
Dess speciella dynamik och 

utvecklingsmöjigheter 



 Den vanligaste 

församlingen i Sverige 

 Väldigt lite är skrivet 

om detta på svenska 

 Här en sammanställning av 

svensk och internationell 

forskning och erfarenheter 

 Boken säljs till specialpris 

100 kr (efter föredraget) 

 



Varför gränsen 100 

församlingsaktiva? 

Där nånstans är 

det möjligt att 

anställa en 

heltidspastor 

 



om mindre församlingar i Sverige 



 Men från 1990 till 2010 halverades totala antalet 

gudstjänstbesök från 9 milj. till 4,6 milj. 



Källa: Tholvsen 2011, s. 18. 









1. Familjekyrkan (10-50 aktiva) 

2. Den pastorsledda kyrkan(50-150 aktiva) 

3. Programkyrkan (150-350 aktiva) 

4. Korporationen (350-1000+ aktiva) 

 

 

 



Patriark 

Matriark 

 

Kyrkvärd 







9.00 Gudstjänst 

11.00 Gudstjänst 

Ungdomsgruppen 

Vuxenkören 

Hemgrupper/bönegrupp 

Barn- 

kören Sty-

relse 

Konfirma-

tionsgrupp 

Barn- och 

föräldragrupp Alpha-

grupp 
Scouterna 

Dia-

koni-

grupp 

Innebandy 



 

 

 

Huvudpräst 

 

Anställda 

medarbetare 

 



9.00 Gudstjänst 

11.00 Gudstjänst 

Ungdoms-

gruppen 

Vuxen-

kören 

Hemgrupper/bönegrupper 

Ungdoms 

kören 

Styre

lse 

Konfa-grupp 

Barngrupper 

Alpha-

grupper/ 

Upptäck

argrupp Scout-

grupper 

Diakonigrupp 

Innebandy-

grupper 

Barnkör 1 

Olika råd & 

utskott 

18.00 

Gudstjänst 

Evangelisa-

tionsgrupp 
Sorge

- 

grupp 

AA- 

grupp 

Administration 

Söndag

s 

Skola 1 

Söndag

s 

Skola 2 

Baby+förälder 

 

Barnkör 2 



1. Den är relationsinriktad 

2. Den har en tät gemenskap 

3. Den inkluderar alla åldrar 

4. Den fokuserar på gudstjänst                                    

och speciella ”tilldragelser” 

5. Den har inte så höga krav på 

gudstjänsterna 

6. Den har en enkel organisation 

 

 

 



7. Den har snabb och informell kommunikation 

8. Den har sin egen tidtabell och kalender 

9. Små församlingar vill arbeta på sitt eget sätt 

10. Traditioner är viktiga 

11. Små församlingar ger mer 

12. Små församlingar är sega och uthålliga 

 



1. En fokusering inåt 

2. En svagare självkänsla 

3. En rädsla för förändring 

4. Bristande resurser 

 



1. Relationsinriktad 

2. Har en tät gemenskap 

3. Inkluderar alla åldrar 

4. Fokuserar på gudstjänst och ”tilldragelser” 

5. Inte så höga krav på gudstjänsterna 

6. Enkel organisation 

7. Snabb och informell kommunikation 

8. En egen tidtabell och kalender 

9. Vill arbeta på sitt eget sätt 

10. Traditioner är viktiga 

11. De ger mer 

12. De är sega och uthålliga 

 

 



 Världskrigsgenerationen (född ca 1901-24) 

 Välfärdsgenerationen (födda ca 1925-45) 

 Babyboom-generationen (födda ca 1946-63) 

Generation X (födda ca 1964-1981) 

Generation Y (födda ca 1982-2000) 

 



1. Musiken i gudstjänsterna 

2. Synen på församlingstillhörighet 

3. Gudstjänsttraditionerna 
 

Vikten av hantera dessa spänningspunkter: 

1. Musik för olika åldrar 

2. Att gudstjänsten möter                      

generationernas olika behov 

 

 



Födelse 

Uppbyggnad 

Mognad/stabilitet 

Nedgång 

Död 



Total 

mängd 

förändring 

Tid 

Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes 

Tillväxt-

förändring 

Omvärldens 

förändring 

Organisationens 

förändring 



Total 

mängd 

förändring 

Tid 

Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes 

Tillväxt-

förändring 

Strategisk 

glidning 

Omvärldens 

förändring 

Organisationens 

förändring 



Total 

mängd 

förändring 

Tid 

Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes 

Tillväxt-

förändring 

Strategisk 

glidning 

Omvandlings- 

förändring 

Omvärldens 

förändring 

Organisationens 

förändring 



Total 

mängd 

förändring 

Tid 

Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes 

Tillväxt-

förändring 

Strategisk 

glidning 

Omvandlings- 

förändring 

Omvandling 

eller död 

Omvärldens 

förändring 

Organisationens 

förändring 



Födelse 

Uppbyggnad 

Mognad/stabilitet 

Nedgång 

Död 

Pågående förnyelse 

Nyvitalisering 

Omformering 



1. Ledarskapsfaktorn 

2. En inriktning på 

missionsuppdraget  

3. En gudstjänst präglad av 

värme  

4. Vänskapsrelationer 

5. Smågruppsarbete 

 



