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Sammandrag 
Denna kvalitativa studie avser att undersöka vilka faktorer i församlingars arbete och            

människors bakgrund som bidrar till kristenblivande. Sex Equmeniaförsamlingar som         

välkomnat många nya medlemmar på bekännelse, det vill säga medlemmar som blivit            

medlemmar i en församling för första gången, undersöks genom semistrukturerade intervjuer           

med församlingarnas föreståndare. Vilka praktiker, kvaliteter och erfarenheter bidrar enligt          

församlingsföreståndarna till att människor blir kristna och går med i en församling?            

Resultatet analyseras och diskuteras med hjälp av deprivationsteorin, praktiskt-teologiska         

mönster för kristenblivande och tidigare forskning. 

Studien pekar på att de praktiker som bidrar till kristenblivande är kontaktskapande,            

diakonalt arbete, undervisning om kristen tro, attraktiva gudstjänster och praktiker för           

bekännelse och bekräftelse av tro. Kvaliteter som verkar bidra är en välkomnande öppenhet             

kombinerat med tydlighet om Jesus och evangeliet. De människor som kommer till tro har              

ofta bakgrund med någon form av deprivation. Kristenblivandet är i flera fall en process som               

pågår över tid även för dem som har tydliga avgörelsetillfällen. Kontakt med kristna personer              

som har bjudit med till församlingarnas mötesplatser tycks i flera fall ha varit avgörande för               

kristenblivandet. 

Engelsk titel 
Becoming a Christian: Case Study of six Growing Congregations in the Uniting Church in              

Sweden 

Nyckelord 
Kristenblivande; Omvändelse; Frälsning; Evangelisation; Deprivation; Församling; 

Equmeniakyrkan; Församlingsutveckling 
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1 Inledning 
Jag längtar efter att fler människor ska få möjlighet att möta och lära känna Jesus. Dock                

verkar det som att många Equmeniaförsamlingar har svårt att leda nya människor till tro och               

till församling. Equmeniakyrkan och dess bildarsamfund har sedan många år tillbaka           

sjunkande medlemsstatistik. 

Att som kristen dela med sig av tron är en viktig del i att vara en Jesu lärjunge. Alla                   

synoptikerna avslutar på något sätt sina berättelser med att Jesus sänder ut sina lärjungar för               

att berätta om Jesus och leda människor till tro (Matt 28:16–20; Mark 16:14–18; Luk              

24:46–48). Equmeniakyrkan skriver i Teologisk grund att ”Alla är kallade att tjäna och att              

vittna om frälsningen i Jesus Kristus” (equmeniakyrkan.se hämtad:150218). Att dela sin tro            

för att leda andra människor till relation med Jesus är alltså en viktig del i det kristna livet. 

Tyvärr är det många kristna och Equmeniaförsamlingar som har svårt att leda människor             

till kristen tro. Men inom Equmeniakyrkan finns det också församlingar som utmärker sig där              

flera människor kommer till tro och blir medlemmar. Sex av dessa församlingar har jag              

studerat för att undersöka vad i deras arbete som hjälper människor att komma till tro på                

Jesus Kristus. Utifrån detta hoppas jag få lärdomar som gör mig bättre rustad för att forma en                 

växande församlingsgemenskap där människor kommer till tro på Jesus. Förhoppningen är att            

studien även ska inspirera andra församlingar till att utvecklas i sitt arbete med att leda               

människor till tro på Jesus Kristus. 

1.1 Bakgrund och förförståelse 

Jag är pastorskandidat i Equmeniakyrkan och genomför denna studie inom ramen för            

uppsatsskrivande på kandidatnivå på Teologiska högskolan Stockholm. Jag är uppvuxen i en            

Equmeniaförsamling med bakgrund i Missionskyrkan, jag har haft kontakt med kyrkan           

genom hela livet och kom till en bekännande tro i tidiga tonåren. Sedan dess har jag varit                 

aktivt deltagande och engagerad i olika Equmeniaförsamlingar både som ideell          

församlingsmedlem och genom anställningar som ungdomsledare och sommarpastor. Genom         

åren har jag besökt flera olika Equmeniaförsamlingar i olika sammanhang. Dessa erfarenheter            

bidra till min förförståelse av Equmeniakyrkan och dess församlingar. 
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Denna studie skedde genom ett samarbete och dialog med Klas Johansson, chef och             

verksamhetskoordinator på Equmeniakyrkan nationellt, som parallellt med denna studie         

genomförde en annan studie på samma område. Efter dialog om hur vi kunde närma oss               

området på ett bra och kompletterande sätt kom vi fram till att våra studier skulle ha olika                 

perspektiv. Johanssons studie har ett underifrånperspektiv och utgår från personer som har            

kommit till tro och blivit medlemmar i någon Equmeniaförsamling de senaste åren. Min             

undersökning har istället ett perspektiv som utgår från pastorer i församlingarna. På så sätt              

närmar vi oss frågan om evangelisation och bekännelsetillväxt från två olika perspektiv som             

kan komplettera varandra. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att identifiera och undersöka vilka faktorer i dessa växande              

församlingars arbete som enligt pastorerna bidrar till att människor kommer till en            

bekännande kristen tro och väljer att bli medlem i en församling. Målet med denna uppsats är                

att upptäcka vilka praktiker och erfarenheter som är viktiga i kristenblivandet. Det är svårt att               

dra generella slutsatser utifrån en begränsad kvalitativ studie som denna. Men förhoppningen            

är att exempel från de församlingar som denna fallstudie undersöker kan kasta ljus på              

kristenblivandet och inspirera andra församlingar till att utveckla sitt evangeliserande arbete. 

