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1a. Frågeställning och syfte 
Vad är det som gör att vissa församlingar växer och får se människor komma till tro och 
medlemskap? Hur går det egentligen till när församlingar får nya medlemmar? Vilken ålder, 
kön och etnicitet har dessa nya människor? Vad betyder de nya medlemmarna för 
församlingen och hur väl blir de en del av församlingens liv och verksamhet?  
Framför allt, vad kan vi lära oss av dessa församlingar? Hur kan deras erfarenheter och 
arbetssätt bli till hjälp för andra församlingar? 

1b. Syfte och förhoppning 
Jag ville undersöka dessa frågor lite närmare och valde att undersöka Equmeniakyrkans 
församlingar i Region Svealand där jag jobbar som regional församlingsutvecklare. Resultatet 
av studien är dock med stor sannolikhet representativt för övriga Sverige.  
 Syftet med denna undersökning är att se vilka kännetecken som finns hos de församlingar 
som tar emot flest medlemmar ”på bekännelse” och vad vi kan lära av dem. Syftet är också 
att reflektera mer allmänt kring medlemskap och vad som ryms bakom begreppet ”på 
bekännelse”. Förhoppningsvis kan undersökningen bidra till bättre förståelse av de frågor 
som är viktiga för kyrkans framtid.  
Församlingsutveckling är högt prioriterat I Equmeniakyrkan och därför finns det i varje 
region en tjänst med detta fokus, de Regionala församlingsutvecklarna. Till hjälp har dessa i 
sin tur ett större antal handledare som arbeta med församlingsutveckling. För att göra ett 
bra jobb behövs tillförlitliga, aktuella och relevanta fakta. Förhoppningen är att denna studie 
i någon mån kan bidra till detta. 

1c. Metod 
En enkät skickades till ordföranden i de 19 församlingar i Region Svealand som under 2018 
tog emot flest medlemmar ”på bekännelse”.  Dvs tre eller fler medlemmar. Enkäten bestod 
av 10 frågor och skickades ut mars 2020. (Då fanns ännu ingen färdig statistik för 2019.)  



2 
 

All övrig statistik som används i rapporten kommer från registerprogrammet Repet utom 
något fall då jag hänvisar till egen eller andras mer subjektiva erfarenhet.  

1d. Svarsfrekvens/Redovisning 
Av 19 enkäter inkom 13 med svar varav 4 ville att svaren skulle redovisas anonymt. Jag har 
därför valt i denna sammanställning att låta alla citat vara anonyma. Några församlingar 
behövde en påminnelse och två svar kom in efter sommaren.  Svarsfrekvensen är därmed  ca 
67%  och kan betraktas som mycket god.  Svaren skickades in under ”Coronaperioden” vilket 
framgår av vissa svar men troligen har ”Coronafaktorer” väldigt lite påverkan på den här 
undersökningen. Församlingarna som svarat är både ”stora och små” och finns i stora städer 
likväl som i mindre orter, ja faktiskt även ren landsbygd.  
Rapporten gör inte anspråk på akademisk kvalité men kan förhoppningsvis ändå bidra med 
några viktiga iakttagelser.  
 
1e.  Resultatet 
Studien visar tyvärr att det inte pågår någon väckelse i vårt område då skaror av människor 
finner Gud och ansluter sig till församlingarna. Men regelbundet, varje år sker undret att 
människor finner en levande kristen tro och väljer att bli medlem i någon av 
Equmeniakyrkans församlingar. Det är de som kommer in som nya medlemmar ”på 
bekännelse”.  Studien visar tydligt att det är en enorm glädje och rikedom för en församling 
att ta emot nya medlemmar. Och församlingar som ser detta ske har vissa gemensamma 
kännetecken.  (Se slutsummering)  
 
1f.  Följdfrågor-vidare undersökning 
Hade jag gjort enkäten idag hade jag valt delvis andra frågor. Vissa svar skapar följdfrågor 
som skulle behöva följas upp och många viktiga frågor återstår att besvara.  En sådan fråga 
är ju om dessa församlingar skiljer sig nämnvärt från de församlingar som mycket sällan eller 
aldrig få ta emot nya människor? Finns det här en större förståelse över att vara en 
missionell gemenskap med fokus på omvändelse och tro?  Sådana frågor kan inte denna 
undersökning besvara, men det skulle vara intressant att se om sådana skillnader finns.   

1g.  Definition och avgränsningar   
Begreppet ”på Bekännelse”. 
När det gäller att mäta en församlings status och mående är medlemskap inte optimalt. Av 
flera orsaker behöver medlems begreppet problematiseras, men som underlag för analys 
och förbättringsarbete är det fortfarande användbart. Främst för att det här finns god, 
långvarig och tillförlitlig statistik. Denna enkätundersökning fokuserar främst på vad som 
döljer sig bakom begreppet ”på bekännelse”.  

Det handlar om människor som för första gången blir medlemmar i en kyrka, i vart fall i 
Sverige. ”På Bekännelse” handlar om ”nya” människor, inte de som flyttar sitt medlemskap 
till en annan kyrka eller samfund. 
 
Problemet med ”växt”. 
En församling kan växa genom att nya medlemmar kommer på ”flyttbetyg” från annan 
församling, utan att nya människor kommer ”på bekännelse”. En sådan tillväxt är ur Guds 
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rikes perspektiv ingen tillväxt. Det handlar bara om att medlemmar flyttar runt och hör ofta 
samman med urbaniseringen eller att ”attraktiva” församlingar drar till sig medlemmar från 
kringliggande församlingar.  Det är viktigt att lära av ”växande församlingar” men då vi 
fokuserar församlingar som tar emot ”på bekännelse” fokuseras de verkligt viktiga 
perspektiven, hur går det till att komma till tro och medlemskap i vår tid?  

I vilken grad de utlandsfödda som kommit på bekännelse tillhört en kyrka tidigare framgår 
inte av studien. Antagligen har en del av dessa tidigare tillhört någon kyrka utomlands. Vi vet 
dock att en hel del nya medlemmar på bekännelse konverterat från Islam.  

1h. Felkällor 
 Denna undersökning bygger på den senaste statistiken som fanns tillgänglig vårvinter 2020 
och det var 2018. Jag riktade enkäten medvetet till Ordföranden eftersom jag tänkte de 
kanske kan göra en mer ”objektiv” bedömning än om man är anställd. Är man ex. pastor 
finns en risk att man medvetet eller ej, gärna är mer positiv till det som sker i den egna 
församlingen eftersom man som anställd ofta har ett avgörande inflytande.  
Nu blev det ändå så att 6 av 13 svar skrevs av föreståndare/pastor.  
Varför det blev så framgår inte. En gissning är att ordföranden tyckte att det här var frågor 
som pastorn bättre kunde svara på. Den teorin stöds av att pastorerna svarat i alla större 
församlingar och flera av de mindre inte hade någon anställd. För den här studiens ändamål 
tror jag dock det inte spelat så stor roll vem som fyllt i svaren. 
I någon fråga har man refererat till alla nya medlemmar, inte bara de på bekännelse. För att 
korrigera det felet har jag kontaktat församling och fått korrekta uppgifter.  
 