1. Att lekmän använde sina andliga gåvor  

2. En förnyelse i gudstjänsten 

3. En förnyelse i församlingens böneliv 

4. En förnyelse i barn och 

ungdomsarbetet 



1. Förändringsarbete inriktat på 

att skapa smidiga lösningar  

2. Fler typer av gudstjänster 

3. Lekmän som ledare 

4. Församlingslivet var 

organiserat på tre nivåer 

”celebration-congregation-cell 



Några varningssignaler: 

1. Att församlingslivet är livlöst 

2. Att en eller två personer får göra 

allt - andra tar ej ansvar 

3. Att det finns olösta konflikter i 

församlingen 

4. Att församlingen är som en 

”främmande fågel” i sitt 

närsamhälle 



1. Finns de olösta frågor från det förgångna 

som fortsätter att påverka församlingslivet? 

2. Hur stora olikheter mellan medlemmarna 

kan församlingen tolerera utan svårigheter?  

3. Hur mycket tryck finns det att anpassa sig 

till en huvudlinje? 

4. Hur har konflikter hanterats vid olika 

tillfällen? 

 



En systematisk kart-

läggning av församlingens: 

 

 styrkor 

 svagheter 

möjligheter 

yttre hot 



i gudstjänst och församlingsliv 



1. En plats där församlingen får möta Gud 

2. En plats att uttrycka lovsång, tacksamhet              

och förbön 

3. En plats för de heligas gemenskap 

 

 

 



 Att våga experimentera ”på marginalen” 

 bjuda på en förfriskning 

 soft musik innan gudstjänsten börjar. 

 ett drama som får illustrera predikan. 

 visa en video med en intervju 

 ha fler som deltar i gudstjänsten 

 ha en överraskning i gudstjänsten 

 dela ett bönesvar eller vittnesbörd 

 



Med predikningar som 

är inspelade på DVD 

eller video. 

 Att ”streama” 

gudstjänster och 

predikningar 

Gör en församling mer 

oberoende av anställd 

pastor 

 



Varför små församlingar kan ha svårt att växa: 
 

1.Många församlingar är ganska bekväma med sin 

storlek 

2.En rädsla att nytillkomna är annorlunda 

3.De erbjuder inte det som människor efterfrågar 

4.De erbjuder bara medlemskap i organisationen                     

men ger ej den nye så mycket                                               

av en djupare personlig mening 

5.All energi går till att överleva 



Församlingar växer i sin kontaktyta – 
Dvs att människor oftast dras till en församling genom vänskapsrelationer. 

Vänskapsfaktorn – att någon berättar om kyrkan och tar en med dit 

 

 

Hur fick du först information om den församlingen du nu är medlem i?

4%

3%

65%

3%

29%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Annons i tidningen

Information i brevlådan

Någon berättade om kyrkan

Hemsida

Annat

Ej svarat



1. En kärleksfull atmosfär 

2. Att ledarna/en är fokuserade 

på missionsuppdraget 

3. Att församlingen söker 

inlemma nya människor i 

mindre grupper där de kan 

känna sig hemma 

4. Upptäckargrupper som Alpha, 

Frälsarkransen osv. 

 



1. God stämning och gemenskap i föreningen 

2. Förändrade gudstjänster (musik & predikan) 

3. Alphagrupper 

4. Attraktivt barnarbete  

5. Kör/ungdomskör   

 

Andra faktorer: 

 Inbjudan till medlemskap  

 Personliga kontakter     

 Inflyttning   



 

 

 

 

 

 

 

Tid av sökande 

 

4. Tid av tjänande 

3. Tid av växande – då man 
fördjupas i sin tro 

 

2. Tid av begynnande tro och tid att 
komma med i en kristen gemenskap 

 

1. Tid för sökande – där man prövar sig fram och 
söker svar 



Källa: Växande församlingar i Sverige av C Nygren & K Eriksson 

Hur gick det till för dig när du bestämde dig för att bli en kristen?  

24%

7%

4%

56%

16%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fattade mitt beslut i ensamhet

Fattade mitt beslut i en gudstjänst

Fattade mitt beslut i en

bönegrupp/liten grupp

Har inget speciellt beslutstillfälle,

tron har vuxit fram som en

process

Annat

Ej svarat



 Av den landsbygdens befolkning sysslar bara ca 

6-9 % med jordbruk & skogsbruk 

 De jobb som skapas på landsbygden är alltmer 

kopplad till turism och fritid 

 Tillgången till grundläggande service och 

transporter är mkt sämre på landsbygden 

 Unga kvinnor flyttar                                          

till större städerna 

 Antalet äldre ökar                                    hela 

tiden i glesbygd 





 Släkt- och familjerelationer                         
är ofta starkare 

 Skvaller påverkar mer 

 
 

Möjliga vägar: 

 Vänskapsevangelisation –                                       
att ta med vänner till kyrkan 

Hemgrupper 

Delaktighet i fysiskt arbete 

 Att ”man är som vanligt folk”  



 Riktade gudstjänster” mot speciella grupper 

– ex. byalaget, jaktlaget, folkdanslag 

 Pilgrimskyrka 

 Skolkyrka 

 Cafékyrka  

 Trivselkvällar  