1.3 Forskningsfrågor 

I studien undersöks följande huvudfråga: Vilka faktorer leder till att människor kommer till             

en bekännande kristen tro och väljer att bli medlemmar i en församling? Frågan kommer              

undersökas med hjälp av följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka praktiker i de undersökta församlingarna har enligt pastorerna lett till att de har              

välkomna nya medlemmar på bekännelse? 

2. Vilka kvaliteter bidrar till att dessa församlingar har välkomnat nya medlemmar på            

bekännelse? 

3. Vilka erfarenheter hos de nya medlemmarna har enligt pastorerna bidragit till att de             

kommit till tro och blivit medlemmar i en församling? 
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är begränsad till Equmeniakyrkan och sex utvalda Equmeniaförsamlingars arbete.          

Två av de undersökta församlingarna är dubbelanslutna, den ena till Evangeliska Frikyrkan            

och den andra till Svenska Alliansmissionen. På så vis skulle dessa båda församlingar kunna              

ge en viss inblick om hur dessa samfund influerar arbetet. Men då det materialet är begränsat                

och går utanför uppsatsens avgränsning kommer det inte att behandlas i denna uppsats. 

Metoden som används är kvalitativ vilket betyder att studien inte gör anspråk på att ge               

generaliserbara resultat. Sex församlingar av varierande storlek spridda över två av           

Equmeniakyrkans sju regioner undersöks.  

Vidare är materialet begränsat till ett axplock av, för denna uppsats, relevant tidigare             

forskning och litteratur. 

1.5 Tidigare forskning 

Nedan presenteras ett urval av tidigare forskning med relevans för ämnet. 

1.5.1 Naturlig församlingsutveckling 

1994–1996 genomfördes ett stort forskningsprojekt för att undersöka förutsättningar för          

församlingstillväxt (Schwarz 2000:19). 1000 församlingar från 32 länder och 5 världsdelar           

undersöktes genom frågeformulär som fylldes i av 30 medlemmar från varje församling            

(Schwarz 2000:18). Syftet med denna stora studie var att upptäcka universellt gällande            

framgångsprinciper för församlingstillväxt (Schwarz 2000:18). Resultatet pekade på 8         

kvalitativa särdrag med betydelse för församlingsväxt: stödjande/delegerande ledarskap,        

gåvobaserad verksamhet, hängiven andlighet, funktionella strukturer, inspirerande       

gudstjänster, behovsorienterad evangelisation och kärleksfulla relationer (Schwarz       

2000:22–37). Församlingarna fick svara på frågor som gav ett index för varje särdrag där              

index 50 var medel för alla församlingar. Alla församlingar som hade hög kvalitet (>65) på               

alla dessa särdrag var växande församlingar (Schwarz 2000:40). Enligt studien var alla åtta             

särdrag viktiga tillsammans, för tillväxt kunde inget särdrag saknas (Schwarz 2000:38).           

Slutsatsen drogs att hög kvalitet på de åtta särdragen automatiskt leder till tillväxt (Schwarz              

2000:42). 
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Studien pekar på att mindre församlingar överlag hade högre procentuell tillväxt jämfört            

med större församlingar (Schwarz 2000:46). Att vara en stor församling var en av de faktorer               

som hade störst negativ effekt på församlingstillväxten, tillsammans med faktorer som           

”liberal teologi” och ”traditionalism” (Schwarz 2000:46).  

1.5.2 Vägen till tro och vägen till församling 

År 2002 skrev Klas Eriksson en uppsats på 10 högskolepoäng med titeln Vägen till tro och                

vägen till församling (Eriksson 2002). I studien undersöktes fem församlingar från olika            

frikyrkosamfund som under åren 1996–2000 välkomnat nya medlemmar från sekulariserad          

miljö (Eriksson 2002:2). För att samla in empiri från de nya medlemmarna användes             

gruppintervjuer och enkäter som metod. Församlingarnas pastorer intervjuades också         

(Eriksson 2002:2, 11–12). 

Eriksson pekar på att det är flera faktorer som samverkar när en människa kommer till tro                

och blir medlem i en församling (2002:2). Eriksson refererar till Rolf Gustafson som             

beskriver kristenblivandet som en process i tre faser. I första fasen väcks intresse för kristen               

tro, sedan söker personen kunskap om kristen tro och så småningom kommer avgörelsen             

(Eriksson 2002:20-21). En viktig orsak till att intresse för kristen tro hade uppstått var att               

personen hade lärt känna någon kristen. Personliga problem som livskriser var en annan             

vanlig orsak till att personerna började söka sig till den kristna tron. I mötet med               

församlingen och kyrkan var värme, kärlek, gemenskap, Gudsnärvaro och relevans för det            

egna livet viktiga faktorer på vägen till tro och församling (Eriksson 2002:2).  

De församlingar som hade lyckats välkomna nya medlemmar från sekulariserad miljö           

hade ett målmedvetet och strategiskt arbete för att leda nya människor till tro och församling.               

De lyckades erbjuda relevanta mötesplatser för icke kyrkvana människor och hade hängivna            

och tydliga pastorer (Eriksson 2002:2). 

Eriksson pekar särskilt på tre faktorer som i samverkan är av särskild betydelse för              

fungerande evangelisation. Dessa faktorer är relationer, relevanta mötesplatser och levande          

tro (Eriksson 2002:59). Relationer handlar om att ha någon bekant som är kristen och som               

väcker intresse för kristen tro och bjuder in till församlingens mötesplatser. Relevanta            

mötesplatser handlar om samlingar som är relevanta utifrån sökarens livssituation. Levande           
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tro handlar om att tron presenteras på ett sätt som upplevs äkta och aktuellt, präglat av en                 

upplevd ”Gudsnärvaro, värme och kärlek” (Eriksson 2002:59–60). 