2a.  Bakgrund och en liten överblick av Region Svealand  
Regionen omfattar Värmland, Örebro, Västmanland och delar av Sörmlands län.  
Det geografiska området innefattar allt från väckelsebygder till starkt sekulariserade orter 
med låg frikyrklig närvaro.  
 
2018 fanns det i Region Svealand 112 församlingar med 9734 medlemmar.  
Samma år lades 5 församlingar ned eller gick upp i annan församling. 
140 nya medlemmar kom till ”på bekännelse” samtidigt som 108 personer avled och 226 
medlemmar ”försvann”, främst genom de församlingar som lagts ner.  
55 medlemmar gick till annat samfund medan 89 kom från annat samfund.   
Ett annat sätt att beskriva situationen i regionen 2018 är följande: 

30 församlingar växte 
25 församlingar var oförändrade 
55 församlingar minskade 

Fördelningen i dessa kategorier tycks vara relativt lika oavsett vilket år man analyserar. 
När jag tittar på vilka församlingar som finns bakom dessa siffror kan man generellt säga att 
det finns ett 30-40 tal församlingar som regelbundet eller då och då får ta emot nya 
medlemmar på bekännelse. Av de 50 tal församlingar som minskat kan man säga att det i 
deras fall sker ganska sällan att nya medlemmar kommer med. Frågan är vad dessa 
församlingar kan lära av de andra? Det finns saker att lära, det visar den här lilla rapporten. 
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Frågan kanske bör ställas lite mer utmanande:  
  Vill vi lära oss?  Om vi tar till oss nya insikter och kunskaper innebär det ju att vi kan behöva 
omvärdera och förändras. Är vi beredda på det? 
Det skulle varit glädjande om vi hade någon församling som tydligt och markant växte av sig 
själv genom att attrahera nya människor, men det mest fantastiska vore om alla vår 
”vanliga” små och medelstora församlingar något oftare fick uppleva glädjen av att ta emot 
nya medlemmar på bekännelse. Istället för vart 10 år så vart 5e. Istället för vart 3e år så varje 
år. Det skulle direkt få betydelse för Equmeniakyrkan och församlingarnas utveckling. 

Är det möjligt?  Vad kan vi göra för att det ska ske?  Vad behöver göras för att det ska 
hända?  Vad måste vi göra för att se detta bli verklighet?   
 
2b. Följande församlingar tog emot flest på bekännelse under 2018. 
        
   Församling                                     Antal          Medl.antal   Procent (avrundat) 

Hjortenbergskyrkan Nyköping 9 363 2 
Västerledskyrkan  Enköping 9 183 5 
Kristinakyrkan Lindesberg 8 186 4 
Örtagårdskyrkan Arboga 8 153 5 
Tingvallakyrkan Karlstad 8 337 2 
Ansgarsförsamlingen Västerås 7 575 1 
St Eskilskyrkan Eskilstuna 6 189 3 
Norrabergskyrkan Askersund 6 83 7 
Equmeniakyrkan Arvika  6 347 2 
Equmeniakyrkan Årjäng 6 155 4 
Vallakyrkan Degefors 5 126 4 
Olivehällkyrkan Strängnäs 4 102 4 
Korskyrkan Frövi 4 121 3 
Sunne missionsförsamling 4 143 3 
Equmeniakyrkan Nerikes Kil  3 24 12 
Sannerudskyrkan Kil 3 174 2 
Elim Eskilstuna 3 213 1 
Ekeby baptistförsamling 3 52 6 
Kungsör baptistförsamling  3 85 4 

       105   
    

Kommentar:  
105 personer utgör precis tre fjärdedelar ( ¾) av de 140 som totalt i Region Svealand gick 
med i församlingar ”på bekännelse” 2018.   Enkäten skickades till de som tagit emot tre (3) 
medlemmar eller fler. 26 andra församlingar tog emot de övriga 35 nya medlemmarna. 
Viktigt att notera är att de 13 församlingar som svarat på enkäten har tagit emot ett 70 tal 
medlemmar. De fem församlingar som inte besvarat enkäten representerar ca 30 
medlemmar.  
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Vad kan sägas om dessa församlingar när det gäller deras teologi, stil och tradition/kultur? 
Tyvärr ger enkäten få svar på den frågan. Vissa ”drag” kan vi utläsa av svaren. Exempelvis 
fokuserar de medvetet och strategiskt på att nå nya människor med det kristna budskapet. 
Det finns en missionell medvetenhet, en vilja att nå människor med evangeliet som tar sig 
olika uttryck i metoder och verksamhetssätt. 
Det tydligaste är kanske att dessa församlingar representerar en stor variation när det gäller 
olika parametrar som ”teologi, kultur och fromhetsstil”.  Genom annan kännedom om dessa 
församlingar kan man ge några schematiska och subjektiva beskrivningar. Viktigt att 
påminna sig om att sådana ”generaliserande” beskrivningar har stora brister.  
Men här finns församlingar som fortfarande påverkas av sitt baptistiska eller 
missionskyrkliga arv. Fyra av dem är också anslutna till EFK eller Pingströrelsen.  Kanske kan 
man säga att en flera av dessa församlingar står i någon slags evangelikal tradition med drag 
av väckelsefromhet där nödvändigheten av personlig tro på Jesus Kristus och 
omvändelse/frälsning är något centralt. Vi får konstatera att detta mestadels är påståenden 
och frågor som inte enkäten besvarar.  
Studien visar dock att de församlingar där detta inte är så framträdande har främst tagit 
emot medlemmar på bekännelse genom traditionellt ungdomsarbete, främst 
konfirmationsarbete.  
 
Procent 

I listan finns flera av regionens större församlingar. Det är naturligt att större församlingar 
tar emot fler på bekännelse än mindre. Rimligtvis borde en större församling ha ett större 
kontaktnät och fler ”församlingsbarn” (barn till föräldrar som är medlemmar) som växer upp 
och blir medlemmar (som sina föräldrar). 
 Fem av regionens största församlingar finns alltså med i denna lista. Men i förhållande till 
medlemsantalet kan det röra sig om ganska låga procenttal runt 1 %.  
Samtidigt finns det i ovanstående lista en liten församling med 24 medlemmar och där har 
tre nya medlemmar medfört en ökning på 12,5 %! 

3% nya medlemmar 

I Equmeniakyrkan finns det nu ett mål att från 2022 ta emot 3% nya medlemmar.  Idag ligger 
det runt 2%.  En liten ökning kan tyckas men målet på 3 % är en utmaning. Varje församling 
behöver fråga sig vad 3% blir för antal i den egna församlingen.  Det är bara att konstatera 
att de flesta församlingar behöver få se fler medlemmar ”på bekännelse” för att kyrkans mål 
på 3% ska bli verklighet.  
 Den viktigaste frågan blir då hur det ska gå till, vad behöver göras?  
Kanske kan denna studie bidra eftersom uppgifterna kommer från våra egna församlingar 
med våran ”kultur och tradition”.  

