Detta eftersom 
fokusgruppen består av utbildade kommunikatörer som i stor utsträckning ansågs kunna ha åsikter och 
insikter om förfarandet och arbetsprocessen för kommunikatören som ska kommunicera konceptet. 

Värderingsintervjuerna hölls med fyra personer ur den gula gruppen (2.3.3) som hade varierande grad 
av kännedom om Svenska kyrkan. För att säkerställa att respondenterna tillhörde den gula gruppen 
ställdes det initialt frågor om deras relation till Svenska kyrkan och hur de uppfattar organisationen. 
Samtliga respondenter saknade erfarenhet från formgivningssammanhang. Det var ett medvetet val då 
kommentarer kring innehållet prioriterades över utseende. Respondenterna var födda mellan 80- och 
00-talet. Tre av respondenterna var kvinnor.  

Författarnas roll som intervjuare var att ställa frågor ur intervjuguiden (Bilaga 1) samt ställa 
följdfrågor som kopplades till respondenternas reaktioner på innehållet. Materialet presenterades för 
respondenterna på en datorskärm, där de i sin egen takt kunde bläddra mellan exempelenheterna. 

3.5 Bearbetning av data 

Fokusgruppens kommentarer samlades med hjälp av anteckningar och kodades med hjälp Experience 
near och experience distant som handlar om att gå från en beskrivande till en tolkande nivå. 
Exempelvis kan ordet glad tolkas som positivt och på så vis kodas (Dalen, 2007). Intervjuerna 
kodades på liknande vis, men utifrån inspelningar.  

3.6 Referenser genom arbetet 

Arbetet refererar enligt Harvards riktlinjer genomgående, förutom i de fall då personlig 
kommunikation som samtal, kontakt via e-post eller telefonsamtal är källan. Dessa källor refereras till 
med hjälp av fotnoter. 
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4. Identifiering 
Här presenteras och analyseras data som insamlats under lärandefasen och analyseras för att ligga som 
underlag för det kommunikationskoncept som ska skapas. Under identifieringsfasen formuleras 
problemet eller utmaningen samt vilken påverkan det har och av vilken anledning det finns. I denna 
fas görs även en segmentering då den grupp som kommunikationen ska riktas till bestäms (Bergström, 
2009). 

4.1 Data 
Datan presenteras i underrubriker för att tydliggöra ämnet. Nyckelpersonerna för arbetet har bidragit 
med värdefull information samt interna källor vid datainsamlingen.  

4.1.1 Vision för Aneby pastorat 

Aneby pastorat verkar för sin vision allas liv i Kristus genom Kärlek, Hopp och Tro genom ett 
tillitsfullt, tryggt och öppet förhållningssätt till omgivningen enligt Andreasson , som  menar att i 2

Kärlek föds Hopp som kan leda till Tro vilket Dahlin  håller med om. Dahlin uttrycker att alla 3

människor har någonting att berätta, allas relation med Gud och allas sätt att tro duger. Den som sökt 
sig till Svenska kyrkan i Aneby pastorat ska få vara delaktig utifrån sina förutsättningar enligt 
Andreasson. Tröskeln in i sammanhanget ska vara låg utan att förminska det kristna budskapet och 
alla församlingsbor är del av och bär kyrkan tillsammans med anställda vid Aneby pastorat. Målet för 
verksamheten är att vara kyrkan mitt i byn uttrycker Andreasson. 

4.1.2 Önskade fokusområden 

Om Svenska kyrkan av ekonomiska skäl tvingar välja bland sina verksamheter bör organisationen 
enligt en enkät prioritera följande; 

 

2 Peter Andreasson kyrkoherde Aneby pastorat, samtal 28 februari 2018 (Bilaga 1) 

3  Karin Dahlin informatör och kanslist Aneby pastorat, samtal 27 februari 2018.(Bilaga 1) 
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Figur 7. Svenska kyrkans önskade fokusområden (Bromander, 2017). 

4.1.3 Befolkning och medlemmar 

Antalet kyrkotillhöriga per ålder varierar. I den äldsta åldersgruppen (80+) är en överhängande 
majoritet medlemmar i Svenska kyrkan, medan åldersgruppen 5-10 år knappt har hälften 
kyrkotillhöriga. 

 

Figur 8. Medlemmar i Svenska kyrkan i relation till befolkningen per ålder (Kyrkbussen, 2016). 

4.1.4 Befolkningen i Aneby 

Aneby pastorat är beläget i Jönköpings län, på det småländska höglandet och består av fem 
församlingar. Pastoratets gränser sammanfaller med kommunens, som i slutet av 2013 hade 6375 
invånare med mestadels villaboende. Av dessa invånare var 74,2 procent kyrkotillhöriga. Närliggande 
städer är Jönköping, Tranås, Eksjö och Nässjö. Många av kommunens invånare pendlar till andra 
städer för att arbeta. Lokalidentiteten som knyts till de mindre samhällena i kommunen är stark och 
här finns ett utbrett föreningsliv. Kommunen har fyra skolor som erbjuder förskoleklass till årskurs 5 
och en högstadieskola belägen i kommunens centralort Aneby. Kommunen saknar eftergymnasial 
utbildning, de som söker sig till sådana tenderar i mycket litet omfång att återvända till kommunen när 
de avslutat sina studier (Bromander, 2014). 

Medlemsantalet i Svenska kyrkan minskar i Aneby pastorat och beräknas vara under 50% år 2030 och 
antal besökare under gudstjänster sjunker (Bromander, 2017b). Pastoratet har nio kyrkor och fem 
församlingar och sträcker sig över ett stort, relativt glesbygt område (Bilaga 1). 

4.1.5 Kommunikation i Aneby pastorat 

Använda kanaler för kommunikation inkluderar idag ett månadsutskick i samverkan med två andra 
kyrkliga samfund, en webbsida samt en Facebooksida (Bilaga 1). Månadsutskicket innehåller kalender 

19 



 

Klara Grundström & Daniel Lönnbäck 

20180614 

för närstående framtid och delas ut till 98 % av hushållen i Aneby. Facebooksidan har 239 följare och 
inläggen rör evenemang, information om verksamheter och allmän information från Svenska kyrkan. 
Webbsidan har ett brett fokus kring hela Aneby pastorat. I övrigt sprids tryckt kommunikation via 
vaktmästare till anslagstavlor och liknande forum vid respektive kyrka inom pastoratet (Bilaga 1). 
Anslagstavlor finns även på fyra offentliga platser i Aneby (Bilaga 5). 

Idag skapas kommunikationen delvis repetitivt då en del material återanvänds vid liknande event och 
många evenemang återkommer. En stor del av det som kommuniceras är information, men en vilja att 
skapa mer relevant innehåll för både sökande och bedjande personer finns. I Aneby pastorat arbetar 
ingen heltid med kommunikation och därför tar församlingarna själva stort ansvar för kommunikation 
kring sin egen verksamhet. På pastorsexpeditionen delas det kommunikativa arbetet mellan 
medarbetarna till viss del då informatören inte skapar allt material utan i större utsträckning ser över 
vad som har skapats kring evenemang och korrigerar den information och layout som behövs. 
Informatören tar därför i dagsläget större ansvar för spridning av kommunikation än skapandet av 
material (Bilaga 1). 

Aneby är ett litet samhället där många känner många. Arbetslagets medarbetare är kyrka hela tiden - 
med det menas att till exempel barnpedagogen som ska handla på den lokala mataffären blir igenkänd 
i sin yrkesroll även på privat tid. Barn- och ungdomsgruppen menar att det är en kommunikativ styrka 
då det blir lättare att sprida budskapet genom personliga kontakter och eng. mouth to mouth (när 
information sprids muntligen mellan personer). Samhällets begränsade storlek gör det oklokt att 
konkurrera med till exempel frikyrkorna om deltagare. Fokus ligger istället på att komplettera 
varandras verksamheter genom att erbjuda andra möjligheter (Bilaga 3).  

4.2 Underlag för koncept 
I detta delkapitel analyseras den data och empiriska analys som finns i kapitel 4. Identifiering.  
Nuvarande kommunikation från kyrkan rör exempelvis gudstjänstannonsering, så utmaningen ligger i 
att kommunicera mer oväntat innehåll; det du inte visste att du bidrar till. Var vilken information 
delas och i vilket forum som dialog med församlingen sker behöver ses över då kanalerna idag 
används till ungefär samma saker. Därmed behöver intern och extern kommunikation kartläggas 
framöver.  

