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Antal svarande med mera 
Vi har fått in 206 svar på enkäten. 8 av dessa är från regionala grupper eller motsvarande. Alltså har 
198 församlingar svarat vilket motsvarar 30 % av Equmeniakyrkans församlingar.  

Medlemsantalet hos de församlingar som svarat representerar dock 57 % av Equmeniakyrkans 
medlemmar (vi har utgått från 2019 års siffror vilket var det som vi hade tillgängligt-uppdateras). 

 

1. Beskriv engagemanget för Equmeniakyrkans gemensamma 
internationella mission i er församling och hur det tar sig uttryck i er 
verksamhet?  
Engagemanget varierar förstås, från att några församlingar beskriver det som svagt, med bristande 
kunskap, otillräckliga resurser och någon kollekt ibland till stort intresse med mycket verksamhet och 
betydande ekonomiskt ansvar. En del beskriver att det är enskilda eldsjälar som driver engagemanget 
men många församlingar har en speciell grupp som ansvarar, tillsammans med styrelse och 
medarbetare.  

Det vanligaste svaret är att man uppmärksammar den årliga insamlingsperioden och deltar i den. Då 
används material från EK eller besök/kontakt från IE eller någon annan med kunskap och/eller 
erfarenhet. Julbord, konserter, julmarknader, fika och lotterier anordnas. Några berättar att de har 
regelbunden information i församlingsblad eller samlingar, månadsvis, i samband med nattvard eller 
till och med veckovis. Förbönskalendern används av många. Några församlingar deltar i specifika 
projekt riktade till vissa länder/områden och några har kontakt med och medansvar för någon 
missionär. Praktiska insatser som att rulla bandage, tillverka babypaket och använda oblater från 
Indien nämns. Flera har vänförsamlingar och några har utbytesresor, till exempel för ungdomar. 
Internationell mission går hand i hand med flyktingarbete, integration och frågor om klimat och 
hållbarhet och en del söker samverka med andra språkgrupper. Några församlingar har uttalad policy 
att endast stödja EK och Diakonia medan andra deltar i projekt även utanför EK. Globala veckan, 
Världens barn och olika typer av Second hand nämns av några. 

 

2. Vad drömmer ni om, när det gäller framtiden för vår 
gemensamma internationella mission?  
De svar som dominerar på denna fråga är en dröm om att engagemanget ska öka, inte minst bland barn 
och unga. Inget svar handlar om att den internationella missionen inte längre ska behövas. Däremot en 
dröm om att samarbetskyrkor ska bli mer självgående. Många har skrivit att de drömmer om större 
ömsesidighet, mission i retur på riktigt som innebär att inspireras av varandra, ge och ta som jämlika 
partners med respekt för olikheter och skillnader. Att utbytet ska öka både genom vänförsamlingar och 
resor, men även kontakter på andra sätt. Att missionen ska styras av behov, vara ständigt aktuell i 
vardagskyrkan och göra skillnad. En motkraft mot egoism, med mänskliga rättigheter i fokus och 
samverkan kring våra global gemensamma utmaningar inom klimat och miljö. Några lyfter fram en 
dröm om ökad konkretisering, koncentration av arbetet men gärna nya områden. Ökad återkoppling 
och fler personliga kontakter. Volontärer, inspiratörer och Apg 29 nämns som viktiga resurser att ta 
vara på liksom mera studier och möjlighet till utbytesresor för blivande medarbetare och andra med ett 
intresse för internationella missionsfrågor. 

Intressegrupper/experter har i stort samma åsikter, lite mer utförligt om hur de ser på missionärens 
kallelse, utbildning och uppdrag.  
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3. Vem/vilka tar störst ansvar för att informera och inspirera till 
engagemang för internationell mission i er församling (välj ett svar 
eller skriv vem/vilka under "annat")? 
Hälften av församlingarna som svarat anger att de har en internationell kommitté eller ett missionsråd 
som tar det största ansvaret för att informera och inspirera om Internationell mission. Viktigt att få 
kontaktuppgifter till dem. 

Även anställda (oftast nämns pastorn) har en viktig roll i detta, samt styrelsen som helhet eller 
enskilda medlemmar i styrelsen.  

Enskilda personer, ofta med personliga relationer och kontakter internationellt, har också stor 
betydelse. 