När jag jämför 2018 med 2019 års statistik ser vi att 9 av dessa ovanstående församlingar 
fortfarande tagit emot 3 eller fler medlemmar på bekännelse, men att hela 10 församlingar 
2019 lämnat listan och ersatts av andra församlingar.  
Det är normalt, alla med erfarenhet av församlingsarbete vet att siffrorna på både 
avlidna/inflyttade och på bekännelse, kan fluktuera starkt år från år.   
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2c. Gör nya medlemmar att församlingar växer? 
Svaret blir både ja och nej.  Undersökningen visar att nya medlemmar gör något positivt med 
församlingen, enkelt utryckt, den växer i förmåga, erfarenhet och mångfald. 

Men numerärt blir svaret nej. Bara för att församlingen tar emot nya medlemmar är det inte 
alls säkert att de växer numerärt. Medlemsutvecklingen beror ju på hur många som lämnar 
församlingen under samma tidsperiod.  Min bedömning är att det i Equmeniakyrkan inte är 
så många människor som lämnar församlingen av missnöje, även om det händer ibland. 
Uppfattningen delar jag med övriga församlingsutvecklare. Det är ganska sällsynt, även om 
det också händer ibland, att en hel församling väljer att lämna Equmeniakyrkan och bli 
”fristående” eller vill relatera till annat samfund.  
 
Det stora problemet för Equmeniakyrkan är att folk dör... Det är ju sorgligt i sig att folk dör 
men är högst naturligt, i alla fall när det i våra sammanhang nästan uteslutande beror på 
ålder och sjukdom.  Det allvarliga (och sorgliga) i ett större perspektiv är att antalet som dör 
ofta är större än de som kommer på bekännelse.  Därmed åldras och minskar 
församlingarna, i olika takt, men alla åt samma smärtsamma håll.    
 
2d. Medlemskap begreppet är problematiskt 
Själva medlemskapet är inte avgörande eller på något vis ”frälsande”.  Det finns många 
engagerade och varmt troende människor i vår kyrka som inte är formella medlemmar 
liksom det finns de som deltar och tar ansvar utan en tydlig personlig kristen tro.  
Men som underlag för analys och förbättringsarbete är medlemskap fortfarande ett 
användbart begrepp där vi har god och mycket tillförlitlig statistik. 

Men det finns en annan problematik. Medlemskap utan delaktighet och engagemang. 
Det finns en ”smygande utgång” som utarmar församlingen på resurser. Det handlar om att 
det i många församlingar finns medlemmar som genomgår en slags ”pacificering”. Över tid 
har intresset och engagemanget för församlingen avtagit, man har bytt bostadsort, 
livssituationen har förändrats och så har man tappat kontakten. Till slut är det bara ett namn 
i medlemsmatrikeln.  Positivt är dock att dessa ganska ofta behåller sin kristna tro men har 
förlorat församlingsgemenskapen. De bli i någon mån ”privatkristna” utan ett 
församlingsengagemang. 
   
I stort sett alla församlingar har en större eller mindre andel icke aktiva medlemmar. Detta 
är en orsak till varför medlems begreppet är trubbigt. Det är också viktigt att inse att grad av 
”passivitet” och skälen till detta varierar stort. Bland dessa finns ofta ytters viktiga 
förebedjare eller de som är ekonomiska stöttepelare eller på annat sätt står i tjänst för Guds 
rike. Men de syns och märks sällan i församlingens verksamhet.  Som vi ska se i 
redovisningen när det gäller de som kommit med på bekännelse, kännetecknas ingången i 
kyrkan ofta av entusiasm och engagemang.  
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2e. Vilka församlingar växte numerärt under 2018?  
Statistik från repet ger följande resultat: (Som växt mer än 3 personer) 

Församling 2018 
(Korskyrkan Frövi) 24 
Kristinakyrkan Lindesberg 18 
Hjortenbergskyrkan 9 
Västerledskyrkan 6 
Sunne missionsförsamling 5 
Ekeby baptistförsamling 5 
Värmlandsnäs 5 
Örtagårdskyrkan Arboga 4 
St Eskilkyrkan  4 
Tingvallakyrkan 4 
Equmeniakyrkan Hallstahammar 4 
Norrabergskyrkan Askersund 3 
Rävåskyrkan 3 

 

Kommentar: Det är ju hedrande att min egen församling, Korskyrkan Frövi toppar denna 
lista. Önskar jag kunde säga att det berodde på en väckelseperiod men orsaken är att 
Elimkyrkan (Pingst) och Missionskyrkan gick ihop och bildade Korskyrkan. Av 25 nya 
medlemmar 2018 kom 4 på bekännelse, (alltid något!). En medlem avled varför tillväxten 
blev 24.  Ytterligare en del av dessa församlingar i listan har växt av samma skäl, nya 
medlemmar på flytt betyg från annan församling.  
Observera att även här variera det stort vilka församlingar som återfinns på denna lista. 
Samtidigt återkommer vissa församlingar mer eller mindre regelbundet med en liten tillväxt. 
Vi talar ofta om behovet av växande församlingar, om tillväxt och utveckling och främst 
handlar det då om behovet att få se nya människor förenas till gemenskapen. Inte pga. byte 
av församling.   

2f. Bakgrund och problem  
En av Equmeniakyrkans största utmaningar och behov är att öka nyrekryteringen. En 
församling eller ett samfund som ständigt minskar kommer tyna bort och till sist försvinna.  

Utvecklingen av ett samfunds numerära storlek har betydelse på flera olika sätt. Främst för 
att det påverkar de ekonomiska och personella resurserna och därmed förmågan att bedriva 
social, diakonal och andlig verksamhet.   
 
Lite förenklat säger vi att fler nya medlemmar behövs för att inte medlemsantalet ska 
minska. Men i grunden handlar det om något mycket större och viktigare, nämligen Guds 
rike.  
Det är tydligt i Guds Ord att Guds vilja är att människor ska komma till tro på Jesus Kristus, få 
synderna förlåtna och bli rättfärdiggjorda genom hans död på korset. Det är grunden för den 
kristna kyrkan och de flesta kristna längtar efter att fler människor ska få en kristen identitet 
och komma in i ett lärjungaskap i Kristi efterföljd.  Förenklat är poängen med att bli kristen, 
komma till tro och bli delaktig i Guds församling, att vi ska få förlåtelse för vår synd, bli 
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rättfärdiggjorda och därmed bli Guds barn och medarbetare som en dag får gå in i den 
himmelska glädjen.  
  Ur vårt perspektiv betyder det att mötet med Jesus gör en positiv skillnad i människors liv 
som medför djupare känsla av mening och sammanhang. En bättre förmåga att möta 
motgångar, sjukdom och lidande med bevarat hopp även inför döden.  
Kristen tro ger en erfarenhet och visshet av att vara älskad av Gud, värdefull, bemyndigad 
och viktig.  I Jesu efterföljd öppnas möjligheter för ett andligt liv i den Heliga Anden med 
övernaturliga förmågor, kunskap och kraft. 

Jag kan se detta ske på kvinnofängelset Hinseberg där jag också jobbar som fängelsepastor.  
När de intagna får ett möte med Jesus eller på allvar låter Gud bli verklig i deras liv sker 
något med djupgående och ibland omfattande konsekvenser.  
 