Aneby pastorat har en uttalad riktning och strävan, att vara kyrkan mitt i byn med låg tröskel in i 
sammanhanget. Vår uppgift blir således att hitta sätt att implementera det i kommunikationen, samt 
anpassa kommunikationen efter de arbetsresurser och förutsättningar som finns. Kommunikationen 
behöver också följa Aneby pastorats förhållningssätt och vision för verksamheten, allas liv i Kristus 
genom kärlek, hopp och tro samt att vara tillitsfull, trygg och öppen gentemot omgivningen. 

De önskade fokusområdena för Svenska kyrkan är “Hjälp till utsatta människor i Sverige”, “Arbete 
med barn och unga”, “Skapa gemenskap för den som känner sig ensam”, “Arbete med äldre 
människor” och “Vårda kyrkobyggnader” (Figur 7). Den gula gruppen (2.3.3) går ur Svenska kyrkan 
för att de inte upplever organisationen som relevant eller saknar samhörighet med den. Därför är det 
av intresse att kommunicera utåt att den typen av verksamhet genomförs inom organisationen.  
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Eftersom det finns ett behov för Svenska kyrkan att nå det segment som omnämns som den gula 
gruppen och eftersom den yngre delen av befolkningen i mindre utsträckning är medlemmar än 
tidigare (Figur 8), så väljs att skapa vår exempelkampanj med gula gruppen som valt segment.  

Thurfjells teori om individualism (2.3.2) talar om att svenskarna idag är privatreligiösa med ett 
individuellt ihopsatt trossystem och livsåskådning. För att inte urvattna sitt eget varumärke och falla 
offer för mottagarens tyranni (2.2.2), där Svenska kyrkan anpassas efter privatreligiositeten så bör 
konceptets grundpelare tydligt förmedla de värden som bor i Svenska kyrkan. Istället för att uttrycka 
till exempel individualism, som är ett i samhället rådande beteendemönster (2.3.2) bör konceptet 
uttrycka gemenskap. 

Eftersom Aneby pastorat omges av andra organisationer med liknande verksamheter, mestadels olika 
föreningar, behöver de hitta en tydlig position (2.1.2) för att kunna bli top of mind i de segment (2.1.1) 
som konceptet riktar sig till. Genom att få uppleva varumärket (2.2.3) kan mottagaren få positiva 
konnotationer och på sikt uppleva varumärket som top of mind i en liknande situation. Eftersom 
samhället Aneby är litet och mycket kontakt skapas mouth to mouth går det att skapa visuell 
kommunikation som enkelt går att sprida personligen till många människor (4.1.5). Då Anebys 
befolkning till stor del pendlar (4.1.4) så kan kommunikationsytor kring knutpunkter för pendling och 
kollektivtrafik i området också vara lämpliga kanaler då budget tillåter.  

Barn- och ungdomsgruppen i Aneby pastorat ämnar komplettera istället för att konkurrera med till 
exempel frikyrkorna om deltagare. Utbudsteorin stödjer också att komplettera övriga liknande 
religiösa verksamheter eftersom ett ökat utbud av religioner ger ökad religiös aktivitet (2.3.2). Alltså 
bör kommunikation från Aneby pastorat inte konkurrera med kommunikation från övriga religiösa 
verksamheter inom närområdet. 

4.2.1 Presentation av underlag för koncept 

Efter att underlag för koncept tagits fram gjordes en avstämning med nyckelpersonerna i form av 
öppna samtal där idéer och innehåll som framkommit under arbetets första två faser presenterades och 
diskuterades. Under diskussionen uttryckte nyckelpersonerna Andreasson och Dahlin att underlaget 
stämmer överens med deras uppfattning om nuläget. Särskilt lyftes uttrycket det du inte visste att du 
bidrar till som en viktig utgångspunkt för konceptet.  
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5. Generering 
Den tredje av John Bowers (2011) faser är generering, som syftar att forma ett koncept från vilket en 
kampanj kan skapas. Genereringsfasen genomfördes i flera steg, där det första var att skapa ett 
koncept utifrån de insamlade teorierna och data från de djupgående intervjuer som genomförts med 
medarbetare inom Svenska kyrkan under lärandefasen.  

5.1 Skapande av idéer  
Formandet av ett koncept började med koppling av designteorier och idéer till fallstudien genom en 
mindmap, ett sätt att kartlägga sina idéer (Figur 9). Här uppenbarades att alla sätt att synas 
tillsammans (2.2) bygger bilden av kyrkan. Med det menas att alla bärare av kyrkan, oavsett om de är 
troende, sökande, anställda eller småbarnsföräldrar som deltar i en barngrupp, gemensamt bygger upp 
kyrkans varumärke. Vidare diskuterades till vilken grad Svenska kyrkan är utsatt för mottagarens 
tyranni (2.2.4) och vad organisationen gör för att göra sig hörd hos mottagaren. I relation till 
mottagarens tyranni diskuterades även hur Svenska kyrkans utbud fungerar som en godispåse, där 
mottagaren själv kan forma sin upplevelse genom att plocka ut sina favoritaktiviteter i enlighet med 
teorin om mass customization (2.2.3). Det blev tydligt att alla verksamheter således bör lyftas lika 
mycket - barnverksamheten betyder lika mycket för någon som söndagsmässan gör för någon annan 
och då rimmar det illa om endast den sistnämnda får uppmärksamhet i externa kanaler. 

 

Figur 9. En mindmap där relevanta teorier kopplas till arbetet. 
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Figur 10 visar analoga skisser som producerades under processen för att på ett snabbt sätt visualisera 
tankar och idéer. Bland annat ställs olika fördomar den gula gruppen kan antas ha, till exempel vad en 
präst gör och vad kyrkobyggnaden är till för, i kontrast till en miljö där raka motsatsen visas. Med ett 
metonymiskt bildspråk (2.2.2) kan texten “Präster hänger väl bara i kyrkan” i anslutning till ett 
fotografi där en leende präst varsamt skjutsar fram en äldre dam i en färgfullt inredd lägenhet visa på 
att verkligheten inte alltid är vad som förväntas. 

 

Figur 10. Analoga skisser där konceptets grundtanke förmedlas i bild. 

När olika idéer slagits ihop till koncept ställdes de mot varandra och i relation till varandra för att 
möjliggöra diskussioner utifrån förutsättningar och värdeord. 

 

Figur 11. Formspråk och idéer på kampanjer tas fram. 
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5.2 Koncept- och kampanjidéer 

De idéer som kom fram under genereringsfasens första del presenteras i korta drag. Sedan visas deras 
placering i en värderingsmatris. 

5.2.1 Pokémonkyrka 

Med enkelt och slagkraftigt tilltal presenteras personal i organisationen på ett lekfullt sätt. Artefakten 
görs i tryckt form och delas ut personligen för att bygga mellanmänskliga band. Precis som alla andra 
idéer följer denna Svenska kyrkans grafiska profil, utan att för den anledningen vara lik övrig 
kommunikation från organisationen. Genom att använda redan etablerade grafiska riktlinjer, men med 
en annorlunda färgkombination och med ett dynamiskt färgspråk skapar Pokémonkyrkan en 
“aha-upplevelse” hos mottagaren. 

5.2.2 Vad gör en diakon 

Med en uppseendeväckande rubrik och intressant innehåll vill denna kampanjidé fördjupa 
mottagarens förståelse för hur olika yrkesutövningar inom Svenska kyrkan kan påverka människors 
liv. Bedömningen är att målgruppen för kampanjen saknar insyn och kunskap om vad Svenska kyrkan 
har för agenda. Genom att berätta om vad till exempel en diakon gör en vanlig och ovanlig arbetsdag 
skapas förståelse för organisationens nytta och därmed en vilja att vara kvar eller bli medlem i 
Svenska kyrkan. 

5.2.3 Präster hänger väl bara i kyrkan 

Med utgångspunkt i fördomar som målgruppen kan antas ha om yrkesroller i Svenska kyrkan och 
organisationen i stort skapas innehåll som sätter ord på det: till exempel “Präster hänger väl bara i 
kyrkan” och “I kyrkan går man väl bara på gudstjänst”. Dessa konklusioner kopplas sedan till ett 
fotografi som berättar motsatsen: en präst som samtalar med en äldre dam i en hemmiljö eller en 
samling ungdomar som dansar i en kyrkobyggnad. Fotografiet återspeglar helst den lokala miljön med 
personal som arbetar i organisationen som står som avsändare och kyrkobyggnader som känns igen 
från det lokala samhället. Med utgångspunkt i det oväntade, och med en ton av humor, vill denna idé 
visa att Svenska kyrkan inte alls är vad som förväntas, utan mycket mer och mycket mer mänskligt. 