 

 
4. Varifrån hämtar ni inspiration och kunskap om Equmeniakyrkans 
internationella mission (flera alternativ möjliga)? 
På denna fråga kunde man lämna flera alternativ. 181 (88%) av de svarande anger att 
Equmeniakyrkans hemsida är en av de viktigaste kanalerna för inspiration och kunskap. Att det sedan 
finns många förslag och önskningar om en tydligare och ”bättre” hemsida förtar ändå inte dess 
betydelse.  

Även Sändaren betyder mycket, 148 stycken (72%) anger tidningen som viktig. Det utmanar oss att 
ännu mer samarbeta med dem kring ”missionsinformation”. 

Betydelsen av regionernas information och Facebookgrupper är också stor.  



 3 

Bland övriga svar, vilka inte syns i diagrammet, så nämns ofta om att utskick från Internationella 
enheten och kontakter med dem är viktiga, samt direktkontakt med missionsarbetarna och egna 
personliga kontakter hos våra systerkyrkor. 

 

5. Hur kan informationen om Equmeniakyrkans internationella 
arbete utvecklas och bli bättre utifrån församlingarnas behov?  
Hemsidan och Facebook är viktiga resurser men hemsidan kan förbättras och vara mer aktuell. Filmer 
och berättelser men också fördjupning inom vissa områden och länder önskas. Koppling till Agenda 
2030. Personliga kontakter och besök ses som viktiga. Några nämner att de skulle uppskatta 
regelbundna nyhetsbrev till medarbetare, församling och/eller internationella kommittéer. Några 
önskar korta texter anpassade för att tas med i församlingsblad och egna utskick. Återkoppling om hur 
”det går” både med insamlingar och med olika projekt. Sändaren är också en viktig informationskälla 
för en del. Möjlighet till direktkontakter och utbyten med samarbetspartners till exempel via resor. 
Mer material för gudstjänster med internationellt tema. Projektkatalog, förbönskalender och kanske en 
bönekarta. Fånga ungas drivkraft via sociala medier. Ta vara på resurser som finns via missionärer och 
Apg29. Volontärer, inspiratörer och ambassadörer kan användas. Utnyttja regionala missionsråd och 
inspirera till att skapa sådana där de inte ännu finns. Tydliggöra roller EK/Diakonia. Studiecirklar. 

Intressegrupper/experter har i stort samma åsikter. ”Egen ” kommunikatör för det internationella 
arbetet önskas liksom en kommunikationsstrategi som inkluderar svåra och komplexa frågor. Använd 
ord som ”investera, koncentrera prioritera, delegera effektivisera” i stället för ”skära ner”. What’s App 
hälsningar från missionärer. 
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6a. Är er församling engagerad i arbete som bedrivs av andra 
kyrkor/organisationer med internationellt arbete, inklusive 
Diakonia?  
 
6b. Om Ja ovan skriv här vilket/vilka arbeten och organisationer 
det gäller 
76 % av församlingarna svarar ja på frågan.  

49% är engagerade i Diakonia, 9% i Världens Barn, 5% i Pingst/PMU/IBRA och ytterligare en rad 
organisationer nämns av några enstaka församlingar (mellan 0,5 och 4%). 

11% av församlingar har egna projekt i 15 länder utanför Equmeniakyrkans samarbeten. 

 

7. Hur hanterar ni i er församling ansvaret för att bidra ekonomiskt 
till vår gemensamma internationella mission (flera val är möjliga)?  
Det är mycket tydligt att för alla församlingar så är insamlingsperioden det viktigaste tillfället för att 
bidra ekonomiskt (de som inte svarat på denna fråga är de övriga grupperna som finns med i enkäten). 
Men 149 stycken (68%) anger också att de uppmuntrar till individuellt givande eller har insamlingar 
vid andra tidpunkter (31%).  

47 stycken (23%) anger att de beslutar vid årsmötet om en summa som läggs in som en budgetpost. 
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8a. Bidrar er församling till något/några specifika projekt inom 
Equmeniakyrkan?  
 
8b. Om Ja ovan ange vilka  
112 församlingar svarar ”Ja” på denna fråga.  

Fördelningen mellan projekt, vänförsamlingar och församlingens missionär syns i diagrammet. 

 

9. I den genomlysning som ligger till grund för höstens samtal 
nämns förslaget att inte tala om fyra olika och specifika 
insamlingar/perioder utan om att ge till hela kyrkans arbete, som 
ju är mission, vid alla fyra tillfällen. Vad tänker ni om det förslaget?
  