1.5.3 Bekännelsetillväxt i Missionskyrkan 2003–2006 

År 2008 skrev Per-Anders Karlsson en C-uppsats med titeln Bekännelsetillväxt i           

Missionskyrkan 2003–2006. Karlsson undersöker vilka faktorer som bidrar till att          

Missionsförsamlingar lyckas få nya medlemmar på bekännelse (Karlsson 2008:3). Metoden          

består av litteraturstudie samt en enkät till de församlingar i Svenska Missionskyrkan som             

tagit in flest medlemmar på bekännelse under åren 2003–2006 (Karlsson 2008:3). 

Utifrån enkäten kommer Karlsson fram till att arbetet med Alphakurser är den viktigaste             

interna faktorn som lett till bekännelsetillväxt (Karlsson 2008:28). Att gudstjänsterna präglas           

av en glad och gästvänlig stämning med lättsamhet och vardaglighet snarare än det strikta och               

traditionella var en annan viktig faktor (Karlsson 2008:29). Karlsson pekar likt Eriksson på             

att det medvetna arbetet för att leda människor till tro och församling är en viktig faktor för                 

bekännelsetillväxt (Karlsson 2008:28; Eriksson 2002:2). Karlsson visar också på att          

församlingarna hade förändrats och blivit mer kulturellt relevanta både för de egna            

medlemmarna och de som besöker församlingen (Karlsson 2008:29). 

1.5.4 Kan man bli frälst efter fyrtio år i Svenska Missionskyrkan? 

Jonas Alteryd skrev år 2005 en 10-poängsuppsats med titeln Kan man bli frälst efter fyrtio år                

i Svenska Missionskyrkan? (Alteryd 2005). Alteryd undersökte hur några församlingar inom           

Svenska Missionskyrkan såg på omvändelse samt hur de arbetade med omvändelse bland            

människor äldre än 40 år (Alteryd 2005:2, 10). Metoden bestod av litteraturstudie samt en              

enkät som 18 församlingsledare inom Svenska Missionskyrkan svarade på (Alteryd 2005:2,           

14). Alteryd visar bland annat på att någon form av kris var vanligt innan omvändelsen, att                

omvändelsen ofta skedde i samband med någon Alphakurs och att pastorerna hade en             

medvetenhet om personernas livssituationer (Alteryd 2005:2, 56). Han menar att många i            

åldern 40+ funderar på livets stora frågor och att församlingen här har stor betydelse för               

omvändelsen (Alteryd 2005:56). 
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1.5.5 Svenska Missionskyrkans syn på omvändelse 

Emanuel Georgson ger ett historiskt perspektiv på Svenska Missionskyrkans syn på           

omvändelse i sin 10-poängsuppsats från 2004 med samma titel (Georgson 2004). Georgson            

undersöker huruvida Svenska Missionskyrkans syn på omvändelse har förändrats sedan dess           

bildande. Han menar att en förändring har skett. Omvändelseförkunnelsen har förändrats och            

minskat sedan Svenska Missionskyrkans tidiga år, men den har inte försvunnit (Georgson            

2004:53). Georgson visar på en förändring i människosynen där Guds verk som utgångspunkt             

betonades mer förr, människan skulle förhålla sig till Gud. På senare tid har utgångspunkt              

hamnat mer på människan och hur Gud försöker komma in och påverka (Georgson 2004:53).              

Förändringen tycks bero på förändringar i synen på människan, synden, omvändelse och            

vägen till omvändelse där processen och mognaden under längre tid lyfts fram som             

betydande på senare tid (Georgson 2004:54). 

1.6 Material 

Denna kvalitativa studie bygger på semistrukturerade intervjuer med pastorer från sex, för            

ämnet intressanta, Equmeniaförsamlingar. Dessa intervjuer analyserades utifrån valda teorier         

och tidigare forskning. Intervjuerna var 45–60 minuter långa vilket gav ett stort material (250              

000 teckenrum) att analysera. Metoden beskrivs mer ingående i kapitel 3. 

1.7 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 ger en bakgrund till uppsatsen. Här presenteras min personliga bakgrund och             

förförståelse samt syfte, mål, forskningsfrågor, tidigare forskning och vilka material som           

kommer användas. Kapitel 2 behandlar den teori som används för att analysera empirin från              

intervjuerna. Uppsatsens centrala begrepp definieras för att förtydliga hur de används i            

uppsatsen. Kapitel 3 behandlar den metod som används för att samla in empiri. Ett              

representativt urval av empirin presenteras sedan i kapitel 4, som är uppsatsen största del. Där               

besvaras forskningsfrågorna. I kapitel 5 analyseras resultatet med hjälp av teorin från kapitel             

2. I kapitel 6 diskuteras och utvärderas studien, egna reflektioner och framåtblickar framförs. 
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2 Teori, historisk bakgrund & begrepp 
Här presenteras en sociologisk teori som utgör uppsatsen teoridel. Sedan presenteras några            

historiska praktiskt teologiska modeller för synen på kristenblivande för att ge en historisk             

bakgrund. Teorin och den historiska bakgrunden används senare i analysen av resultatet (se             

kapitel 5). Tillsammans kan teorin och de historiska praktiskt teologiska modellerna kasta            

ljus på några av de aspekter av kristenblivandet som finns i empirin. 