5.2.4 Bingo 

Mycket av det arbete som bärare av Svenska kyrkan utför bygger på mellanmänskliga möten och 
relationer. Även en liten handling kan göra mycket för någon. Med utgångspunkt i adventskalendern 
som Umeå pastorat gjort (2.3.4) skapas ett bingo. Istället för siffror är rutorna fyllda med handlingar 
som gör skillnad för medmänniskor och för en själv, som till exempel lyssna på vad någon har att 
säga  och ta en helt ledig kväll. Ambitionen är att tävlingsinstinkten väcks hos mottagaren och att 
bingot delas med nära och kära för att på så sätt sprida det mellanmänskliga, omhändertagande 
budskapet. Bingot har medvetet en tonalitet som inte ska uppfattas allt för “religiös”, eftersom 
kommunikationen i detta skede riktar sig till en bredare och mer kyrk-ovan målgrupp som skulle 
kunna uppfatta ett mer teologisk uttryckssätt som främmande.  
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5.3 Värdering av idéer 
Orden som presenteras i värderingsmatrisen (Figur 12) är hämtade från Aneby pastorats värdeord, ord 
som beskrivs i Kommunikation som får uppmärksamhet  och förutsättningar som påvisades under 
lärandefasen vid förstudien. Matrisen används för att sålla bort de koncept- och kampanjidéer som inte 
uppfyller kriterierna. 

 Pokémonkyrka Vad gör en 
diakon 

Präster hänger 
väl bara i 
kyrkan 

Bingo 

Följer pastoratets 
vision 

+ + + + 

Oväntat + + + + 

Humor + - + + 

Koppling till 
medlemmens 
insats och behov 

- + + + 

Tekniskt enkelt 
att producera 

- + - + 

Icke-tidskrävande 
att producera 

+ - - - 

Resultat 2 2 2 4 

Figur 12. Värderingsmatris.  

Resultatet av värderingsmatrisen visar att Idé 4, Bingo, i störst utsträckning uppfyller kriterierna och 
att de övriga idéerna är likvärdiga. Under värderingen tydliggjordes att Pokémonkyrkan inte bara 
skulle kunna porträttera personalen i den aktuella organisationen, utan till exempel även 
småbarnsföräldrarna som varje vecka hämtar och lämnar barnen i barngruppen. Genom att visa alla 
bärare av kyrkan istället för bara personalen kan även värdet Koppling till medlemmens insats och 
behov (Figur 12) uppfyllas i det fallet. Vidare bedöms Vad gör en diakon vara ett värdefullt tillskott i 
en kampanj då den ger ett djup och möjliggör vidare läsning för den som är intresserad av vad en 
diakon, präst, kantor gör om dagarna. Bedömningen gjordes att Präster hänger väl bara i kyrkan blir 
svårare att producera då den kräver mycket av fotografen som måste ta bilder som upplevs oplanerade 
och tagna i stunden. Kommunikatören behöver även tänka ut en lämplig situation att dokumentera och 
visualisera.  
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Den sista idén, Bingo, har fått höga betyg och bedöms därmed vara ett givande inslag i en kampanj. 
Effekten kommer i att idén uppmanar mottagaren till interaktion eller väcker tankar och inte enbart 
informerar.  

Efter att alla idéer värderats enligt matrisen formades ett koncept som följer syftet (1.1), är 
målgruppsanpassat, lyhört och hörsammar de designteorier och teorier från Svenska kyrkan som 
presenterats i rapporten. För att synas i fler kanaler samtidigt, samt visa varumärket på olika sätt (2.2) 
gjordes valet att slå samman flera idéer från genereringsfasen vid skapandet av exempelkampanjen. 
Detta underlättar också i arbetsprocessen för den kommunikatör som ska arbeta utifrån 
exempelkampanjen. Länken som sammanbinder alla idéer som uppkommit under genereringsfasen är 
det prestigelösa berättandet - oavsett om mottagaren är en ungdom eller småbarnsförälder. Det finns 
en tonalitet i Pokémonkyrkan och Bingo som berättar vad kyrkan är på ett enkelt och förståeligt sätt. 
De framtagna idéerna visar på ett grundläggande sätt, med låg tröskel in i sammanhanget (4.2) vad 
organisationen är uppbyggd av och uppmanar samtidigt till handling - alla är bärare av kyrkan och 
gemenskapen (4.2) bor i det enkla. 

5.4 Konceptet Visa kyrkan 
Konceptet Visa kyrkan bygger på teorin om den gula gruppen (2.3.3),  som upplever Svenska kyrkan 
som irrelevant och som saknar samhörighet till sin församling, samt mål för kommunikation där 
medlemmar som är med i Svenska kyrkan för att det är bra för någon annan upplever organisationen 
som utbytbar mot andra organisationer med välgörande ändamål. Visa kyrkan är ett långsiktigt 
kommunikationskoncept som är menat att prata om kyrkan, dess värderingar och dess verksamhet på 
ett grundläggande vis med tydliga bilder och enkla ord som vem som helst kan förstå. 
Kommunikationen ska förmedla värdet av medlemskapet i Svenska kyrkan och vara personlig på det 
vis att medarbetarna i församlingarna ska synas - konceptet ska vara transparent. Detta gör att 
konceptet får uppmärksamhet externt, men också är lätt att genomföra internt eftersom det går att 
planera långt framåt i tiden (2.1.3). För att kunna göra detta på ett relevant vis krävs att 
kommunikationen har lämpliga referenser som är aktuella och enkla för mottagaren att känna igen. 
Enligt de exempel som tas upp i Kommunikation som får uppmärksamhet  (2.3.4) så kan relevans 
skapas genom att till exempel anspela på, eller referera till aktuella och lokala händelser. Då 
mottagaren av kommunikationen får ett tillfälle att agera utifrån det som kommuniceras så blir 
engagemanget i delningar och reaktioner på sociala medier större (Figur 1).  

Enligt lokalsamhällesteorin så har befolkningar i landsbygdssamhällen ofta en lokal kyrka att knyta an 
till då kyrkan är en del av bygdens identitet (2.3.2). Eftersom Svenska kyrkans utmaning ligger i att 
berätta om sina värden i ett samhälle som domineras av individualistiska mönster så blir det viktigt att 
kommunicera den gemenskap som finns i kyrkan (2.3.2). Därför bör konceptet Visa kyrkan lyfta det 
som är lokalt och aktuellt så ofta som det går för att skapa en känsla av tillhörighet hos mottagaren, 
oavsett var hen bor. Det ska vara människor från den lokala församlingen som visar vad kyrkan gör 
och varför det är värdefullt.  

Visa kyrkan följer AIDA-modellen genom att dra till sig uppmärksamhet hos mottagaren med hjälp av 
relevanta och aktuella referenspunkter, gärna med humor. Sedan ska kommunikation inom konceptet 
skapa intresse genom att förmedla vad människorna som är kyrka gör, skapa en vilja hos mottagaren 
att bli del av kyrkan och slutligen att få mottagaren att agera kyrka. För att beskriva den önskade 
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reaktionen hos segmentet som möter kommunikationen kan ett flowchart användas (2.1.3) 
Mottagarens upplevelse av kommunikation inom konceptet visualiseras därför i figur 13 Flowchart 
AIDA-Kyrkan på berget.  

 
Figur 13. Flowchart AIDA-Kyrkan på berget. 

5.4.1 Konceptets förutsättningar  

Kampanjen är utformad efter de rådande personella och ekonomiska förutsättningarna i Aneby 
pastorat. Då Aneby pastorat har en informatörstjänst på 50 procent behöver kampanjer enligt Visa 
kyrkan vara enkla och ta relativt kort tid att skapa (4.2). Aneby pastorat har en Facebook-sida och 
därmed finns möjlighet att sprida kommunikation i egna kanaler på sociala medier. 
Kommunikationskampanjer kan också spridas som annonser i sociala medier och exempelvis riktas 
till personer inom ett visst geografiskt område. Även Aneby pastorats webbplats är en lämplig kanal 
då den är direkt, men kan behöva att övrig kommunikation dirigerar mottagaren dit. Eftersom ytorna 
för affischering i Aneby är relativt få (Bilaga 5) så bör inte spridning via affischering prioriteras, utan 
användas som sekundär kanal eller komplement vid spridning av kommunikation.  