När det gäller att låta alla fyra insamlingsperioderna gå till en gemensam pott så är visserligen de allra 
flesta positiva till att tala om och tänka ”helhetssyn” kring mission. Men 2/3 är tydligt negativa till att 
inte ha kvar de speciella insamlingsperioderna och bara drygt 1/10 kan tänka sig att slå ihop dem. 
Övriga har ingen bestämd uppfattning. 

Den viktigaste orsaken till att vilja ha kvar det så som det är, är att man tror att insamlingarna går ned 
om det blir mindre tydligt om vart pengarna går samt att vi riskerar att förlora ett viktigt tillfälle att 
lyfta internationell mission. 

 

10. Om en specifik insamlingsperiod för internationell mission 
behålls. När bör den ligga?  
Det finns en tydlig övervikt till att ha kvar insamlingsperioden som idag, december-januari. Ca 60% 
svarar det. 15% förordar att den flyttas till fasteperioden. De resterande 25% har oftast svarat ”som 
idag” men ibland med tillägget att det viktigaste är en god kommunikation eller att man kan tänka sig 
insamlingar oftare än nu. Kanske till och med varje månad. 
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11. Hur ser ni på relationen mellan konkreta projekt/insamlingsmål 
och att ta ekonomiskt ansvar för den internationella missionen som 
helhet, inklusive kostnader i Sverige?  
De flesta som svarat på frågan, 95 församlingar, anser att både och behövs och att det inte finns någon 
motsättning. Bland de som valt att svara ”antingen eller” dominerar konkreta projekt med 63 svar 
medan 27 församlingar tydligt skriver att ansvaret för helheten är viktigast. Flera församlingar 
beskriver att de samlar in till helheten i samband med insamlingsperioden och fokuserar på konkreta 
projekt däremellan. I projektkostnader ska inrymmas en viss procent för administration menar flera. 
Insamlingar till helheten kan konkretiseras via exempel.  

Intressegrupper/experter håller med. Församlingar är olika, liksom samarbetspartners. Konkreta 
mål kan behövas till exempel på läger. Lättare för församlingar att satsa under en begränsad tid mot ett 
specifikt mål, men det långsiktiga arbetet är vår styrka. 

 

12. Hur viktigt är det för er församling att få regelbunden rapport 
om hur församlingens bidrag till gemensam internationell mission 
ser ut?  
Möjligen är detta en fråga där det är för enkelt att svara att det är viktigt att att få regelbundna 
rapporter. Det är hur som helst uppenbart att 86% svarat att det är viktigt eller mycket viktigt.  

Vi behöver jobba vidare med att finna goda vägar för återkoppling till församlingarna kring deras 
deras bidrag ser ut. 
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13a. Har er församling någon kontakt med 
systerkyrka/samarbetspartner i andra delar av världen? 
46 % svarar ja 
 
13b. Om ja, Ange vilka. Beskriv relationen och vilket stöd som 
erhålls från Equmeniakyrkan nationellt? 
Så här ser antal församlingars kontakter med samarbetskyrkor ut fördelade regionsvis: 
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14. Önskar er församling ha en ”egen” missionär för kontakter, 
förbön, omsorg och ekonomiskt underhåll med mera?  
 Både när det gäller denna fråga och nästa, nr 15, så skulle det behövas mer underlag för 
församlingarna för att veta vad det innebär innan man kan svara fullt ut. När hälften svarar ”Kanske” 
så handlar det nog mycket om att man inte riktigt vet/förstår vad det skulle innebära. 

Nästan 1/3 är positiva och svarar Ja, vilket i en bemärkelse kan vara tillräckligt för det antal 
missionärer vi har. 1/3 handlar ändå om 60-70 församlingar. Bland de som svarar ”kanske” så finns 
det säkert ytterligare församlingar som med god information skulle kunna gå in i ett sådant 
engagemang, så det finns potential att arbeta vidare med ”Församlingens missionär”. 

 

15. Skulle er församling kunna tänka sig att ta emot en 
medarbetare från någon av Equmeniakyrkans internationella 
samarbetspartner? 
Frågan har tolkats antingen som medarbetare i församlingen för en längre tid eller för enstaka besök. 
Det har förvirrat något. 