Först presenteras den sociologiska deprivationsteorin under 2.1. Sedan presenteras         

religionssociologen Erland Sundströms tre modeller för kristenblivande och Owe Wikströms          

beskrivning av den pietistiska ”nådens ordning” under 2.2. Dessa båda rör sig i gränslandet              

mellan den vetenskaplig teorin och den historiska bakgrunden. Det blir en övergång till de              

modeller som beskriver hur man historiskt har sett på kristenblivandet i olika            

fromhetstraditioner. Kapitlet avslutas med en ordlista med uppsatsens centrala begrepp och           

definitioner under 2.3. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Deprivationsteorin 

Deprivationsteorin handlar om att människor blir religiösa för att de lider av någon form av               

brist och att det religiösa har något att erbjuda i hanteringen av bristen (Furseth & Repstad                

2005:152). Sociologen Charles Glock skiljer mellan olika typer av deprivation och behandlar            

ekonomisk, social, organisk, etisk och psykisk deprivation (Furseth & Repstad 2005:152).           

Glock skiljer även på absolut och relativ deprivation för att kunna dra någon form av gräns                

mellan depriverade och icke-depriverade människor (Furseth & Repstad 2005:153). Absolut          

deprivation kan vara att sakna det som är livsnödvändigt. Den relativa deprivationen handlar             

om den subjektiva upplevelsen. Man kan ha det man behöver för att överleva men uppleva               

sig depriverad i jämförelsen med andra som har det bättre (Furseth & Repstad 2005:153).              

Ekonomisk deprivationen handlar om att man är fattig ekonomiskt (Furseth & Repstad            

2005:152). Den kan vara absolut i form av att man inte har råd att införskaffa det man                 

behöver för att överleva. Den kan också vara relativ då man har det man behöver för att klara                  

sig men jämför sig med andra som är rikare och har fler ägodelar. Social deprivation handlar                
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om att sakna makt och inflytande vilket ger en upplevelse av ensamhet och isolation (Furseth               

& Repstad 2005:152). Organisk deprivation handlar om att sjukdom eller funktionshinder ger            

upphov till deprivation (Furseth & Repstad 2005:152). Etisk deprivation uppstår när man            

upplever att sitt eget värdesystem krockar med samhällets på ett sådant sätt att de egna               

värderingarna inte får effekt i samhället (Furseth & Repstad 2005:152). Psykisk deprivation            

orsakas av en avsaknad av tolkningssystem för orientering i tillvaron (Furseth & Repstad             

2005:152). 

Religionssociologen Jon P. Knudsen lägger till vad han kallar existentiell deprivation.           

Detta för att tydliggöra att man kan vara tillfredsställd på de tidigare områdena men ändå vara                

otillfredsställd gällande existentiella frågor såsom frågan om livets mening (Furseth &           

Repstad 2005:152). 

2.2 Praktiskt teologiska mönster för kristenblivande i 

Equmeniakyrkans bildarsamfund 

Equmeniakyrkans bildarsamfund bär på arv från olika frikyrkliga traditioner med olika praxis            

och syn på kristenblivandet. I denna del presenteras några historiska exempel på modeller             

som beskriver hur man har sett på kristenblivandet i Equmeniakyrkans bildarsamfund.           

Eftersom pingstväckelsen har rötter i metodismen och belyser synen på Anden behandlas            

även den kort. 

Mycket har förändrats sedan väckelserna under slutet av 1800-talet och början av            

1900-talet. Förr var det vanligt att det kom en evangelist och predikade för att människor               

skulle komma till tro, låta döpa sig och bli medlemmar i församlingen. Omvändelsen gick              

snabbt. På senare tid verkar kristenblivandet präglas mer av processer där människor först vill              

kunna ifrågasätta och göra tron till sin egen innan man tar ett beslut (Karlsson 2002:30). 

Även om synen på kristenblivandet delvis förändras med tiden så kan spår av de              

historiska modellerna leva kvar i församlingarnas kollektiva minne. Dessa modeller används,           

likt teorierna i kapitel 2, som analysredskap i kapitel 5. 

2.2.1 Sundströms tre mönster för omvändelse 

Religionssociologen Erland Sundström försöker i sin bok Omvändelsen som religiöst          

beteende ”att sammanfatta många års praktisk och teoretisk erfarenhet” (Sundström 1976:7).           
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Han går igenom olika forskares försök att dela in omvändelsen i olika typer. Sundström              

presenterar tre mönster för kristenblivande som är särskilt intressanta för denna uppsats:            

omvändelse, avgörelse och mognad (Sundström 1976:22). 

Den typ Sundström kallar omvändelse beskrivs som en U-sväng där personen ifråga helt             

vänder om så att livet får en annan riktning (Sundström 1976:22). Istället för att leva ett liv på                  

väg bort från Gud vänder personen om så att livet istället får en riktning till Gud. Här sker                  

själva omvändelsen i böjen av U:et. Det blir en brytpunkt som ger livet en annan riktning. 

Avgörelsen beskrivs som ett Y eller ett vägskäl. Personen kommer till en punkt i livet där                

vägen delar på sig och ett vägval behöver göras. Här sker omvändelsen genom att personen               

väljer den väg som leder till Kristus. Samtidigt är den valda vägen till Kristus en fortsättning                

på den redan påbörjade (Sundström 1976:22). 

Mognad beskrivs som ett J utan någon tydlig brytpunkt. Detta mönster för            

kristenblivande beskrivs som en väg längst vilken personen mognar allt mer utan dramatiska             

kriser eller konkreta avgörelsetillfällen. Personen lever redan från början ett liv i riktning på              

väg till Gud och några tydliga yttre beteendeförändringar är därför svåra att observera             

(Sundström 1976:22). 

2.2.2 Pietismen satte ord på olika stadier 

Svenska Missionskyrkan bar på en pietistisk tradition där kristenblivandet beskrevs som           

Nådens ordning. Denna pietistiska tradition var en del av den nyevangeliska väckelsen som             

blanda annat gav upphov till Svenska Missionsförbundet. Denna syn på frälsningen handlar            

om att komma djupare in i nåden. Prästen och religionspsykologen Owe Wikström beskriver i              

sin bok ”Det bländande mörkret” sin syn på nådens ordning. Denna version av nådens              

ordning består av sju steg: saknaden, försmaken, uppgörelsen, nåden, natten, ljuset och            

vandringen (Wikström 2007:111–158). Innan han beskriver dessa sju steg betonar han att            

människans väg till frälsning kan se olika ut och hoppa mellan olika steg: ”Varje försöka att                

likrikta människans andliga väg är dömt att misslyckas” (Wikström 2007:91). 

