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Svenska kyrkans kommunikationsplattform 
 

Kommunikationsvision 

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

Kommunikationslöfte 
Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud.  
Svenska kyrkan vill ge möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. 
Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka buren av tillit, livsmod och 
hopp. 
 

Kärnvärden  

Närvaro  

Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. 
Kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeden. Svenska kyrkan 
vill vara en följeslagare både i vardagen och vid gudstjänster och högtider som dop, 
konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan vill erbjuda möjligheter till stöd, 
eftertanke, engagemang och tro.  
 
Svenska kyrkan vill vara nära glädjen och nära sorgen, nära livets Gud. 
 
Svenska kyrkan finns i hela Sverige med sina församlingar och sina kyrkor, och är en 
del av den världsvida kyrkan. 
 

Öppenhet 

Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig 
till henne. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem - Svenska kyrkan 
vill vara öppen för alla. 
 
Svenska kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och 
tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast låter 
oss ana vem Gud är, Jesus Kristus. 
 
Svenska kyrkan vill vara en lyhörd kyrka som vågar vara ärlig kring trons villkor i 
samtiden.  
 
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. 
Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att ta ansvar för 
sin tro. 
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Hopp 

Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder. Varje 
människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra 
till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Kyrkan vill ge rum för den 
tillit som gör det möjligt att orka leva och det hopp som kan bära genom 
tillkortakommanden, sorg och död.  
 
Det innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud, en kärleksfull Fader, en levande och 
närvarande Kristus och en helig, livgivande Ande. Den tron är en gåva som skapas i 
mötet mellan människor och den Gud som i varje ögonblick vill befria, förändra och 
skapa - på nytt. 

 
 

Svenska kyrkans avsändarstruktur 
Svenska kyrkan har ett gemensamt löfte för hela sin verksamhet. Målbilden är ett 
gemensamt varumärke, Svenska kyrkan. 
 
Allt som ryms inom löftet för Svenska kyrkan bör ha Svenska kyrkan som avsändare. 
Vi har en tydlig strategi att minska antalet varumärken och på så sätt tillsammans 
bygga varumärket Svenska kyrkan på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Överföringsstrategier kommer att utarbetas. 
 
Ovanstående stöds av gällande grafiska riktlinjer och styrdokument för Svenska 
kyrkans kommunikation. Dokumenten är bindande för nationell nivå och erbjuds 
övriga nivåer. 
 
 
 
 

Definition av kommunikationslöftet 

Ett strategiskt styrinstrument som beskriver hur Svenska kyrkan vill uppfattas internt och externt. Detta 
för att tydliggöra vilka vi är, vad vi står för och vad vi erbjuder. Allt som kommunicerar Svenska kyrkan 
ska i största möjliga mån bidra till att bygga denna önskade bild av Svenska kyrkan. 
 
 

Kärnvärden 

Kärnvärdena utgör grundpelarna för Svenska kyrkans kommunikation. De ska ge riktning och 
inspiration såväl internt som externt. De beskriver värderingar som ska genomsyra 
kommunikationsvisionen och varumärkeslöftet. 