Om vi inkluderar kanske-svaren som en positiv inställning, så är 74 % positiva till frågan. Av dem 
som säger ja och dem som säger kanske, har några lyft möjligheten att göra detta som en gemensam 
satsning mellan flera församlingar. Likaså lyfts att det är viktigt med handledare och att det 
tidsbestäms. 

Svaren talar för ömsesidighet och utbyte. 
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16a. Leder de strategiska utgångspunkterna vår internationella 
mission i rätt riktning? 
 

 
 
16b. Kommentar  
Flera uttrycker att det finns stora tolkningsmöjligheter i vad de strategiska utgångspunkterna 
egentligen betyder. Troligen har de inte läst beskrivningarna av utgångspunkterna som går att läsa i 
rapporten. Strategiska utgångspunkter har av en del tolkats som strategiska mål. 

Några kommenterar generellt att de saknar Jesus i de strategiska utgångspunkterna. Framförallt är det 
generella bejakande av att de strategiska utgångspunkterna kommer att leda vår internationella mission 
i rätt riktning. 

Några återkommande kommentarer om specifika strategiska utgångspunkter är: 

• strategisk utgångspunkt 2: ordet ”balans” orsakar diskussion och då framförallt om  
balans är möjlig/önskvärd när det handlar om olika delar av en och samma mission,  
vissa röster höjs för mer fokus på vittnesbörd än diakoni 

• strategisk utgångspunkt 3: vad är helhetssyn, och internationellt får inte ställas tillbaka för det 
nationella 

• strategisk utgångspunkt 4: ömsesidighet är viktigt, betoning på att båda parter utvecklas och 
lär sig utan att tvinga på den andre sin egen kultur 

• strategisk utgångspunkt 5 och 6 anses av flera säga emot varandra. Flera stryker under vikten 
av långsiktiga relationer och att samarbetskyrkorna ska leda prioriteringarna av vad som görs 
i respektive land 

Förslag till ändring av strategisk utgångspunkt 6: "EK vill vara flexibla och lyhörda genom att arbeta 
med tydliga och avgränsade projekt utifrån samarbetskyrkornas prioriteringar" 

Intressegrupper/experter svarar: 
• Vi har varit dåliga på att uttrycka våra behov i dialogen med våra samarbetskyrkor. En andlig 

ömsesidighet kan vi utmana till; ex dela förbönsämnen och problem med varandra – går att 
uppnå med alla partners, om vi så önskar! 
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• Equmeniakyrkans världsvida rötter och ursprung behöver vi för att inte bli för trångsynta och 
för att få inspiration från våra olika kyrkotraditioner. Det kan också innebära praktiskt 
samarbete i missionsuppgifter. Vi bör undvika att ekumenisk samverkan blir för teoretisk 

• Men det som saknas är ekumeniskt samarbete i Sverige! Vad kan vi göra i andra länder 
tillsammans med andra samfund i Sverige. Viktigt för ekumeniska församlingar. Ger intryck 
när vi uppmuntrar ekumeniskt arbete utomlands. Det behövs tydlighet om att det gäller både 
här och där! 
 

17. Är det något ni saknar i de strategiska utgångspunkter  
Förslag på ändrad formulering av strategisk punkt 5: Equmeniakyrkan tror på långsiktiga relationer - 
som innebär att vi inte skapar beroende, men att vi lär av varandra 

Ny punkt under strategiska utgångspunkter: Equmeniakyrkan vill samarbeta med Diakonia och SIDA i 
diakonalt/socialt arbete 

Flera lyfter fram att de saknar klimat, fred och hållbar utveckling. Andra att de saknar fokus på barn & 
unga. Likaså att utveckla och fördjupa koinonia och behovet av personliga relationer mellan 
församlingsmedlemmar i Sverige och hos samarbetskyrkor. 

Avsaknaden av hopp och glädje återkommer flera gånger. ” Det saknas uttryck för att vi skall drivas 
av och även förmedla glädjen/nåden/tacksamheten för att vi får vara delaktiga i detta uppdrag, till 
jordens yttersta gräns!” 