Saknaden handlar om att Gud tar första steget i en människas väg till tro. Gud låter                

människan uppleva ett fundamentalt begär eller längtan (Wikström 2007:111). I en känsla av             

vilsenhet, brist och oro börjar människan ana Gud (Wikström 2007:106). Här väcks ofta en              
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andaktshunger som behöver stillas. Denna hunger kan stillas genom aktiviteter som           

bibelläsning, kunskapsinhämtning och undervisning (Wikström 2007:118–119). 

I försmaken ersätter Ordet saknaden och ger en påtaglig, känslosam glädje. Personen            

upplever nådebevis från Gud i form av korta och intensiva förnimmelser av att Gud är               

verklig. Dessa förnimmelser gör att personen kan säga att hon erfarit Gud (Wikström             

2007:106). 

När försmakens känslor har svalnat kommer uppgörelsen. Här vill personen ta sig själv             

och Gud på allvar. Personen börjar läsa mycket i Bibeln, söker känslostarka gudstjänster och              

lägger upp storstilade planer för sitt nya liv. Det kristna livets praktiska konsekvenser blir              

viktiga (Wikström 2007:129). I början går det lätt, men personen stöter på motstånd när              

krävande sidor hos Gud upptäcks. Detta leder till smygande tvivel och nedstämdhet på grund              

av sin egen bristfällighet (Wikström 2007:107). Rädsla för Guds straff och skuldkänslor över             

misslyckanden väcker uppgörelsens oro. Denna oro behövs för att förstå vidden av Jesu död              

för människans synder (Wikström 2007:128). 

Nåden i Kristi kors anas genom den bristfällighet personen upplever. Personen börjar            

förvånat förstå att nåden är gratis och gäller även henne själv (Wikström 2007:107–108). 

I natten uppstår en känsla av torka och tomhet då man upplever att Gud dragit sig undan.                 

Ordet och sången berör inte på samma sätt som tidigare och kyrkan upplevs som tråkig.               

Personen blir förtvivlad på grund av upplevelsen av att Gud är tyst (Wikström 2007:108). 

Efter natten kommer ljuset, smygande eller överrumplande, med Jesu bländande          

medlidande (Wikström 2007:109). Det är ett annat ljus än det man upplevt tidigare. Nuet och               

den vardagliga verkligheten blir viktigare. Personen tilltalas av det enkla och har inte längre              

samma andaktshunger som tidigare. Hon lever i världen, men inte av den (Wikström             

2007:109–110). Personen blir född ”ovanifrån” så att gränsen mellan heligt och trivialt            

upphör och man ser Gud i det vardaglig (Wikström 2007:151). 

Vandringen innebär att man lever i en trygg gemenskap med Jesus. Personen litar på att               

Gud är närvarande och ger omsorg och beskydd. Ordet, sakramenten och den kristna             

gemenskapen ger näring till tron och livet (Wikström 2007:110). 
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2.2.3 John Bunyan och baptismen 

Den engelske baptisten John Bunyans bok Kristens resa är en roman som på allegoriskt vis               

beskriver frälsningens väg (Bunyan 2006). Bunyan och hans beskrivning av frälsningen har            

genom åren haft enormt inflytande, speciellt inom baptismen (Freeman & McClendon &            

Velloso da Silva 1999:98). I Bunyans beskrivning av frälsningen får läsaren följa med             

huvudpersonen Kristen som bor i staden Fördärv med sin familj. En dag får han tag på en bok                  

som säger att hela staden kommer brännas ned, vilket skrämmer honom. Han drabbas av en               

tung börda och oro vilket får honom att börja söka en väg till räddning. Kristen möter en man                  

med namnet Evangelist som får honom att inse att han måste lämna det gamla bakom sig och                 

fly till den Himmelska staden för att bli räddad. Resan börjar med att Kristen knackar på                

Omvändelsens port. Vägen till den Himmelska staden är strapatsrik och på vägen möter han              

både vänner och fiender såsom Envis, Medgörlig, Världsvis, Välvilja, Uttolkaren, Missmod,           

Barmhärtighet, Trofast, domaren Gudshatare, Hoppfull, jätten Förtvivlan, Okunnig, Ateist         

med flera.  

Många av de personer han möter på vandringen kommer med råd på hur Kristen kan bli                

av med sin börda. Några försöker få Kristen att vika av och ta en annan väg medan andra                  

hjälper Kristen att nå fram till Himmelska staden. Personerna är symboler för olika saker som               

den kristna människan kan möta på sin livsväg. På vägen passerar Kristen flera platser och               

hinder som innebär utmaningar på resan. Han tar sig bland annat förbi Misströstans träsk som               

är en bild för syndamedvetenhet, berget Svårighet, Förödmjukelsens dal, Dödsskuggans dal,           

staden Fåfänglighet, Tvivlets slott, Ljuvliga bergen, landet Inbilskhet, det behagliga landet           

Beulah och den skrämmande Dödens flod. Till slut kommer han tillsammans med vännen             

Hoppfull in i Himmelska staden. Inifrån den Himmelska staden ser de hur några som fuskat               

och tagit genvägar inte får komma in i staden utan förpassas till helvetet (Bunyan 2006). 