I övrigt är det klokt att i första hand arbeta för att komplettera övriga verksamheter inom pastoratets 
geografiska area och samtidigt arbeta för att behålla sin image (4.2). Detta innebär att 
kommunikationen ska bära på Svenska kyrkans varumärke och samtidigt vara lokalt anknuten. Den 
enskilda kampanjen ska ta avstamp i övrig kommunikation.  
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5.4.2 Kampanjen Mötet 

För att exempelkampanjen ska vara enkel att prata om, referera till och förstå så beslutas att ge den 
namnet Mötet. Exempelkampanjen Mötet innehåller tre olika delar som handlar om att visa på ett 
enkelt och personligt vis vad kyrkans medarbetare gör varje dag och vad mottagaren kan göra för 
andra. Namnet på kampanjen kommer från det faktum att mottagaren får möta en medarbetare eller 
bärare av kyrkan. Kampanjen består av olika enheter; Hej, Trevligt att ses och Vi ses igen som alla 
visar skilda delar av samma bärares arbete inom kyrkan. De skapas i den ordning som de presenteras, 
men kan tas emot av mottagaren i vilken ordning som helst. Tillsammans visar de en komplett bild av 
vad det innebär att vara bärare av kyrkan på olika vis.  

Målet för kampanjen Mötet är att få mottagaren att se bortom kyrkans fasader och se att kyrkan 
bygger på gemenskap och varje människas goda handlingar (5.4). I förlängningen kan mottagaren 
själv bli en bärare av kyrkan genom goda handlingar. 

Kampanjen skapas genom att kommunikatören viger en del av eller en hel arbetsdag till att följa en 
vald medarbetare eller bärare av kyrkan i sitt arbete och dokumenterar med hjälp av fotografier. 
Bäraren ska själv vara med på kampanjfotografierna i första hand men i utvalda fall, exempelvis då 
någon i sammanhanget inte vill vara med på bild, så kan en synekdoke eller metonymisk bild för en 
situation användas (2.2.2). Fotografierna ska följa kyrkans grafiska manual och därmed förmedla 
bland andra ett eller flera av ledorden närvaro, öppenhet och hopp (3. Metod).  

 

Figur 14. Flowchart som visar kampanjens arbetsprocess. 
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Mötet kan anpassas till ytterligare målgrupper genom noggrant valda kanaler och medier, att 
kommunicera där den valda målgruppen är. Kampanjens enheter går att publicera samtidigt eller vid 
olika tidpunkter. Mötets enheter kan publiceras i olika kanaler samtidigt, vilket enligt Bergström 
(2009) är bra för att dominera marknaden.  

5.4.2.1 Hej 

Kampanjens huvudsakliga del heter Hej och är till för att presentera Mötet på ett så enkelt och tydligt 
vis som möjligt. Det är också under Hej som mest information om bäraren presenteras, en form av 
porträtt med djupintervju på ett lekfullt vis. Den är den enhet som fungerar som plattform för 
mottagaren som vill ha mer kunskap om ämnet. Hej bör därför alltid prioriteras i skapandeprocessen 
då det arbetet sedan ligger till grund för att de andra enheterna har bra material att utgå från.  

Namnet Hej anspelar på enheternas introducerande utseende och innehåll. Enheterna i Hej innehåller 
fotografier och intervju från dokumentationen av bärarens dag som är representativa för personen vi 
ska möta i Mötet. Enheterna har också en intresseväckande rubrik som exempelvis en fråga och ett 
citat från bäraren. Hej kan publiceras på flera olika plattformar, både analogt och digitalt. Om digitalt 
så gärna i anslutning till en länk där mottagaren kan få mer information om bäraren och den lokala 
församlingen eller pastoratet. Hej kan också skapas som ljudinspelning eller videoklipp, det är 
resurser och förutsättningar som bestämmer. Att publicera saker i annorlunda format ger ofta 
uppmärksamhet (2.3.4). 

 

Figur 15. Exempel på enheten “Hej”. Delar av texten är hämtad från Svenska kyrkans nationella 
hemsida (Svenska kyrkan, 2017). 
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5.4.2.2 Trevligt att ses 

Trevligt att ses är den andra delen i Mötet och är i exempelkampanjen en form av visitkort som 
bäraren kan dela med sig av i olika forum och en affisch på en buss. Namnet Trevligt att ses anspelar 
på utbytet mellan mottagaren och bäraren av kyrkan. Att mottagaren ser vilket värde som bäraren av 
kyrkan har och vilket värde ett medlemskap i Svenska kyrkan kan ha, både för mottagaren och andra 
människor. Denna del av Mötet ska ge mottagaren, speciellt den ur den gula gruppen, en relation till 
sin församling och lokala kyrka (2.3.2). Trevligt att ses har också som uppgift att visa att det kan vara 
bra för någon annan att vara medlem i Svenska kyrkan (2.3.1).  

Enheten kan utformas till exempel som ett visitkort. Den har en porträttbild på ena sidan tillsammans 
med bärarens namn och en introduktion till hens roll i sammanhanget. På baksidan av kortet så 
tydliggörs en anledning för mottagaren att vara medlem i Svenska kyrkan i form av ett kort och 
slagkraftigt budskap. Trevligt att ses kan finnas tillgängliga för samtliga medarbetare i en organisation 
om de exempelvis ska röra sig i publika forum, som en marknad, under en tid.  

 

Figur 16 Exempel på enheten “Trevligt att ses”. 
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Figur 17. Exempel på enheten “Trevligt att ses”. 

Den organisation som skapar Trevligt att ses kan visa kyrkan med hjälp av en privatperson som bärare 
av kyrkan. Enheten ska då fortfarande prata om Svenska kyrkan och dess värderingar för att inte tappa 
sin Svenska kyrkan-identitet (2.2.4), men även upplysa mottagaren om att den lokala församlingen 
eller pastoratet har många olika typer av verksamheter för mottagaren att intressera sig för (2.2.3). 
Teorin eng. experiental marketing (2.2) talar om att mottagaren får uppleva varumärket. En Trevligt 
att ses-enhet, som visar en privatperson som mottagaren med enkelhet kan relatera till, talar om att 
vem som helst kan uppleva och ta del av varumärket Svenska kyrkan. Denna reaktion sänker tröskeln 
(4.2) för mottagaren att ta del av gemenskapen (5.4) i Svenska kyrkan. 

5.4.2.3 Vi ses igen 

I Mötets tredje del, Vi ses igen så uppmanas mottagaren till handling då enheten går att interagera med 
(2.2). I exempelkampanjen syns Vi ses igen i form av ett bingo. Namnet Vi ses igen anspelar på att 
mottagaren och bäraren av kyrkan närmar sig varandra om mottagaren interagerar med enheten, vilket 
visas som lyckat exempel på kommunikation från Svenska kyrkan (2.3.4). Exempelvis kan Vi ses igen 
ge förslag på goda gärningar som mottagaren kan göra själv på liknande vis som bäraren av kyrkan 
som porträtteras i Mötet. Mottagaren får på så vis göra någonting för någon annan (2.3.1). Att hjälpa 
någon att bära matkassar till bilen kan vara en sådan typ av handling. För varje interaktion och 
handling så blir mottagaren mer och mer en bärare av kyrkan. Enheterna i Vi ses igen kan publiceras i 
olika medier och gärna referera till Hej och Trevligt att ses.  
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Figur 18 Exempel på enheten “Vi ses igen”. 

5.5 Värdering av exempelkampanjen 
Här skriver vi om resultaten efter värdering med fokusgrupp och intervjuer med gula gruppen (2.3.3). 

5.5.1 Värdering med fokusgrupp 

Fokusgruppen uttryckte att exempelkampanjen var det bästa de sett och gav mest återkoppling kring 
arbetssättet och själva konceptet i stort (Bilaga 6). En viktig kommentar kring exempelkampanjen var 
att det kan vara olika svårt för olika kommunikatörer att ta tag i och genomföra kampanjidén eftersom 
det kräver olika stor arbetsinsats beroende på förutsättningar. 

Fokusgruppen menade även att det är viktigt att den person som porträtteras i Mötet är “godkänd” av 
ledningen i den organisation som ska genomföra kampanjen eftersom de alla står bakom den. Den 
valda personens porträttering bör vara relevant och ha en teologisk koppling eftersom hen blir belyst 
som ett “gott exempel”. Fokusgruppen uttrycker att det är bra att visa kyrkan genom människor samt 
att det kan vara superlokalt hela vägen genom kampanjen.  

Den Trevligt att ses - enhet som visas som ett samlarkort fick kommentarer kring att den kommer att 
nå andra ögon än vanligt. Kampanjen ansågs även vara lekfull och framställd på ett sånt vis att 
fokusgruppen kände “vad kan gå fel?”. Kampanjen och kyrkan upplevdes vara i tiden och en del av 
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samhället. Vidare ansåg fokusgruppen att vissa personer kanske stannar “i dalen” (Figur 13) men att 
det då får vara så.  

