
Frågor att reflektera över
Här är ett antal frågor till hjälp att reflektera över vad som hänt under pandemin och 
hur vi kan komma starkare ur den. Frågorna är främst tänkta som en hjälp att förstå 
vad som behöver göras och se vilka möjligheter som öppnar sig framöver. 

Detta är inte en komplett lista utan ska mer betraktas som uppslag till några viktiga 
frågeställningar då församlingar och styrelser planerar återstart. Vissa frågor går in i 
varandra och många fler följdfrågor kan ställas. De viktigaste frågorna är kanske de ni 
formulerar själva.

Allmänt 

• Hur har vi generellt hanterat pandemins svårigheter? 

• Vilka möjligheter har öppnat sig? 

• Har vi som församling och enskilda synliggjort Kristus för vårt närsamhälle under 
pandemin? Vilka lärdomar och nya erfarenheter har vi fått, positiva och negativa? 

• Vilka är de övergående respektive de bestående effekterna av pandemin?

• Vad har pandemin lärt oss om vår församlings styrkor och svagheter?

• Vad vill vi behålla av det vi hade före pandemin? Vad vill vi förändra när vi nu på 
flera sätt redan lever i en förändringens tid? 

• Vilka mötesplatser har saknats? Vilka har inte saknats?

• Vad är det nya då pandemin avtar?  

Rädsla, Sorg, Förlust
• På vilket sätt har människor lidit skada under pandemin och vad kan vi göra för 

att lindra? Vad har vi förlorat under pandemin? Vilka har avlidit, tillfälligt loggat 
ut eller lämnat? 

• Vilka grupper eller personer har vi förlorat kontakt med under pandemin? Vad 
beror det på? 

• Vilken rädsla finns? Vad oroar och bekymrar? 

• Vilken sorg finns i församlingen? Hur kommer den till uttryck?

• Hur kan vi sörja det som gått förlorat på ett bra sätt? Vad är det som behöver 
helas/lagas i församlingen? Hur bygga upp det som eventuellt raserats?
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Vad vill vi behålla, vad vill vi förändra?
• Vad vill vi få tillbaka av det vi hade före pandemin? Vad vill vi behålla av det nya 

vi lärt?

• Vad vill vi förändra när vi nu återstartar? 

• Vilka mötesplatser har saknats? Vilka har inte saknats?

• Vad är det i församlingen som behöver dö och vad behöver uppstå på nytt? 

• Hur synliggör vi Kristus när vi lämnar pandemin?

Nya kontakter, nya möjligheter
• Vilka nya grupper eller personer har vi fått kontakt med (tex via sociala medier 

eller webbsändningar) under pandemin? Vad beror det på? Hur gör vi för att 
behålla och utveckla de kontakterna? 

• Hur har evangeliet hittat nya vägar? Hur har kärlek och omsorg (diakoni) kunnat 
uttryckas?

• Hur möter vi behoven hos de som deltar/har deltagit i våra digitala gudstjänster? 

• Vet vi vilka de är? Hur kan man kontakta dem och fördjupa relationerna?

Längtan och Gudsrelation 
• Vilken längtan finns i församlingen och på vilket sätt kan vi lyssna till den? 

• Hur har vår (min) relation med Gud förändrats under pandemin?

• Hur har vårt böneliv, andaktsliv, gudstjänstliv påverkats? 

• Hur kan vi ta vara på att pandemin medfört att de existentiella frågorna kommit 
mer i centrum i många människors liv?

Gemenskap och Atmosfär
• Hur skulle du i den rådande läget beskriva församlingens gemenskap?

• Vilka nya gemenskapsformer har växt fram?

• Hur upplever du att atmosfären är i församlingen efter pandemin?

• Har den förändrats? Hur i så fall?

Värderingar
• Vilka av församlingens värderingar har stärkts under pandemin?

• Vilka av församlingens värderingar har försvagats? 

Internet, teknik, webbsändningar och kommunikation
• Vilken ny teknik, nya digitala former tar vi med oss in i framtiden? 

• Har vi tillräckligt kunnande i församlingen kring IT och digitaliseringen?

• Vilka personer har tagit stort ansvar för det ”digitala/tekniska” området? 

• Har de fått uppmuntran?

• Vad har ”digitaliseringens möjligheter” inneburit för församlingar med många 
medlemmar utan datorvana och med dåliga internetanslutningar? Vilka nya 
kommunikationsvägar har växt fram som inte är digitala?
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• Vad har vi lärt oss om webbsändningar? Har vi förlorat lekmannamedverkan 
genom någon slags professionalisering? 

• Hur har samarbetet i församlingen och mellan olika församlingar utvecklats?

Verksamhetsfrågor
• Hur kan en återstart av olika verksamheter ske på bästa sätt?

• Hur viktigt är det inför en återstart att syfte och målgrupp blir tydliga?

• Vilka risker finns om vi gör en oreflekterad återstart, dvs att vi bara återgår till att 
göra precis som vi gjorde förut? 

• Hur nå ut till omgivningen med evangelium när restriktionerna upphör?

Anställda/Lekmän 
• Hur har de anställdas påverkats av pandemin? Vilka arbetsuppgifter har kommit 

till, vilka har tagits bort? Hur mår de anställda efter pandemin? Vad är deras 
reflektioner?

• Vilka kompetenser har varit särskilt viktiga under pandemin, vilka har inte alls 
efterfrågats?

• Vad kan församlingen göra för att en återstart inte medför orimliga förväntningar 
på de anställda? 
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