Detta är alltså en allegorisk modell för kristenblivande där man som kristen inte är färdig               

efter omvändelsen. Omvändelsen blir snarare startpunkten på resan till himlen, en resa som             

kan beskrivas som en process där man behöver arbeta på sin helgelse och växa i tro genom de                  

erfarenheter man möter i livet. På denna resa visar sig deras tro vara en avgörande aspekt för                 

att nå målet (Bunyan 2006:201). 
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2.2.4 Modeller från metodismen och pingstväckelsen 

Donald W. Dayton redogör för hur pingstväckelsen har teologiska rötter i John Wesleys             

teologi och metodismen (Dayton 1987:18). Enligt Wesley är frälsningen en kombination av            

människans fullkomliga beroende av Guds nåd och människans egna ansvar. Alla människor            

är ansvariga för sina handlingar och skyldiga genom synden, men blir rättfärdiggjorda genom             

tron. Genom tron befriar Gud människan från skulden. Den kristne är dock inte färdig när               

hon kommit till tro, synden har en kvardröjande makt över den troende människan. Här              

betonar Wesley en process av helgelse för att göra sig fri från synden. Målet är ett moraliskt                 

liv och slutligen ett liv i evigheten (Burtner & Chiles 1982:139). 

Pingstväckelsen delas in i två grenar utifrån synen på frälsningen. Den ena grenen är              

inspirerad av Wesleys helgelsetanke och består av tre steg: omvändelsen → helgelsen →             

andedopet, med tungotal som bevis (Dayton 1987:18f). Helgelsen ses här som en process.             

Det andra synsättet består av två steg: omvändelse → andedop. Enligt denna modell uppnås              

fullkomlig helgelse direkt vid omvändelsen (Dayton 1987:18f). Dopet i vatten, som ofta hör             

ihop med omvändelsen, är också ett betydande moment i båda modellerna, och skulle             

vanligen ske innan andedopet. Synen på kristenblivandet enligt den pentekostala teologin kan            

förenklat sammanfattas i följande steg: omvändelse → dop → andedop. 

2.3 Begreppsdefinitioner 

Följande begrepp är centrala och återkommande i denna uppsats. För att tydliggöra hur             

begreppen används i uppsatsen följer här de definitioner som används. 

 

● Bekännelsetillväxt - När en Equmeniaförsamling växer i antal efter välkomnande av           

nya medlemmar på bekännelse (se ”medlemsintagning på bekännelse” nedan). 

● Församling - Syftar på den lokala kristna gemenskapen. Då studien behandlar           

församlingar inom Equmeniakyrkan är det den lokala Equmeniaförsamlingen som         

åsyftas. 

● Församlingsgemenskap - Församlingsgemenskap syftar i denna uppsats på den         

faktiska gemenskapen i och kring en församling oavsett om man är medlem eller inte. 

● Kristenblivande - Det skeende då människor blir kristna. 
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● Medlemsintagning på bekännelse - När man blir medlem i en lokal Equmenia-            

församling registreras det antingen som på flyttbetyg eller på bekännelse. Att bli            

medlem på bekännelse betyder att personen blir medlem i en församling för första             

gången. Det indikerar ofta att personen kommit till tro relativt nyligen. När en             

medlem i en Equmeniaförsamling flyttar från en församling och blir medlem i en             

annan sker medlemsintagningen på flyttbetyg. 

● Sökare - Människor som funderar på livets stora frågor och söker en väg och mening               

med livet. Dessa personer är ofta intresserade av religion och kanske på väg att bli               

kristna. 

● Tro - Om inget annat anges syftar detta på kristen tro. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som används för att samla in empiri och svara på                

forskningsfrågorna. Först behandlas intervjuerna och de avvägningar som gjorts inför dem.           

Sedan förklaras hur empirin kommer bearbetas och analyseras. Slutligen presenteras          

forskningsetiska övervägande. 

3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Metoden är kvalitativ i form av semistrukturerade intervjuer. Empirin samlas in genom 45–60             

minuter långa intervjuer med sex pastorer verksamma i sex olika församlingar anslutna till             

Equmeniakyrkan. 

Fem huvudfrågor med tänkbara följdfrågor som kunde ställas för att föra samtalet vidare             

användes (bilaga 1). Frågorna valdes med hänseende på forskningsfrågorna. Pastorerna fick           

berätta ganska fritt utifrån frågorna. Om pastorerna redan behandlat de områden som någon             

följdfråga handlade om så ställdes inte den följdfrågan. Frågorna ställdes inte exakt som de är               

formulerade i bilagan utan formulerades för att få ett naturligt flyt i samtalet. Frågornas              

nyckelord användes dock för att pastorerna skulle få någorlunda samma frågor att berätta             

utifrån. Om någon ny oplanerad följdfråga verkade lämplig i stunden ställdes den för att få               

fram mer information om ämnet. Intervjuerna spelades in för transkribering och vidare analys             

i form av kodning och tematisering (se 3.2). 

Gällande studiens validitet ger intervjufrågorna svar på forskningsfrågorna enligt         

följande tabell. Några intervjufrågor svarar huvudsakligen på en forskningsfråga men ger           

även viss information om andra forskningsfrågor, vilka placerats inom parentes i tabellen.            

Detta gäller exempelvis fråga 2 där informanterna berättar om personer som har kommit till              

tro och blivit medlemmar, vilket huvudsakligen svarar på forskningsfråga 3. När           

informanterna berättar om dessa personer kommer de automatiskt in på de olika verksamheter             

och mötesplatser där de nya medlemmarna har kommit i kontakt med församlingen och den              

kristna tron. I berättelserna kommer de även in på vad i församlingarnas miljö som tilltalade               

de nya medlemmarna. På så sätt erhölls även information som svarade på forskningsfråga 1              

och 2. 
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Intervjufrågor: Svarar på forskningsfråga: 

Fråga 1 1 (2, 3) 

Fråga 2 3 (1, 2) 

Fråga 3 1 

Fråga 4 1 

Fråga 5 1, 2 

 

Gällande reliabiliteten är tolkning av betydelse i en studie som bygger på intervjuer.             