När vi fokuserar församlingstillväxt och analyserar utvecklingen i Equmeniakyrkan och dess 
ca 600 församlingar, gäller det alltså något mycket större än att bevara samfundet, bevara 
våra traditioner eller den ”frireligiösa kulturen”. Det handlar om människors väl och ve, om 
deras mående, deras nu och eviga framtid.  

Därför är utvecklingen för Equmeniakyrkan och dess församlingar mycket viktiga!  
Speciellt gäller det den ”långsamma utvecklingen” som blir tydlig när man ser över lite längre 
tid.  Om antalet medlemmar som ”utgår”, vilket till allra största delen handlar om att 
medlemmar avlider, överstiger antalet nya medlarmmar är det på längre sikt allvarligt även 
om den numerära skillnaden per år inte tycks särskilt oroande.  

Tyvärr är utvecklingen för Equmeniakyrkan medlemsantal oroande.  
Eftersom kyrkans medlemsantal till 100% utgörs av de lokala församlingarnas medlemsantal 
är det viktigt att fråga sig varför visa församlingar minskar, andra står still och vissa växer. 
 

3.  Sammanställning och enkätresultat 
 
3 a. Vilken ålder och etnicitet har de nya medlemmarna? 

Tabellen stämmer inte helt med inlämnade uppgifter. 
Förklaringen är att 4 informanter fyllt i på ett sätt som inte 
stämmer med redovisningen i Repet. Efter kontakt har två 
församlingar gett korrekta uppgifter, i ett fall har jag inte 
fått svar och därför ströks den församlingen ur tabellen. I 
ett fall togs bara den uppgiften med som harmoniserar 
med Repet.  Därav är det tota antalet nya medlemmar 
något lägre än vad som angetts på annan plats. Med dessa 
reviderade uppgifter kan denna tabell ändå sägas stämma 
väl med verkligheten.  

Tabellen visar en relativt stor spridning i ålder. De som tagits emot på bekännelse finns i alla 
åldersgrupper men en kraftig övervikt på unga.  Största gruppen nya medlemmar är 20 år 
eller yngre. Drygt hälften av alla har blivit medlemmar före 30 års ålder.   

Ålder Antal 
personer 

Av dessa är 
utlandsfödda  

    -20 27 7 
20-30 11 8 
30-40 7 6 
40-50 6 5 
50-60 8 4 
60-70 4 0 
70- 5 0 
Summa 68 30 
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Tabellen visar också tydligt att en stor del av de nya medlemmarna, nästan hälften, är 
utlandsfödda.  Största delen av de unga är dock svenskfödda liksom de som är 60 år eller 
äldre.  Materialet visar tydligt att de unga utgör en stor andel av kyrkans nya medlemmar. 
Samtidigt verkar vi inte nå äldre invandrare.  
De enskilda enkäterna visar något intressant. I tre församlingar är mer än 80 % av de nya 
medlemmarna utlandsfödda. I fem församlingar är ingen av de nya medlemmarna 
utlandsfödd! Dvs vi har församlingar som nästan enbart får nysvenskar som nya medlemmar 
eller så får man bara svenskfödda. Varför det är på det viset är en viktig fråga att diskutera.  

Det kan dock finnas en ganska enkel förklaring till varför nyrekryteringen i vissa församlingar 
till största delen består av utlandsfödda.  Det verkar vara orter som tagit emot många 
flyktingar.  Svårare är att veta varför vi tycks ha ett antal ”helsvenska församlingar”. Efter 
invandrarvågen 2015 finns det ju stora grupper utlandsfödda i de allra flesta orter.  
Kommentarer i materialet kommer ge oss vissa svar och nu skall vi titta på dessa. 

3  b.  Vad anser du är förklaringarna/orsakerna/skälen till att människor kommer till tro 
och medlemskap i er församling? 

Svaren är av lite olika karaktär. Följande indelning kan göras och citat från enkätsvaren 
anges. 
1) Församlingen som en god gemenskap:  
-Det finns en gemenskap och omsorg i församlingen.  
-En öppen kyrka som tar emot och välkomnar alla. En gemenskap där du blir sedd och 
omhändertagen och där du får hjälp med språket för att förstå Kristi kärlek. 
- När det gäller svenskfödda människor, så har det mycket handlat om den värme och 
omsorg som finns i församlingen, samt om att det finns en ton i våra gudstjänster som berör 
människor. 

2) Medlemmar som bjuder med andra. 
- Man följer med en vän eller respektive och känner att man vill vara medlem. 
-Alla som vi döpte under 2018 har blivit inbjudna av en vän som är delaktig eller medlem i 
församlingen. 

3) Medvetet fokus på medlemskap 
- Ett strukturerat och medvetet arbete med att lyfta frågan om medlemskap genom att: 
A)skriva om det på olika sätt i vår församlings tidning – i varje nummer. B) att erbjuda 
frekventa öppna samlingar efter gudstjänst och fikat där man kan prata om och fråga om tro 
och medlemskap. C) En timmes fördjupning om medlemskap en söndagskväll. Vi har varit lite 
mer offensiva när det gäller att faktiskt fråga människor i församlingens närhet om de vill bli 
medlemmar i församlingen. Det står i vår verksamhetsplan att församlingen ska växa i alla 
avseenden, även numerärt. 
 – åtminstone styrelsen och församlingsmötet har bearbetat frågan.  

 4)  Andliga orsaker 
-Guds kallelse   
-Vi har en lista (som ständigt förändras) över människor som finns i församlingens närhet. 
Denna lista har funnits med i inledningen av varje styrelsemöte. Vi har i vår bön nämnt dem 
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alla vid namn. 
- Församlingen har Kristus i centrum. 

5)  Olika utåtriktade verksamheter 
- språkcafé 
- De har kommit till tro genom ungdomsverksamhet eller ett sökande som leder till 
gudstjänstfirande och/eller alphakurs. 
- Någon har kommit via Alpha och böne/samtalsgrupper. 
-När det gäller asylsökande och nyetablerade, så beror det främst på att vi alltsedan 2012 
har haft först asylcafé och sedan språkcafé. Sedan hade ju inte detta lett till att människor 
kommit till tro, om inte det hade funnits värme, öppenhet och en förankring i evangeliet i 
församlingens gemenskap. 
- Under 2017 och 2018 hade vi ett omfattande flyktingarbete i församlingen 

Kommentar: A-E ovan pekar mestadels på de mänskliga faktorerna. Vi kan påverka att 
människor kommer till tro. Alltså är dessa punkter något alla församlingar behöver ha och 
utveckla.  Något svar antyder också att en människas väg till kristen tro grundläggande 
handlar om Guds kallelse. Alltså att det finns faktorer som ligger utanför vår mänskliga 
förmåga. Möjligen kan vi påverka denna ”Gudomliga faktor” genom vår bön. Det framgår 
även att tillgången till asylsökande och flyktingar är en viktig målgrupp. 