 

Svar och kommentarer till rekommendationerna. Skriv in vilken 
fråga det gäller genom att ange bokstav 

a/ Fortsätta sända ut och ta emot missionärer på samma nivå som 2019 (ca 15 personer).  
b/ Utveckla arbetet med volontärer.  
c/ Integrera och utvidga internationellt perspektiv i den nya formen för pastors- och 
diakonutbildning 
d/ Förstärka stödet till engagemang och insamlingsarbete i församlingar genom 
missionsinspiratörer 
e/ Tydligt knyta församlingar till en missionär, för vilken dessa tar ett ökat ansvar i förbön, 
omsorg och ekonomi  
f/ Arbeta för ytterligare utbildningsformer för blivande missionärer och internationellt 
intresserade 
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Många kommentarer handlar om att det är svårt att svara eftersom församlingarna vet för lite och att 
det finns ekonomiska implikationer för de flesta. Församlingarna har svårt bedöma antalet missionärer. 
Bör styras av kallelse och av behov, men flera lutar åt att vi behöver fler och inte färre. Om något ska 
avslutas bör samarbetspartners vara involverade. 

Missionsinspiratörer och volontärer har stöd, men också viktigt att någon av kyrkoledarna blir en 
tydlig frontfigur för den internationella missionen. Även ideella i närområdet liksom folkhögskolor 
kan vara inspiratörer. Några anser att APG 29 är de som ska vara inspiratörer eftersom de är unga. 

Flest kommentarer kring ett ev. ansvar för missionär. De flesta menar att arbetsgivaransvar och 
ekonomiskt ansvar för missionsarbetare måste ligga centralt men att stöd, omsorg förböner och också 
ekonomiska bidrag kan delegeras till en eller flera församlingar men missionärerna får inte känna sig 
osäkra och utsatta. Ett förslag om omformulering och modernisering av missionärens uppdrag kan 
möjliggöra arbete på distans med kortare vistelser kombinerat med digitala möten. Ökad satsning på 
utbildning har stöd och flera anser att det kan ske i samverkan med andra samfund och med 
folkhögskolor.  

Intressegrupper/experter håller i stort sett med. Helhetssyn och ömsesidighet är svåra begrepp som 
kan tolkas olika. Viktigt att behålla internationella ekumeniska relationer. 
Mer strategi behövs. Del av medarbetarutbildning kan förläggas utomlands. Fortbildning viktigt. 
 

Övriga synpunkter och medskick 
Många tackar för enkäten och har sett positivt på möjligheten att få bearbeta frågorna på det sätt som 
varit möjligt under pandemin. Några menar att en bättre nulägesbeskrivning och en omvärldsanalys 
hade behövts för att enkäten ska vara meningsfull. Den speglar inget nytänkande, och 
besparingsalternativen är svåra att bedöma för församlingarna. Ingen motsättning mellan diakoni och 
vittnesbörd. Mission och migration måste kopplas samman. Man kan behöva bromsa och gasa 
samtidigt.  

Någon föreslår en ny genomlysning av den internationella missionen. Ordet mission kan skava. 
Antingen byta ut eller återerövra. Systerkyrkornas plats behöver bli tydligare. Realistisk bild om vår 
plats i en efterkolonial tid. Prata hellre om internationella relationer än om vår mission. Onådda folk 
har en smak av exotism. Relationen till Diakonia och EQ kvinna nämns också.  

Ytterligare medskick från en eller fler: Besparingar och nedskärningar bör ske i samverkan med 
samarbetspartners och kanske i dialog med andra kyrkor med närvaro i landet. Öppenhet för nya 
behov. Kort info kopplat till förbönskalendern. Stimulera möten mellan närliggande församlingar och 
utveckla religionsdialog och brobygge i det nya Sverige, gärna med någon samarbetspartner som 
resurs. Exempel på projekt och samarbetsländer som bör bevaras kan vara Pakistan(närheten till 
Afghanistan)Litauen, Belarus, SIRA-skolorna. Undvik besparingar som drabbar unga. Varför inga 
frågor om ”elefanten i rummet” besparingsförslagen? Håll isär och tydliggör internationellt/nationellt. 
Feedback på insamlingarna bör bli bättre. Faste-perioden kan användas för information om och 
insamling till nationell mission. Positivt med medarbetare från andra länder men många praktiska 
frågor att lösa. Ta emot en grupp under kortare tid för ett besök?  

Intressegrupper/experter: Yngre åldersgrupper kan inspireras av klimat-, rättvisefrågor och andlig 
fördjupning som ett led i att närma sig internationell mission. Geografisk prioritering och tematisk 
prioritering. Inom hälso- och sjukvårdsarbetet finns stor kompetens. Arbetsgrupper/referensgrupper 
kan få tydligare mandat. Viktig kompetens inom mission, kultur och teologi måste finnas på EK 
centralt.  