Resultatet är beroende av vilka intervjufrågor som används och hur pastorerna tolkar            

frågorna. Därför genomfördes en pilotintervju där frågorna testades på en blivande pastor            

med erfarenhet från en församling som välkomnat flera nya medlemmar på bekännelse.            

Utifrån erfarenheterna från pilotprojektet och den väg informantens berättelse tog          

korrigerades några av frågorna för att få fram den information som svarar på forsknings-              

frågorna. Resultatet är också beroende av hur pastorerna tolkar de sammanhang de finns i              

med församlingen, dess medlemmar och samhället. Det pastorerna berättar tolkas sedan av            

mig som lyssnar och analyserar intervjuerna. Även i transkriberingen finns ett litet mått av              

tolkning i form av meningsbyggnad med punktering, kommatering och satsindelning. Den           

tolkning transkriberingen innebär har dock begränsad betydelse för resultatet. 

3.1.1 Urvalskriterier 

Valet av församlingar är baserat på Equmeniakyrkans medlemsstatistik år 2012-2016.          

Församlingar med intressant medlemsstatistik prioriterades framför spridning gällande        

geografi, kontext och informanternas könstillhörighet, även om dessa faktorer har haft viss            

betydelse i urvalet. Den högst prioriterade faktorn är totalt antal nya medlemmar på             

bekännelse under åren 2012–2016 i förhållande till församlingens storlek år 2012.           

Församlingarna är spridda över två av Equmeniakyrkans regioner. Församlingarnas storlek          

var år 2012 spridda mellan ca 50 medlemmar i den minsta till ca 400 i den största. Det finns                   

även en spridning i storleken på de samhällen eller städer församlingarna finns i. 

Tre av församlingarna är valda helt utifrån kriterierna ovan. De andra tre församlingarna             

plockades från Johanssons studie. Detta för att efter de båda studierna kunna jämföra             
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pastorernas bild av de nya medlemmarna med de nya medlemmarnas egna berättelser om             

vägen till medlemskap. Johanssons studie fick begränsat gensvar från de tillfrågade           

församlingarna, vilket påverkade urvalet i denna studie. Av de församlingar som ingick i             

Johanssons studie hade bara en kvalat in i denna studie utifrån kriterierna ovan. Av              

församlingarna från Johanssons studie valdes de som bäst levde upp till urvalskriterierna.            

Hade denna studie varit helt oberoende av Johanssons undersökning hade alltså valet av             

församlingar sett delvis annorlunda ut. 

3.1.2 Informanterna 

De undersökta församlingarna är Rättviks Missionsförsamling, Vidablickskyrkan i        

Norrköping, Furuhöjdskyrkan i Alunda, Löfstadkyrkan i Tranås, Sundsvalls Missions-         

församling och Betlehemskyrkan i Gävle. Församlingarnas föreståndare intervjuades då dessa          

bedömdes vara de som har bäst inblick i deras församlingen och dess verksamhet.             

Informanterna var Per Knutsson i Rättvik, Göran Strömner i Vidablickskyrkan, Lasse Levén i             

Furuhöjdskyrkan, Per-Gunnar Enocsson i Löfstadkyrkan, Bodil Eriksson i Sundsvall och          

Patric Forsling i Gävle. Av dessa är 5 män och 1 kvinna. Åldrarna varierade från medelåldern                

upp till strax under pensionsåldern. Forsling och Eriksson var relativt nya i församlingarna,             

de hade varit där i ungefär tre år. Levén hade varit pastor i Furuhöjdskyrkan ca 40 år och                  

resterande informanter hade varit i sina församlingar 7–10 år. Enocsson föreslog att hans             

pastorskollega Tobias Wahlström kunde vara med eftersom Enocsson menade att de           

kompletterar varandra bra. Bedömningen gjordes att detta kunde berika intervjun, så           

Wahlström var med de 30 minuter han hade möjlighet att närvara. Fem av sex föreståndare               

intervjuades på plats i deras kyrkor. För att spara in på en längre resa intervjuades Knutsson                

på en lunchrestaurang i samband med ett besök i Stockholmsområdet. 

3.2 Metod för analys 

Efter intervjuerna transkriberades materialet för vidare analys. Jens Rennstam och David           

Wästerfors lyfter i boken Handbok i kvalitativa metoder fram tre grundläggande arbetssätt för             

analys av samhällsvetenskapliga studier: sortera, reducera och argumentera (Rennstam &          

Wästerfors 2015:220ff).  
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I denna studie behandlas och sorteras materialet med hjälp av transkribering och kodning             

i datorprogrammet Opencode 4.03. Där markerades information om de faktorer som hade            

bidragit till bekännelsetillväxt och sorterades in i kategorier.  

Allt material ryms inte att redovisa i uppsatsens omfång. Därför reduceras det genom             

urval där de delar av materialet som uppfattas som mest talande och representativa             

presenteras i kapitel 4. Det preciserar och tydliggör den kunskap som finns att hämta i               

empirin. 

Argumentationen handlar om att utifrån reduceringen lyfta fram de insikter och bidrag            

till befintlig forskning på området som den här studien ger. Dessa insikter måste vara              

understödda av studiens empiri och analys. 