Det är en brist att ingen av frågorna i enkäten fokuserar vilken sorts andlighet, teologi och 
fromhet som präglar församlingarna. Hur ser församlingen på behovet av omvändelse och 
frälsning, att ta emot Jesus och komma till tro?  
Men när man läser de enskilda enkätsvaren kan man ändå se att flera pekar på vikten av ett 
tydligt evangelium. 
-Frågan om att ta emot Jesus aktualiseras i både gudstjänst och verksamhet.  
Men snarare tycks dessa undersökta församlingar representera en mångfald av olika 
fromhetsstil och uttrycksätt.  Mer om detta i nästa fråga.    
 

3 c.  Vad är viktigt generellt för att en församling ska växa?  
Även om frågan ligger väldigt nära nummer två får vi ytterligare aspekter och ganska 
konkreta svar. Om församlingen ska få se människor komma till tro och medlemskap behövs 
en strategi och öppenhet för detta. Församlingen behöver vara präglad av en välkomnande 
attityd och ha fokus på Kristus. Sen behövs kontaktytor. Det kan vara nästan vilken 
verksamhet som helst, verksamheten är medlet att nå människor med det kristna 
budskapet. Som någon sagt så bra i annat sammanhang ”verksamheten är vår 
missionsstrategi”. Verksamheten utgör inte ett mål i sig själv utan är ett medel.  
Men det behövs mer än verksamhet, öppenhet och varm gemenskap. Det behövs Gud! Om 
människor ska komma till tro och medlemskap behöver de höra evangelium, få undervisning 
om kristen tro, höra evangelisk predikan och göra Gudsmöten.  
Här följer citat fördelade på några rubriker som blivit tydliga i enkätsvaren. 

1) strategi  
- Det behöver finnas en medveten strategi och vilja att nå nya människor. 
- Strukturerat arbete 
- Att nå ut utanför kyrkans väggar  
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- Evangelisation. Att frågan om att ta emot Jesus aktualiseras i både gudstjänst och 
verksamhet. Undervisning om kristen tro. 
- Att det finns en vilja att ta emot nya medlemmar och öppenheten för förändring är också 
grundläggande förutsättningar. 

2) Öppenhet och välkomnande attityd 
- Att man har låga trösklar och en välkomnande attityd till alla som kommer. 
- Det måste finnas en välkomnande atmosfär i en församling. 
- Öppenhet, välkomnande, inkluderande 
- Att man blir sedd, välkomnad och mottagen. Det behöver finnas en öppenhet och en 
beredskap att möta olika slags människor utan att rygga eller muttra inför sådant som är 
annorlunda eller bräckligt. Det behöver finnas möjlighet att bygga relationer, att få vänner 
och att få bli delaktig på det sätt som man vill och orkar med. 

3) Levande och Kristuscentrerad församling  

- En levande församling där många medlemmar är aktiva och delar sin tro med andra. 
Att man ser dem och visar att de är viktiga. Ger sig tid för samtal. 
- Att så många medlemmar som möjligt själva vill leva nära Gud i sina liv och dela med sig av 
det de har. Det är inte en ”perfekt” församling som behövs, utan en öppen och sökande 
församling som vill växa.  

- Det handlar om relationer: Relationen till Gud i bön och tillbedjan, relationen mellan 
människor i kärlek och överlåtelse och relationen mellan församling och samhälle. - 
- Bjuda en varm kristen gemenskap. Predika ordet, Guds evangelium. 
- Församlingen har Kristus i centrum. 
- Vidare är gudstjänsterna viktiga. Det behöver finnas en varm och innerlig ton i dem. Men 
också en övertygelse och ett sunt allvar runt predikan och nattvard. Och så behöver detta 
svårgripbara med kunna få erfara Guds närvaro ges utrymme och finnas där. 

4) Synlighet och kontakter 
- Att vara synlig i samhället och skapa god kontakt med människor 
- Ett utåtriktat arbete med flera olika kontaktytor är viktigt. Sitter vi bara själva i vår kyrka så 
får vi inte kontakt med nya människor. 

Kommentar: Här får vi flera intressanta svar. Lite förenklat visar svaren att om församlingen 
har en medveten strategi att få nya medlemmar, om församlingen rymmer öppenhet och 
god gemenskap, har kontaktytor och undervisar om den kristna trons grunder, fokuserar 
omvändelse och relationen med Gud, och predikar Guds ord, då kommer människor till tro 
och medlemskap! Svaren säger att om det finns ett tydligt budskap som når ut till ännu icke 
troende så kommer människor hitta fram till en levande tro och medlemskap.  

Hur gör då församlingarna för att nå nya människor? Vilka kontaktytor fungerar? 
Det framgår av nästa fråga 

3 d. Alla församlingar behöver ”kontaktytor” där man når nya människor.  
Hur gör ni för att nå nya människor och vilka kontaktytor fungerar väl? 
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Verksamheter som fungerar kontaktskapande är:  
Läxhjälp/språkträning/språkcafé, kontakter mot myndigheter, barn och ungdomsarbete,  
familjescout, kör, gospel och musikverksamhet. Bokcirklar, samtalskvällar, Alphagrupp, 
familjegudstjänster, föreläsningar, kurser, evangelisation, café, Gudstjänster, 
undervisning/bibelstudie med översättning till olika språk, gemenskapskvällar, frukostmöten 
med inbjudna gäster, Föräldrafika då barnen deltar i aktivitet. Streamade och Webbsända 
andakter/gudstjänster. 

En lite ovanligare verksamhet inom Equmeniakyrkan är second hand verksamhet. 
 -Vi bedriver återvinning & Secondhand i samarbete med Kommun och Arbetsförmedling. 
Detta innebär att många människor är placerade där i olika åtgärder. Just nu går flera av 
dessa på Alphakursen. P.g.a Corona så kör vi den via Zoom. Vi sänder i dessa tider 
Helgmålsbön varje lördag kl.18 via vår hemsida, där vi kan se att vi når många.  

Flera församlingar pekar på att gudstjänsten inte bara är central i formandet av kristen tro 
utan också fungerar kontaktskapande.  

-Gudstjänsterna är en väl fungerande kontaktyta. Att arbeta med kreativa uttryck, t ex dans, 
i gudstjänsten märker vi lockar personer som aldrig gått i kyrkan förut. Vi märker också att 
dessa gudstjänster påtagligt sänker trösklar och välter fördomar. Väl att märka gör vi det 
inte ”för att nå nya människor”. Det händer ändå. Vi har också varit måna om att språket i 
gudstjänsterna ska vara enkelt, innehållet ska ha med livsfrågor att göra, att tron inte ska 
tas för självklar hos besökarna. Humor och en avslappnad attityd utan att det blir pratigt och 
rörigt är bra. Vi följer kyrkohandboken och vill ha ett förhållningssätt som inte i första hand 
dömer och talar om ”hur det är”, utan som vill lyssna och samtala. En attityd som vill 
uppmuntra eget, kritiskt tänkande, och inte minst ”provtänk”. Allt utifrån bibel, teologi och 
våra egna erfarenheter. Den andra är öppenhet när det gäller tro och sökande. Begreppet 
”kristen” kämpar hela tiden med ett insnävande, där det beskrivs ett väldigt tydligt innanför 
och utanför. Det kan handla om innehållet i tron eller om hur uttrycken för tron ska se ut.  