Samtliga deltagare enades om att det ännu inte är tydligt hur mycket hjälp kommunikatören som gör 
detta behöver. För att projekt som detta ska tas på allvar så måste kampanjen förankras i ledningen i 
respektive organisation som önskar genomföra den - kyrkoråd och kyrkoherde måste vara med genom 
processen. Projektet skulle kunna genomföras i större upplaga, kanske på stiftsnivå med flera pastorat 
och församlingar gemensamt. Kommunikativa insatser som dessa måste förankras hos samtliga 
medarbetare för annars riskerar relationer mellan medarbetare att bli ansträngda. Fokusgruppen ansåg 
det vara viktigt att ha i åtanke hur kampanjen rimmar med det kommunikativa löftet som ges (att 
Svenska kyrkan är och verkar för det som kommuniceras i kampanjen). 

5.5.2 Värdering med gula gruppen 

Samtliga fyra respondenter uttryckte många praktiska aspekter kring exempelkampanjen Mötet. Det 
spelade stor roll i vilken kontext de var placerade, detta märktes speciellt då en respondent frågade om 
var hen skulle kunnat stöta på de enheter som inte presenterades i ett medie. En respondent menade att 
kampanjen kan utvecklas genom att välja bilder som skapar igenkänning och som upplevs mer 
intressanta. Ord som återkom under samtliga intervjuer var medmänsklighet och att hjälpa till i 
samhället. 
De diskussioner som fördes kring Hej visade att bildvalet spelar stor roll kring upplevelsen av 
enheten. Intervjupersonerna kommenterade mycket kring att bilden och texten som presenterades inte 
sade samma sak. Vidare läste samtliga intervjupersoner texten noggrant innan de uttryckte en åsikt. 
Samtliga respondenter uttryckte att det nog fanns en stor okunskap hos allmänheten kring vad en 
diakon gör. Två respondenter sa därför att de hade klickat sig vidare i en verklig situation. 
Respondenterna upplevde bilden som ledsen och tråkig. Kommentarer kom kring Facebook som 
medium och hur de personligen interagerar med det. 

När exempelenheterna ur Trevligt att ses visades böjde sig samtliga respondenter fram för att läsa 
texten. Reaktioner uttrycktes efter att de hade läst texten som enheten innehöll. En respondent gillade 
Favoritpsalm, en annan uttryckte att syftet med enheten inte var tydligt. En respondent menade att 
enheten var till för att informera nuvarande medlemmar om varför de ska vara kvar i Svenska kyrkan. 
Respondenten uppgav själv att hen var med av bekvämlighetsskäl, att det finns många traditioner 
kopplade till Svenska kyrkan och ett utträde skulle kunna försvåra för efterlevande, till exempel vid 
den egna begravningen. Även enheterna som visas ur Trevligt att ses fick kommentarer kring 
bildvalet. Tre respondenter menar att personerna på bilderna ser glada och snälla ut. En respondent 
menar att serviceteknikern Andreas (5.4.2.2) ser ut som en snäll familjefar och att det känns som att 
Andreas pratar via Svenska kyrkan. Det kan tolkas som att exempelenheten upplevs som personlig. En 
respondent uppgav också att det var ett märkligt val att göra reklam för en familjeaktivitet men ha 
bara pappan med på bilden. En annan respondents direkta reaktion var: “vad är en diakon?” och 
resonerade sedan kring om syftet var att locka människor att gå med i Svenska kyrkan.  

Samtliga respondenter uppgav att exemplet på enheten Vi ses igen, Bingo var kul eller en rolig idé. 
Reaktionerna var i detta fallet omedelbara och respondenterna svarade innan de hunnit läsa texten i 
bingo-rutorna. Respondenterna uppger också att det är bra att uppgifterna i bingot är enkla att 
genomföra. Den ruta som respondenterna kopplade mest till Svenska kyrkan var Tänd ett ljus för 
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någon. Respondenterna gav egna förslag på var enheten kan presenteras och hade själva genomfört 
det ifall de fått den till sig. Förslagen var exempelvis att ha ett ställ med bingot under en större affisch 
eller anslagstavla med den på, vid samlingspunkter eller mataffären, eller att placera den i skolor och 
skicka ut den med posten.  

5.5.3 Värdering med nyckelpersoner 

Muntliga presentationer hölls för nyckelpersonerna där såväl exempelenheter som bakomliggande 
koncept och kampanj presenterades för att ge personerna en vidare förståelse för den kontext som 
enheterna exponeras i. Nyckelpersonerna ansåg att konceptet var väl genomtänkt med en väl 
förankrad grund i teologi. Speciellt uppskattades figur 13, där AIDA-modellen presenterades med 
hjälp av en tydlig visualisering av kyrkans svårigheter att nå de som är i dalen (gula gruppen). 
Konceptet ansågs vara smart i sin enkelhet.  
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6. Implementering 
Den sistnämnda fasen i Bowers (2011) modell inkluderar presentation för klient och plan för 
publicering i skarpa kanaler. För implementeringsfasen hämtas information från genereringsfasen. 

Konceptet fick mycket bra respons från fokusgruppen och flera önskade konnotationer framkom 
under intervjuerna som genomfördes med den Gula gruppen. Vid implementering bör dock bildval 
tänkas igenom noggrant i samtliga enheter, men specifikt i Hej som av respondenterna vid intervjun 
fick många kommentarer kring bilden. Vid implementering ska bilderna i enheterna vara av liknande 
uttryck eftersom kampanjens enheter hänger samman (5.4.2). Samtliga enheter fungerar men Trevligt 
att ses kan justeras i utseendet för att bli mer slagkraftigt när det presenteras som affisch, eftersom 
respondenter då tenderar att läsa texten noggrant och den omedelbara reaktionen tonas då ner om det 
är för mycket text att ta till sig. Var publicering sker är viktigt att tänka igenom. En stor del i detta är 
vilka förutsättningar som finns lokalt.  

6.1 Presentation för klient 
Konceptet diskuterades med nyckelpersonerna i identifieringsfasen och genereringsfasen. Vid det 
första tillfället diskuterades det som vi funnit under rapportens två första faser och vid det andra mötet 
presenterades konceptet och kampanjen. Nyckelpersonerna var positiva till konceptet och kampanjen 
och hade kommentarer kring vem som ska porträtteras i Mötet. Vilken bärare av kyrkan som helst, 
som har en lokal anknytning till Aneby pastorat kan porträtteras, vilket förtydligades under 
diskussionen. Vid det första tillfället, liksom vid mötet med fokusgruppen (5.5.1) var det tydligt att 
valet av person att porträttera måste vara väl förankrat i verksamheten och väl argumenterat för.  

6.2 Publicering i skarpa kanaler 

De kanaler som används vid implementering beror på vilka förutsättningar som finns, vilka kanaler 
som ägs av organisationen själva samt budget för kommunikation. Enheterna behöver anpassas efter 
det medie och den kanal som de publiceras i. Exempelvis behöver Trevligt att ses formges något 
annorlunda om den presenteras som etikett på en vattenflaska än om den är en affisch vid en 
tågstation.  

De exempelenheter som presenteras i Mötet kan publiceras i Aneby pastorat. Trevligt att 
ses -enheterna kan då placeras på de knutpunkter för pendling och kollektivtrafik. Som komplement 
kan de publiceras på de kommunikationsytor som finns i Aneby (Bilaga 5).  
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7. Diskussion 
De designteorier som legat till grund för formandet av konceptet upplever vi till stor grad som 
akademiska. För att tillgängliggöra designteorin och förklara den för personer som inte har en 
designteoretisk förförståelse, så skapade vi med utgångspunkt i AIDA-teorin (2.1.4.1) ett flowchart, 
en visualisering av en kyrka på ett berg, där den långa stigen uppför berget symboliserar mottagarens 
väg från uppmärksamhet till handling (Figur 13). När vi sedan presenterade flowchartet blev vi 
positivt överraskade över hur väl det mottogs och vilka diskussioner det skapade. En ensam kyrka på 
ett berg som ivrigt ringer i sina kyrkklockor men endast lockar de som bor högt upp på berget och hör 
klockorna blev ett pedagogiskt sätt att förklara problematiken kring hur gudstjänstannonsering i 
traditionella tryckta medier riskerar att endast locka de som redan läser tidningen och de som redan 
förstår hur en söndagsgudstjänst kan bringa gemenskap och kontemplation, som kyrkan så ivrigt vill 
bjuda in till. Med hjälp av flowchartet blev det enklare att visa hur viktigt det är att kommunikationen 
som skapas måste Visa kyrkan för att de kyrko-ovana över huvud taget ska förstå vad det är för 
erbjudande som ges. 