-Ytterligare en kontaktyta är våra diakonala kontakter, med människor som på olika sätt 
behöver hjälp och stöd. Inte sällan skapar den praktiska hjälpen en nyfikenhet som leder över 
till att man också kommer till gudstjänsten. 

- Vi jobbar med körer och föreläsningar som samlar många människor och kurser med färre 
deltagare som gör att djupare band knyts. Även gudstjänster med utåtriktade teman har 
ibland fungerat bra.  
 
Kommentar: 
Församlingar som tar emot nya medlemmar tycks ha en mängd kontaktskapande 
verksamhet av vitt skilda slag.  Bara en församling tycks nå ut ändå:   -Vi gör inte mycket för 
att nå ut, men nya människor kommer hit hela tiden, så för oss handlar det mest om att ta 
hand om dem som kommer på ett bra sätt. 
I enlighet med tidigare fråga pekar en församling på vikten av att det finns människor som 
bjuder med andra till kyrkans samlingar. -Framförallt har vi växt genom att en person tar 
med en vän, som tar med en vän osv.  Det ligger i linje med påståendet att: -”Naturliga” 
kontaktytor som grannar, vänner, kollegor som finns i vår närhet fungerar bäst.  
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Svaren handlar också om det som framgick i tidigare fråga, nämligen vikten av att ha en 
öppen kyrka dit alla känner sig välkomna.  
 

3 e.  I fråga nr fem har informanterna rangordnat ett antal faktorer.  
Uppgiften var följande: Rangordna genom att skriva siffra 1-4 i varje ruta.  
Hur viktiga har följande faktorer varit för att ni kunnat ta emot nya medlemmar på 
bekännelse?     
 1= Mycket viktigt   2= ganska viktigt    3= mindre viktig  4= oviktigt   X= inte aktuellt  
Kommentera gärna…. 

 Personliga relationer  

Pastor 

Diakon 

Annan anställd 

                      Utåtriktad verksamhet 

                       Alpakurs 

Gudstjänster  

Hus-cell-bönegrupper 

Särskilt fokus på bön i församlingen 

Församlingens öppenhet och välkomnande attityd 

Församlingens gemenskap 

Församlingens praktiska omsorg och diakoni 

Enskilda människor med evangelistens gåva och utrustning 

Ungdomsarbete barn (typ barntimmar, söndagsskola, scout,)    

Ungdomsarbete Tonår   (typ tonår, ungdomskvällar, fritidsgård)  

Konfirmation 

Invandrararbete/integration (språkcafeer mm) 

Annan  faktor 

Nedanstående lista visar rangordning då den viktats ihop. Det viktigaste överst.  
Några faktorer fick samma ”poäng”och redovisas därför på samma rad.  
 
1 Församlingens öppenhet och välkomnande attityd 
2 Personliga relationer 
3 Alphakurs 
4 Församlingens gemenskap  
5 Invandrar/integrationsarbete, församlingens praktiska omsorg och diakoni. 
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6 Ungdomsarbete, Tonår, utåtriktad verksamhet, gudstjänster. 
7 Pastor, särskilt fokus på bön, ungdomsarbete barn, Konfirmation. 
8 Enskilda människor med evangelistens gåva och utrustning. 
9 Smågrupper. 
10 Diakon, annan anställd. 
 
Kommentar: Rangordningen stämmer väl med tidigare svar och förtydligas här. 
Församlingens egenskaper och personliga relationer är viktigare än anställda, än 
smågrupper, bön och enskilda evangelister. Med andra ord, de sociala aspekterna anses vara 
en av de viktigaste förklaringarna till att man tagit emot nya medlemmar. Alpha kurser 
sticker kurser ut som ett mycket viktigt redskap för att få nya medlemmar, viktigare än 
ungdomsarbete och konfirmation.  Intressant är också att ”utåtriktad verksamhet” inte 
bedöms som så viktig utan hamnar ”lite mitt emellan”.  
 
Sannolikt är att de anställda, oftast pastorer, diakoner och ungdomsledare, inte är särskilt 
bra på att ta med nya till kyrkan, då borde deras roll ha bedömts som viktigare. Vill man se 
lite positivt på de anställda kan man tänka sig att de anställda har en viss funktion att skapa 
en öppen och välkomnande attityd. Kanske är de viktigare på så sätt än vad som framgår här. 
(Man vill ju vara viktig…) Att diakoner tycks spela minst roll kan helt enkelt bero på att få 
församlingar har diakoner. Likaså kan smågrupper hamna lågt därför att många församlingar 
saknar en fungerande smågruppsverksamhet.  

Andra viktiga faktorer som nämnts är översättning av bibelstudier till andra språk, 
Tacokvällar, sommargårdar, regelbunden verksamhet.  
 
Det där med bönens roll kan man fundera på. Det är en vanlig tanke, i alla fall i församlingar 
präglade av väckelsefromhet och evangelikal teologi, att bön, gärna trägen, stark och 
ihållande skulle medföra att fler människor blir kristna. Men i denna undersökning tycks det 
inte vara en så viktig faktor för alla.  
4 st säger att ”Ett särskilt fokus på bön är mycket viktig” som orsak till nya medlemmar. 
5 st att den är ”ganska viktig”  
3 st att den är ”mindre viktig  
1 st att den är ”oviktig”. Man kan säga att för 9 församlingar är bönen som faktor ”viktig eller 
ganska viktig”, för fyra församlingar mindre viktig eller oviktig”  
Dessa svar bekräftar att undersökta församlingar har ganska olika synsätt, även på bönens 
roll kopplat till nya medlemmar.   

Vad händer då när en församling får ta emot nya människor och hur engagerade blir dom? 
Det ska de kommande svaren visa.  
 

3 f.  På vilket sätt påverkas församlingen av de nya medlemmarna? 

En tydlig effekt framgår av följande kommentar: -Vi som församling blir glada!  
Nya medlemmar skapar glädje och ny energi.  De gör något gott med gemenskapen och ger 
framtidshopp. - Det är glädjande och uppfriskande med nya medlemmar för en åldrade  
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församling som gärna hamnar i grubblerier om att de är så gamla! Ett konvertitdop är fint 
för en församling att vara med om!  
-En församling blir aldrig den samma efter att man välkomnat nya medlemmar.  
-De skapar en glädje och en stolthet hos gemenskapen. (”de vill tillhöra vår gemenskap”). De 
bryter även upp en del ”inkörda” relationer 

Svaren visar att nya medlemmar ökar antalet Gudstjänstbesökare, fler deltagare i städ och 
vaktmästargrupper, mer textläsning på olika språk, sångmedverkan och deltagande i 
hemgrupper. För många kyrkor är dessa praktiska aspekter ofta värdefulla.  -De har ofta 
större engagemang än medlemmar i allmänhet. Ger glädje till församlingen. 
Men nya medlemmar tillför något mentalt, teologiskt: -De genererar nya perspektiv, idéer, 
språk och uttryck. – Ger vidgade vyer, ökar tron på församlingens uppgift och ger 
framtidsvisioner.  

Men allt är inte bara glatt. Nya människor går oss inpå livet. 
- Alla våra nya medlemmar från 2018 kom med många bördor och utmaningar i livet. Att 
följa dessa, be för dessa, gråta med dessa har påverkat många. En församling svarar: -Med 
de nya medlemmarna skapas en ny församling.  

Att komma till tro och medlemskap gör också något med personerna själva.  
-En person som döptes var 69 år gammal vid dopet och kom från ett liv med mycket 
ensamhet och alkohol. Han dog mindre än ett år efter sitt dop. Att han fick ett sista gott år 
där mycket i hans liv blev bättre är något många minns och talar om fortfarande.  

Nya medlemmar visar också behovet av förändring.  
-Fokus på arbetet kanske måste läggas om något, det kan vara så att de nya medlemmarna 
har resurser som kan och behöver tas till vara.  En annan svarar: -De har hjälpt oss att vidga 
våra kontakter 

Vi kan alltså konsterna att medlemmar som kommer på bekännelse blir aktiva och delaktiga, 
de tillför församlingen nya resurser och erfarenheter. 
 

3 g.  Frågan är då om de nya medlemmarna är missionerande? Tar de med sig nya 
människor till kyrkan? 

Några av svaren är klart jakande.  
- I stor utsträckning! En av de som döptes 2018 har till exempel tagit med en person som 
döptes 2019.   
- För nysvenskar är det naturligt och viktigt att ta med nyanlända landsmän. -En av 
konvertiterna tog med sig två vänner. Den ena var redan kristen men hans fru kom till tro 
här och döptes och båda gick in i vår församling. 
- Ganska höga grad.  
– I hög grad. 

 Några församlingar anser att det inte sker i så stor utsträckning.  
-Det är inte så påtagligt.  
- Vi har märkt en del av det, men det har faktiskt inte skett i så väldigt hög grad.   
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- I exemplet med Syrianerna har detta skett i hög grad, men inte i någon stor grad i övrigt. 
-Inte i så hög grad. 

Församlingar som mestadels tagit emot svenskfödda är mer negativa i svaren, dvs det är inte 
påtagligt att de nya tar nya med sig. Kanske det är som följande svar säger:  
-Det är främst våra invandrare som tar med sig de som är från samma språkområde i första 
hand, men även andra. 

Omvänt gäller då att nya medlemmar som är utlandsfödda i högre grad tar med sig andra, 
främst deras landsmän, än svenskfödda gör.  
 
En personlig reflektion utifrån min erfarenhet är att de som kommit till tro, särskilt då det 
skett en mer radikal och påtaglig omvändelse, är mer frimodiga att evangelisera och berätta 
om sin nyvunna tro. De inbjuder också sina vänner och släktingar till kyrkan i högre grad än 
de som varit medlemmar en längre tid. Ett församlingsbarn som växt upp i kyrkan och som 
”sig bör” blir medlem i samband med konfirmationen, kanske inte är motiverad eller särskilt 
inspirerad att börja bjuda med kompisar till kyrkan.  
  När jag möter församlingar i en utvecklingsprocess framkommer det ganska ofta en 
”förlägenhet eller en oförmåga”, och i vissa fall en ovilja, att bjuda med andra.  
Orsaken är ibland tydlig, man tycker helt enkelt inte att församlingens verksamhet, innehåll 
och utformning av gudstjänster och samlingar är ”lämpliga” att bjuda in till. Orsaken till 
varför de inte är lämpliga kan variera stort. Generellt kan man nog med fog säga att är 
många av oss ”gammalkristna” har lite svårt, är lite blyga och försiktiga med att berätta om 
vår tro, vad Jesus, Gud och församlingen betyder. Ibland bär vi en slags ”andlig 
mindervärdighetskänsla”, att den verksamhet vi har, den tro vi har, den gemenskap vi har 
inte är något för andra.  
Nya medlemmar som gjort en andlig och trosmässig förändring tycks se på sin nyfunna tro 
på ett lite annat sätt. 

Hur är det då med de nya medlemmarnas engagemang i församlingen.  Är det samma sak 
här att utlandsfödda blir mer engagerade än de svenska ungdomar som går in i 
församlingen? 

3 h. Hur aktiva/delaktiga anser du att de nya medlemmarna är i församlingens liv och 
verksamhet? 

Även här skiljer sig svaren åt.  Några pekar på stort engagemang.  
- Mycket aktiva och tjänstvilliga.  
- Allihop är aktiva  
- Flera har varit mycket aktiva  
- Mycket delaktiga.  
- De flesta mycket aktiva. 

Andra pekar på att det är väldigt olika.  
- Olika på olika individer.  
- Helt olika. Men alla är med i en omsorgsgrupp med praktiskt ansvar och omsorg om 
varandra.  
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-Det är blandat. Många har barn och då är dessa med i barnverksamheten. -De är aktiva var 
och en på sitt sätt och med sina gåvor. 

Men det finns även lite mer negativa svar.   
- Vi ser inte så mycket till de utlandsfödda som gick med i församlingen på bekännelse under 
2018 tyvärr.  
–Delvis 

Några församlingar har antytt en problematik.  
– De är delaktiga som ledare och i gudstjänstliv, samt i ansvarsgrupper. Mindre aktiva i 
beslutande funktioner och grupper. Skulle behövas mer.  
- Det varierar givetvis utifrån förutsättningar och personlighet. Men på det stora hela har 
många av dem klivit in och tagit aktiv del på olika sätt. En utmaning för oss är hur vi på olika 
sätt i större grad ska kunna involvera våra nysvenskar, så att de blir delaktiga och inte bara 
besökare/betjänade.   

Kommentar:  
Utifrån de nyas engagemang är det svårt att dra tydliga slutsatser. Samma tydliga mönster 
som när det gäller medlemmarnas villighet att ta andra med sig kan vi inte se här. En 
församling konstaterar besviket att man inte sett mycket av de utlandsfödda som hade in i 
församlingen. Under de senaste åren skett stora förändringar på migrationspolitiken med 
bla stora nedläggningar och omflyttning av flyktingförläggningar mm. Det är sannolikt så att 
utlandsfödda är mer rörliga vad det gäller bostadsort än svenskfödda.  Det kan vara en 
förklaring till de mer negativa svaren. De nya medlemmarna har flyttat. En annan tanke som 
inte stöds av materialet men som vissa församlingar haft erfarenhet av, är att asylsökande 
blivit medlemmar innan de fått uppehållstillstånd.  Vid uppehållstillstånd har det varit 
vanligt att man har fått flytta till annan kommun. Har de inte fått uppehållstillstånd har de 
ibland utvisats eller ”gått under jorden”.  Om syftet med konverteringen och medlemskapet 
varit att underlätta et uppehållstillstånd kan man även anta att intresset för församlingen 
avtar snabbt vi något av de två ovanstående alternativen.  

Så till den sista frågan som delvis redan har behandlats i fråga 6. Något som informanterna 
påpekat. Hade jag gjort enkäten idag hade jag valt lite andra frågor.  Nu får vi se på sista 
frågan som en fördjupning och ett förtydligande.   