Syftet med enheten Trevligt att ses (5.4.2.1) är i enlighet med AIDA-modellen att väcka 
uppmärksamhet. Genom att använda aktuella referenser, som i detta fall är de spelkort som många 
90-talister växt upp med, ska mottagaren stanna upp och bli överraskad över Svenska kyrkans käcka 
tonalitet. När vi höll värderingsintervjuerna fick vi inte den önskade reaktionen av respondenterna. 
Istället lutade de sig över bordet för att lusläsa allt som stod på kortet innan de reagerade alls. En 
felfaktor kan vara att storleken på typsnittet blev för litet när det presenterades på datorskärmen, men 
problematiken gräver sig djupare än så. Eftersom syftet med enheten är att skapa uppmärksamhet 
krävs ett förbättringsarbete från vår sida eftersom respondenterna tog lång tid på sig att formulera vad 
de tyckte om enheten.  

Då samtliga respondenter reagerade positivt på enheten Vi ses igen finns det ett återkommande uttryck 
som visar sig fungera. Enheten liknar och har tagit inspiration från Umeå pastorats alternativa 
julkalender (2.2.4), som fick tusentals interaktioner när den lades upp på Facebook. Det båda 
produkterna har gemensamt är att de uppmanar till handling, de tar avstamp i det enkla och de 
refererar till ett redan existerande medium. Den alternativa julkalendern kallas just alternativ för att 
den inte ger choklad, den vill att du ska ge choklad till andra. Bingot blir alternativt i den meningen att 
de siffror som mottagaren eventuellt är van vid att se ersätts med goda handlingar som också enkelt 
går att kryssa för. Enheter som produceras för Vi ses igen kan med andra ord ta del av god renommé 
som redan finns hos en en känd typ av produkt för att på så vis skapa en brygga mellan den befintliga 
verkligheten som mottagaren rör sig i och de värden som Svenska kyrkan genom visioner, mål och 
handlingar representerar. En skraplott som döljer förslag på goda handlingar blir genom sin 
uppmärksamhet (eng. attention) på så vis ett oväntat exempel på hur Svenska kyrkan kan vara relevant 
för mottagaren i vardagen. 

Från början tänkte vi att urvalet av respondenter skulle vara vänners vänner - helt enkelt människor ur 
den gula gruppen som vi inte känner direkt. På det sättet skulle alla felfaktorer som uppstår av att vi 
känner respondenten kunna elimineras. På grund av tidsbrist blev respondenterna däremot våra 
vänner. Fördelen är att ingen av dem studerar vid samma program som oss och inte har en akademisk 
eller yrkesrelaterad koppling till formgivar- och kommunikatörsyrken. På det sättet fick vi åsikter om 

36 



 

Klara Grundström & Daniel Lönnbäck 

20180614 

kampanjen som kan antas vara representativa för hela den gula gruppen. Risken är som sagt att våra 
frågor och våra svar kan ha färgats att vi känner varandra sen tidigare. 

I konceptet beskrivs det att personerna som porträtteras ska vara från den organisation eller det 
samhälle som konceptet utgår från. Respondenterna i denna rapport hade ingen egen anknytning till 
Aneby som stad och kunde därför inte koppla till det lokala. Uppmärksamheten (eng. attention) hade 
enligt lokalsamhällesteorin (2.3.2) blivit större om respondenterna kom från den gula grupp som 
återfinns i Aneby. 

En ytterligare faktor som kan ha påverkat respondenternas inställning till och resonemang kring 
kampanjen är intervjuarnas koppling till den. Dels var de vid intervjutillfället medvetna om att det var 
vårt examensarbete och att vi därför lagt ner åtskilliga timmar på att producera materialet, dels visste 
de om att vi samtidigt representerade Svenska kyrkan i och med vår koppling till Linköpings stift. En 
av respondenterna uttryckte tidigt i intervjun att hen inte visste vad en diakon var, och uttryckte 
därefter att hen inte var så allmänbildad. Risken vi ser är att hens svar blev påverkade av att hen 
förstod att författarnas kunskap om både design och Svenska kyrkans ordning var större - kanske 
svarade hen annorlunda på en fråga för att inte framstå som outbildad. Vidare finns det en risk för att 
respondenterna svarat på ett visst sätt för att inte nedvärdera eller kritisera vårt arbete.  

Alla enheter som producerats i denna rapport har mer eller mindre hämtat inspiration från andra 
kampanjer (2.3.4). Bland annat är den alternativa julkalendern grundstomme till enheten som 
presenteras i kampanjens tredje del, Vi ses igen (5.4.2.3). Kunskapsbidraget ligger i ett heltäckande 
ramverk och koncept samt arbetssätt har tagits fram med många förslag på hur visuellt material kan 
produceras, till gagn både för Aneby pastorat och Svenska kyrkan i stort. 

Präster hänger väl bara i kyrkan blev inte aktuell i denna kampanjutformning för att den bedöms ta 
för mycket tid i anspråk (5.3). Idén är i sig god och har stor potential om den genomförs i en 
organisation där det finns tid och resurser att investera i mer omfattande visuella grafiska projekt.  

Exempelkampanjen porträtterar två män i enheten Trevligt att ses. Eftersom det i rapporten endast 
presenteras exempel har författarna inte lagt värdering i om det är en man eller kvinna på bilden. Hade 
rapporten resulterat i en färdig kampanj redo att publiceras hade innehållet styrts mer av vilka 
personer som pastoratet valt att porträttera. 

Då detta examensarbete skrivs för Linköpings stift och med Aneby pastorat som fallstudie blir 
rapporten påverkad av dessa organisationer. Utan tillgång till interna källor och kunskap kring 
medlemmar och tidigare forskning kring ämnet hade vi inte presterat ett lika omfattande och 
uttömmande resultat. Vidare hade vi inte fått kontakt med kommunikatörer inom organisationen lika 
enkelt.  

Båda rapportskrivare har tidigare erfarenhet av Svenska kyrkan som arbetsgivare, i tidigare tjänster 
som ungdomsledare och vaktmästare. Detta bedöms vara en styrka i rapportskrivandet eftersom det 
gett en större förståelse för till exempel fallstudien och personalens arbetsuppgifter, och således vilka 
möjligheter de har att kommunicera i den. En svaghet som erfarenheten kan medföra är att 
utifrånperspektivet, som i bästa fall ger nya och fräscha idéer, kan hämmas: det är lättare att göra som 
kyrkan alltid har gjort. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då detta arbete begränsades till rådande förutsättningar i Aneby pastorat så har idéer skapats med 
dessa som ram. Förslag till vidare forskning blir därför att undersöka hur Svenska kyrkan kan vara 
kyrka mitt i byn i andra kanaler. Vidare kan forskning kring hur mottagaren upplever, tar emot samt 
sållar bort kommunikation i olika kanaler, vara till nytta för utveckling av Svenska kyrkans 
kommunikation.  
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8. Slutsats  
Efter genomförd fallstudie i Aneby pastorat kan konstateras att Svenska kyrkan genom 
kommunikation kan vara kyrka mitt i byn genom att använda sig av lokala och aktuella referenser 
samt vara lekfulla och ha ett visst mått av humor. Detta eftersom fokusgruppen uppgav att 
exempelkampanjen och kyrkan upplevs vara i tiden och en del av samhället. De uppgav också att 
exempelkampanjen var lekfull och framställd på ett sånt vis att de kände “vad kan gå fel?”. Att vara 
aktuell tas även upp som lyckat exempel i rapporten och kan kopplas till fokusgruppens uttryckta åsikt 
att kyrkan är i tiden och en del av samhället. 

Aneby pastorat kan vara en tillitsfull, öppen och trygg kyrka samt kommunicera det genom att 
presentera och lyfta lokala personligheter som bärare av kyrkan samt visa upp flera delar av sin 
verksamhet.  Den enhet som bäst speglade Aneby pastorats värderingar var den enhet av Trevligt att 
ses som visade Andreas, serviceteknikern som blev en talesperson för kyrkan enligt respondenter i 
gula gruppen. Exempelenheten lyfte en verksamhet inom kyrkan som var oväntad för respondenterna, 
vilket kopplas till tidigare resonemang och önskan att kommunicera det du inte visste att du bidrar 
till. 
Syftet med arbetet är att designa visuell kommunikation som kan fungera som förebild eller exempel 
när olika kampanjer tas fram, samt speglar Aneby pastorats vision och förhållningssätt till 
omgivningen. Efter genomförd studie anses syftet vara uppfyllt då arbetet har resulterat i ett tydligt 
koncept för Svenska kyrkans organisationer att forma kampanjer utifrån, en kampanj med tillhörande 
strategisk plan för hur det ska planeras och genomföras. Arbetet har också resulterat i en visuell 
kampanj som fungerar som exempel på hur och med vilka verktyg en organisation inom Svenska 
kyrkan, i detta fall Aneby pastorat, kan kommunicera sin vision och sitt förhållningssätt till 
omgivningen. Då nyckelpersoner i Aneby pastorats verksamhet haft positiva reaktioner kring 
konceptet Visa kyrkan och exempelkampanjen Mötet så blir även resultatet av arbetet mer trovärdigt.  
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BILAGA 1 Kontaktrapport 02032018

Kontaktrapport 
Visionen allas liv i Kristus genom Kärlek, Hopp och Tro arbetas för genom ett tillitsfullt, tryggt 
och öppet förhållningssätt till omgivningen. I Kärlek föds Hopp som kan leda till Tro. Alla 
människor har någonting att berätta, din relation med Gud och ditt sätt att tro duger. Du som 
sökt dig till kyrkan är delaktig utifrån Dina förutsättningar. Tröskeln in i sammanhanget är låg 
utan att förminska det kristna budskapet. Alla församlingsbor är del av och bär kyrkan 
tillsammans med anställda vid Aneby pastorat.  