3 i.  Vad har de nya medlemmarna betytt för församlingen gemenskap, vitalitet och 
verksamhet generellt? 

- Väldigt mycket! Vi är fortfarande en lite ålderstigen församling, men att vi har blivit fler och 
att människor vill tillhöra vår gemenskap och tillsammans med oss vill tro på och följa Jesus, 
har skapat glädje, tacksamhet och en fördjupad tilltro till Gud. 

- Jag har ägnat mig mycket tid till mina tre konvertiter, varje vecka har jag haft undervisning 
med dem. Det där är något som ingen av oss kommer glömma! De har fått berätta om sin tro 
i gudstjänster och det är något församlingen behöver höra. De har inte valt att byta tro för 
att få stanna i Sverige, utan för att de är helt fascinerade av Guds stora kärlek till oss! Det är 
härligt att se ungdomarna växa upp och ta för sig mer av ansvar och ledarroll, att se dem ta 
hand om de som är yngre. Våra ungdomar går mycket på gudstjänst, så de syns verkligen!  
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- De har gått in och tagit ansvar för en del olika uppgifter. Vi känner en glädje över det och 
vill inte mäta eller gradera hur viktiga olika människor i församlingen är. 
- Glädje. Känslan av att göra det vi ska.  
- De har gett oss en breddad syn i flera frågor 

Svaren visar tydligt att nya medlemmar medför något positivt och att församlingen 
därigenom utvecklas. Flera av svaren visar tydligt att det är nysvenskar som är i fokus.  
Summa summarum blir då att en av de bästa församlingsutvecklarna är nya medlemmar på 
bekännelse.  De skapar en naturlig och direkt förändring av församlingens liv, struktur och 
beteende.  

En övrig kommentar är värd att fundera på. En församling skriver:  
- En sorg är att praktiskt ansvar – bakning, städning - faktiskt är ett verkligt hinder för många 
att bli medlemmar. Vi har tänkt mycket på det i vårt församlingsutvecklingsarbete. Funderat 
över duktighet, prestationskultur, hur vi kan stryka under ”omsorg” i omsorgsgrupperna. 
Ledarna i grupperna är väldigt viktiga för att sprida att det är ok att bara komma och fika – 
men om ledaren själv känner att man måste prestera ett kyrkfika, då är det inte lätt att 
sprida att det är ok att inte orka.  

I svaret ligger en vånda över att det finns saker hos församlingen själv, hos dess medlemmar, 
som hindrar människor att bli medlemmar.  De sakerna behöver identifieras och i största 
möjliga mån minimeras. Med all säkerhet finns det även saker som hindrar människor att 
möta Gud, komma till kristen tro och bekännelse. Även de hindren behöver identifieras så 
att församlingar kan överbrygga dessa hinder. Det ligger dock utanför denna undersökning. 
 
4. Avslutande reflektioner och sammanfattning 
Vi har sett på några faktorer som är av betydelse för att människor ska komma till tro och 
medlemskap. En vanlig föreställning är att det är de större församlingarna som har bäst 
möjligheter att nå nya människor.  Som liten församling har vi små resurser och möjligheter. 
Men studien visar att även små församlingar kan få se nya människor förenas till 
församlingen. Det är till och med så att den lilla församlingen har en stor möjlighet. Det 
framkommer i följande kommentar:  - Vi ser den lilla församlingen som betydelsefull. Vi kan 
ha en fördel i att vara en liten församling där en ny människa genast blir sedd och 
välkomnad.  

En annan möjlighet är en välkomnande attityd och en utåtriktad församling.  
- I stort upplever jag att församlingen under de senaste åren blivit mer öppen och mottaglig 
för ny input och att vi inte kan sitta ”instängda i vår kyrka”. 

Även om vi anstränger oss att förstå, att utforma välfungerande, friska och levande 
församlingar. Även om vi undanröjer hinder så fler människor kan höra det goda budskapet 
att Gud älskar oss och har sänt frälsaren Jesus Kristus till vår räddning, är det viktigt att 
komma ihåg det som en församling påpekar:  
- Den främsta orsaken i allt detta goda som hände och händer i församlingen är Guds nåd 
och omsorg.  



19 
 

Sammanfattning  
Det är möjligt för människor att finna vägen till Gud idag! Det går att få nya medlemmar! 
Helt vanliga församlingar i vårt land i olika storlek, med olika resurser, med olika betoningar 
och uttryckssätt, med olika verksamhet, med olika historia, kultur och stil, kan få se nya 
människor komma till tro och kristen bekännelse. Det krävs inga specialister, inte ens 
anställda för att det ska ske. 

Det räcker om det finns en öppen och varm gemenskap som visar kärlek och omsorg, som 
har Kristus Jesus i centrum och som når ut till människor med evangelium. Då sker undret! 
Då sker Gudsmöten, då väljer människor att bekänna Jesus som Herre och ta emot det heliga 
dopet och bli med-lem i Kristi församling. 

Studien visar med tydlighet att nya medlemmar betyder oerhört mycket positivt för 
församlingen. Det förändrar församlingen och medför många andra positiva effekter. Det 
skapar glädje, liv och lust.  

Studien visar också att utlandsfödda utgör nästan hälften av de nya medlemmarna så de 
senare årens stora flyktingmottagande har varit en välsignelse för många församlingar. Utan 
dessa nysvenskar hade antalet ”på bekännelse” varit betydligt mindre.  Det aktualiserar 
frågan hur församlingen kan fortsätta nå nya med evangelium då flyktingströmmen avtagit.  
 
Åldern på de nya medlemmarna är ganska spridd men klart är att drygt hälften av de nya 
medlemmarna är under 30 år.  
 
Studien visar också att möjligheten att få nya medlemmar till stor del ligger inom 
församlingens egen förmåga och räckvidd.  Det beror inte på obegripliga andliga principer 
eller vissa exakta metoder eller vissa utvalda personer. Det handlar istället om att 
församlingen med dess medlemmar och anställda, lever ut kristen tro i ord och handling, 
möter varandra med öppenhet och kärlek och delar med sig av den egna tron och pekar på 
Jesus. Därför är församlingens attityder, inställning och funktion avgörande för att få se fler 
nya medlemmar på bekännelse. Församlingen behöver ha en medvetenhet om detta och en 
strategi för hur detta ska ske. 

Många frågor återstår att besvaras. Hur ser dessa strategier ut? Vad innebär en öppen och 
generös församling med ett tydligt Jesusfokus? Hur tar detta sig uttryck? Hur tar 
församlingarna hand om de nykristna?  
 
I grunden handlar församlingens liv och funktion, och särskilt detta att ta emot nya 
medlemmar om Guds nåd. Det är Jesus som söker efter det förlorade för att rädda var och 
en som tror. Det är Jesus som befaller oss att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är 
inför honom våra knän ska böjas, för honom som är, var och som kommer!  
För honom som är värd vår tillbedjan och lovsång.  

 

Frövi 2021 02 23 

Stefan Klingberg, Regional församlingsutvecklare i Svealand  
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Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig! 

Nybyggevägen 14 
718 33 Frövi 

070-603 08 35  

stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se 
 