Vägen framåt 

Mål och riktning under vårt arbete tillsammans är att kartlägga intern och extern 
kommunikation och att se över prioriteringar kring vad som kommuniceras på vilket sätt 
framöver. Förväntad kommunikation från kyrkan rör exempelvis gudstjänstannonsering, så 
utmaningen ligger i att kommunicera mer oväntat innehåll; det du inte visste att du bidrar till. 
Aneby pastorat har en uttalad riktning och strävan, att vara kyrkan mitt i byn. Vår uppgift blir 
således att hitta sätt att implementera det i kommunikationen, samt anpassa kommunikationen 
efter de arbetsresurser och förutsättningar som finns. Bakgrundsinformation och underlag för 
designbeslut kommer att hämtas från undersökningen från CMA, tidigare undersökningar och 
utvecklingsarbeten genomförda inom Aneby pastorat samt andra relevanta arbeten inom 
Linköpings stift.  

Kommunikation och organisation 

Idag skapas kommunikationen delvis repetitivt då en del material återanvänds vid liknande 
event och många evenemang återkommer. En stor del av det som kommuniceras är 
information men en vilja att skapa mer relevant innehåll för både sökande och bedjande 
personer finns. Inom pastoratet finns aktiva församlingsråd som har stort inflytande och 
bestämmande inom verksamheten och den lokala samvaron vid varje församling har stor vikt. I 
Aneby pastorat arbetar ingen heltid med kommunikation och därför tar församlingarna själva 
stort ansvar för kommunikation kring sin egen verksamhet. Pastoratet har ideella krafter som 
kan tas tillvara på i mån av tid och arbetskraft. I nära geografisk anslutning till Aneby pastorat 
finns Växjö stift, vilka arbetande informatör inte har nära kontakt med trots den geografiska 
närheten. Andra organisationer så som exempelvis idrottsklubbar, Aneby kommun och skola 
samverkar med Aneby pastorat på olika vis.  

Kanaler för kommunikation 

Använda kanaler för kommunikation inkluderar idag ett månadsutskick i samverkan med två 
andra kyrkliga samfund, en webbsida samt en Facebooksida. Månadsutskicket innehåller 
kalender för närstående framtid och delas ut till 98 % av hushållen i Aneby. Facebooksidan 
har 239 följare och inläggen rör evenemang, information om verksamheter och allmän 
information från Svenska kyrkan. Webbsidan har ett brett fokus kring hela Aneby pastorat. 
Kalendern ligger först i menyn och inkluderar samtlig verksamhet inom pastoratet. I övrigt 
sprids tryckt kommunikation via vaktmästare till anslagstavlor och liknande forum vid 
respektive kyrka inom pastoratet.  
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Förutsättningar 

Samtliga anställda inom Aneby pastorat utgår från Aneby. Verksamheten planeras halvårsvis, 
genom arbetsdokumentet årscykeln och följs upp och ses över under personalmöten varannan 
vecka. Den anställda informatören arbetar även som kanslist vilket medför en arbetsdag med 
mycket spridda arbetsuppgifter. Överlag finns behov av struktur och plan i kommunikationen 
som görs idag. Var vilken information delas och i vilket forum som dialog med församlingen 
sker. På pastorsexpeditionen delas det kommunikativa arbetet mellan medarbetarna till viss del 
då informatören inte skapar allt material utan i större utsträckning ser över vad som har 
skapats kring evenemang och korrigerar den information och layout som behövs. Informatören 
tar därför i dagsläget större ansvar för spridning av kommunikation än skapandet av material.  



Godkänd 6 april 2018 
av Ralf Elo 

Kommunikation i Umeå 
Om Svenska kyrkan i Umeå 

Här arbetar 5 kommunikatörer i en centraliserad organisation. All kommunikation går genom 
kommunikationsenheten och församlingar skapar därmed inte kommunikationen själva.  

Kommunikatörerna är rekryterade och har med sig erfarenheter från reklambyråer, 
interaktionsdesign och journalism bland annat.  

Svenska kyrkan Umeå har cirka 60 000 medlemmar i sex församlingar att kommunicera till. 

Central kommunikation 

Svenska kyrkan Umeås kommunikationsavdelning är en centraliserad organisation från år 
2013. De får in uppdrag från de sex församlingarna via beställningsformulär och tre 
kommunikatörer tar sedan hand om uppdragen som skickas tillbaka till beställaren, som 
ansvarar för att materialet eller kommunikationen distribueras som det ska. Umeås 
kommunikatörer har klargjort för medarbetare att om det kommunikativa materialet ska ge 
önskad effekt så behöver det vara färdigt minst två veckor innan evenemanget som 
marknadsförs. Därmed bör uppdrag komma in via formuläret tre veckor innan evenemanget, 
men om det hinns med på kortare tid kan undantag göras. Umeås kommunikationsavdelning 
försöker således att aldrig ta emot uppdrag i fikarummet och säger nej till uppdrag som 
omöjligen kan hinnas med. 

Strategisk improvisation 

När kommunikationen beställs i tid finns fler möjlighet till spontan kommunikation som 
reagerar på aktuella ämnen i omvärlden. Sådan typ av kommunikation skapas genom att 
vara förberedd på vad som sker för cirka tre månader framåt och genom kort 
omvärldsanalys på måndagsmöten inom kommunikations-arbetslaget. Denna typ av insatser 
präglas ofta av humor och värme samt är i nära anknytning till aktuella ämnen då 
kommunikationen skapats mer eller mindre spontant. Ralf  kommenterar att för att kunna 1

improvisera kommunikation som snabbt svarar på vad som sker i omvärlden så behövs 
kommunikatörer som är trygga i sin yrkesutövning och är bekväma med redskap som 
exempelvis en grafisk profil. Ralf säger också att det behövs en trygghet och kompetens i 
och om kyrkans värderingar, samt förståelse för vad kyrka och församling är för något. 

Mandat 

En viktig förutsättning för att kunna skapa bra kommunikation är att kommunikationsroller får 
ett tydligt mandat tilldelat. Det ska vara uttalat av exempelvis kyrkoherden att 
kommunikationen är en viktig del av organisationen. Ralf nämner fortsättningsvis att man 
som ensam kommunikatör inom en organisation ofta behöver “jobba ihop” respekt från sina 
kollegor. 

1 Ralf Elo, kommunikatör Svenska kyrkan Umeå. Telefonkontakt 2018-03-27. 
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Godkänd 6 april 2018 
av Ralf Elo 

Exempel på kommunikation att visa i rapporten 

IKEA Umeå - ett tydligt exempel på hur kyrkan kan vara relevant och aktuell inom 
närområdet. 

Dopfilmen - kul koncept i annorlunda format som visar ett ärligt och eget uttryck 

Alternativ julkalender - ett förhållandevis enkelt uppdrag från en kollega tas tillvara och får 
stort genomslag i sociala medier 

Maria bebådelse  - lyfter någonting som har stor del i människors liv men som kyrkan inte 
vanligtvis pratar om - med humor 



Godkänd 17 april 2018 

Av Barn- och ungdomsgruppen 

Samtal med barn- och ungdomsgruppen 
Aneby pastorat 10 april 2018 

I en så liten ort som Aneby så är det dumt att konkurrera med frikyrkorna runt om, istället är det 

bättre att komplettera varandras verksamheter anser barn- och ungdomsgruppen i Aneby pastorat. 

Barn- och ungdomsgruppen har stort förtroende för varandra och är öppna för att testa nya idéer 

ofta och utvecklar därför arbetet tillsammans i ganska hög takt då mycket nytt sker. 

Den personal som är involverad i barn- och ungdomsverksamheten kommunicerar till stor del på 

Facebook, via grupper och ”Aneby anslagstavla” som är en sida vilken man som Facebookanvändare 

kan gilla för att få uppdateringar om vad som händer i Aneby. 

När tillfälle ges och möjlighet finns så tipsar arbetslaget tidningen om kommande event vilket gör att 

Aneby pastorat har god synlighet i tryckta medier som tidningar även utan annonsering. Det händer 

även att arbetslaget skriver egna texter för publicering i tidningen. Kort sagt är relationen med 

tidningarna god, det står någonting om Svenska kyrkan i Aneby pastorat varje publikation från 

Tranås-posten bland annat. 

Barn- och ungdomsgruppen skapar även egna affischer, oftast i Word då de upplever Print on 

demand som långsamt och för fast, som sätts upp på kyrkans egna kontaktytor, men även 

anslagstavlor runt om i samhället. Arbetslaget kan själva uppdatera sina flikar på webbsidan och 

tänker mycket kring hur de ska nå ut med information. Det händer att gruppen skapar foldrar och 

liknande material för olika verksamheter, som exempelvis konfirmation. För barn och 

ungdomsgruppen är informatören i Aneby pastorat en hjälp för övergripande frågor och en stöttning 

i kommunikationen.  

Arbetslaget är vidare överens om att den bästa kommunikationen är mouth to mouth och önskar att 

verksamheten pratas mer om. Kyrkans medarbetare är kyrka hela tiden, även när man möter någon i 

mataffären. Att flera medarbetare har vuxit upp i Aneby underlättar den personliga kontakten och 

kommunikationen då de har en relation med många personer och också är igenkända av många.  

Mycket direktkontakt sker med individer inom verksamheterna, exempelvis unga ledare, genom 

sociala medier eller olika chatt-funktioner. Detta gör att kommunikationen får kortare ledtid – man 

når fram direkt, men risken blir att samtalet blir mindre avslöjande då det är enkelt att fejka hur man 

mår och också att mottagaren inte läser så noga eller tar till sig meddelandet felaktigt. Den typen av 

personlig kommunikation flyter också lätt över mellan fritid och arbete eftersom man som 

medarbetare blir tillgänglig via sociala medier dygnet runt, även om man inte svarar direkt. Det gör 

det också svårt att formulera sig då information ska spridas – eftersom en lång text via exempelvis 

sms inte garanterat tas emot på samma vis som ett brev i brevlådan. Barn- och ungdomsgruppen har 

även nära till Furulidskolan där de enkelt kan kontakta och samtala med elever. Internt inom 

arbetslaget så kommunicerar medarbetarna i första hand då de ses och de är bra på att 

kommunicera inom arbetstid via mejl. 
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Hej! 
Kul att du vill ge oss input kring vårt examensarbete! Vi har haft som syfte att hitta sätt för Svenska 
kyrkan att genom kommunikation vara kyrka mitt i byn. I en fallstudie så har vi skapat ett koncept och 
ett exempel på en kampanj som kan användas på flera platser runt om i Sverige. Du kommer att få se 
flera olika bilder från kampanjen och vi blir glada för all form av feedback eller frågor.  

Du som respondent ska veta om att du kommer att vara helt anonym och att dina svar kommer att 
användas i vetenskapligt syfte. Din feedback kommer att användas som del av värderingen av 
resultatet av vårt examensarbete och påverka hur slutresultatet av kampanjen ser ut och var den 
eventuellt publiceras. Du har rätt att avsluta intervjun när du vill, eller välja att inte svara på frågor om 
du känner dig obekväm.  

Under tiden vill vi att du funderar över på följande frågor: 

- Har du kommit i kontakt med Svenska kyrkan det senaste året, och i så fall hur?

- Hur starkt band upplever du att du har till Svenska kyrkan?

- Vad tänker du på när du hör Svenska kyrkan?

- På vilket sätt påverkas din uppfattning av exempelkampanjen av din relation till kyrkan och
din tro?

- Beskriv dina intryck av kampanjen med tre ord.

- Vad tycker du om kampanjen?

- Vem tror du att kampanjen riktar sig till?

- Liknar den någon kommunikation du känner igen? I så fall vilken?

- På vilket sätt kan kampanjen utvecklas?

- Hur påverkas ditt intryck från kampanjen av din relation till Svenska kyrkan?

- Hur påverkas ditt intryck från kampanjen av din tro?

Tack för din medverkan! 
/Daniel och Klara 
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Affischering sker vid anslagstavlor alla nio kyrkor.  
Karin lämnar bunt till vaktmästare och de delas ut till  
de olika kyrkorna. Vaktmästarna gör det i samband  
med att de besöker kyrkorna. Sker någon gång i veckan.

Affischyta vid Bredestads kyrka Affischyta vid Askeryds kyrka

Anslagstavla i kommunhuset. Offentlig tavla. 
Oftast A4 eftersom utrtymmet är begränsat.

Affischyta innanför ingången till kommunhuset.



Anslagstavlor i biblioteket. Offentliga tavla.  
Oftast A4 eftersom utrtymmet är begränsat. 
Karin och två kollegor sätter upp affischer.

Affischyta innanför ingången till biblioteket.

Anslagstavlor utomhus vid torget i Aneby. Offentlig 
tavla. Karin undviker att affischera här eftersom tryck-
sakerna blir utsatta för väder och vind.

Affischyta vid torget i Aneby.



Affischer på ICA ANEBY. Karin och två kollegor sätter 
upp affischer. Utrymmet används som pantstation och 
är endast synligt för den som ska panta: den som går in 
i butiken möts inte av affischerna.

Affischyta vid pantstationen på ICA Aneby.

Anslagstavla vid församlingsgården. A4-format.  
Går att läsa inifrån och utifrån. Endast information som 
rör pastoratet.

Affischyta utanför församlingsgården.



Anslagstavla i Sunnhult (norr om Aneby).  
Vaktmästarna sätter upp affischer, även  
kyrkoråd och förtroendevalda engagerar sig.

Anslagstavla inne i församlingsgården, utanför kyrkan. 
A4-format. Här placeras information som till exempel 
kommer från kommunen eller andra religiösa samfund. 



Fokusmöte kommunikatörer 
2018-05-07 

Värdering med fokusgrupp 
Fokusgruppen genomfördes med tre stycken kommunikatörer inom Linköpings stiftsorganisation den 
7e maj 2018. Under diskussionen visades bilder från exempelkampanjen och gruppen pratade relativt 
fritt utifrån frågor som; kommer kampanjidén kommer att fungera, vilka möjligheter ses kring 
konceptet, vilka tankar exempelkampanjen väcker samt om detta liknar annan kommunikation.  

Följande funderingar uttrycktes. 

Hur mycket måste man lära sig för att kunna genomföra konceptet?  
Blir det ett hinder ifall inte tillräckligt mycket tid läggs ned i början för utbilda kommunikatören och 
förankra idén? Det kan kännas olika svårt för olika kommunikatörer att genomföra. 

Vem porträtterar man?  
Det måste finnas någon form av relevans i personporträttet. Personen som väljs ut måste förankras hos 
ledningen, eftersom hela pastoratet ställer sig bakom kampanjen. Det måste finnas en teologisk 
koppling eftersom det ska vara ett gott exempel som lyfts. 

Övriga kommentarer 
Det är bra att synliggöra kyrkan genom människan och det kan vara superlokalt hela vägen. Vidare 
funderas kring ifall flera vill vara med - ifall flera organisationer gör det tillsammans kan de ta stöd i 
varandra. 

Samlarkort kommer att locka andra ögon än vanligt. Det finns kommunikation från kyrkan som är ute 
efter samma sak, men vi har plockat ihop kampanjen på ett bra sätt. 

En sån här kampanj gör att kyrkan känns “i tiden” och är en del av samhället. Kyrkan är med! 

Det är ett lekfullt sätt att presentera kyrkan, det framstår inte som farligt. “Vad kan gå fel?” 

“Det bästa jag har sett!” 

Vissa personer kanske stannar “i dalen” (referens till bilden AIDA - kyrkan på berget) men då får det 
väl vara så. 

Efter diskussion i fokusgrupp enades samtliga deltagare om att: 

- Det är oklart hur mycket hjälp kommunikatören som gör detta behöver.

- Kyrkoherden måste vara med i hela processen. För att det ska tas på allvar måste kampanjen
förankras i ledningen - kyrkoråd och kyrkoherde måste vara med på banan.

- Projektet skulle kunna genomföras i större upplaga, på stiftsnivå.

- Kommunikativa insatser måste förankras hos samtliga medarbetare. Annars riskerar relationer
mellan medarbetare att bli anstränga.

- Ha i åtanke hur kampanjen rimmar med det kommunikativa löftet.
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