Studien är deduktiv där teorier, tidigare forskning, praktisk-teologiska modeller för          

kristenblivande och min egen förförståelse bidrar till tolkningen av materialet. Samtidigt har            

ambitionen varit att låta materialet tala så tydligt och rättvisande som möjligt. Samspelet             

mellan teori och material har varit betydande under arbetets gång. Allt eftersom materialet             

bearbetades plockades några teorier bort eftersom de inte erbjöd bra redskap för analysen av              

materialet. Istället lades de olika modellerna för kristenblivande till då dessa erbjöd bättre             

redskap för analysen. Teorier, tidigare forskning och förförståelse fanns med i bakhuvudet            

under kodning och sortering vilket kan ha påverkat tolkningen av materialet och vilka detaljer              

som lyftes fram. På detta sätt kan en abduktiv arbetsgång anas där samspelet mellan empiri               

och teori bidrar till studiens resultat. 

I analys och bearbetning av empirin har förförståelsen inverkan. Min förförståelse har            

påverkats av Kyrkan vid Brommaplan där jag är medlem. Den församlingen präglas av             

ledorden öppenhet, tydlighet och relevans. Genom arbete efter de ledorden har församlingen            

lyckats leda människor till tro. Öppenhet innebär att alla är välkomna att dela gemenskapen              

oavsett tro eller avsaknad av tro. Tydlighet innebär att församlingen tror på Jesus och vill               

sprida glädjebudet. Relevans handlar om en strävan efter att vara relevanta i människors liv.              

De kvaliteter dessa ledord ger uttryck för kan jag ana i flera av de undersökta församlingarna. 

3.3 Forskningsetiska överväganden 

Informanterna fick frågan om anonymitet per mail inför intervjun samt muntligt på plats i              

samband med intervjun. Ingen av dem uttryckte önskan om anonymitet. Innan uppsatsen            
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färdigställdes fick pastorerna mail med uppsatsen resultatdel där många citat och referat            

presenteras. Då fick de chansen att se, och eventuellt kommentera och förtydliga. I detta mail               

upprepades frågan om anonymitet. Ingen informant har uttryckt önskan om anonymitet.           

Några informanter kom med små förtydliganden och korrigeringar, vilka togs med i            

uppsatsen. Således kan pastorerna och församlingarna presenteras vid namn. Däremot          

kommer personerna som pastorna berättade om i intervjuerna att behandlas konfidentiellt och            

inte nämnas vid namn eller beskrivas så att det lätt går att identifiera dem. 
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4 Resultat 
Denna tematiska sammanställning av resultatet är ett urval ur informanternas berättelser           

utifrån forskningsfrågorna. Under 4.1 besvaras forskningsfråga 1 som handlar om vilka av            

församlingarnas praktiker som har betydelse för kristenblivandet. Under 4.2 besvaras          

forskningsfråga 2 som berör församlingarnas kvaliteter med betydelse för kristenblivandet.          

Det handlar om saker som atmosfär, stämning och inställning. Under 4.3 besvaras            

forskningsfråga 3 med pastorernas berättelser om de nya medlemmarna. 

4.1 Församlingarnas praktiker 

4.1.1 Kontaktskapande praktiker 

De undersökta församlingarna har olika praktiker för att få kontakt med nya människor. Det              

sker både genom församlingarnas praktiker och medlemmarnas möten med människor i           

vardagen. Samlingar där fokus ligger på att få kontakt nya för att skapa relationer kallar några                

av informanterna ”lågtröskelverksamhet”. Några informanter uppger att de har öppen verk-           

samhet kring samhällsfrågor, två uppger att de bjudit in kommunalråd att medverka i sådana              

program. Strömner berättar att de hade blivande miljöministern som gäst i ett samtal om              

miljö och hållbar utveckling (Strömner intervju 080318). I flera av församlingarna är diakoni             

ett samhällsengagemang som skapar kontakter, exempelvis med missbrukare och nysvenskar          

(mer om diakoni under 4.1.1.2). 

Musikverksamhet är en kontaktskapande praktik i flera församlingar. Konserter skapar          

möten mellan besökare och mellan de som medverkar. Knutsson beskriver en gospelkör och             

konsert som en del i en medveten strategi. 

 
Gospelkör, samhällstillvända kvällar, som man gör väldigt medvetet om, att vi så att säga              
vill att det är ett steg på vägen. Inte bara något vi ska göra för att vi ska ha lite spännande                     
program i kyrkan, utan för att det är en del i en strategi (Knutsson intervju: 060318). 
 

Ytterligare en kontaktskapande praktik är de kulturprogram som Betlehemskyrkan Gävle          

anordnar. Program som bokkvällar, kulturcaféer och musikkvällar vänder sig till alla, oavsett            

om de ser sig som kristna eller ej (Forsling intervju 210318). 
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Barn- och ungdomsverksamheten ger en betydande kontaktyta med barn och deras           

föräldrar. Barnrytmik, barnkör, scout, scout för hela familjen, tonår, fritidsgård, ungdoms-           

samlingar, läger, konfa och träffar för unga vuxna är aktiviteter som pastorerna nämner i              

sammanhanget. Forsling nämner ”SMU-trappan”, det vill säga tanken att barnen deltar i olika             

verksamheter i kyrkan och så småningom växer in i tron och församlingen. 

 
Du vet SMU-trappan man pratade om förut, man växer in i det och sen så nån gång efter                  
konfirmation så känner man att ”nä, men nu vill jag gå med i församlingen”. Det är […]                 
en vanlig väg (Forsling intervju 210318). 
 

Furuhöjdskyrkan arbetar mycket med kontaktskapande. Levén menar att församlingen sätter          

stora avtryck i Alunda: ”Så hela det här samhället är ju så otroligt impregnerat av våran kyrka                 

så det är inte klokt” (Levén intervju 120318). Deras kontaktskapande arbete består av ett              

företag för arbetsintegrering (se 4.1.2), ”Här är mitt liv-kvällar” där någon berättar om sitt liv,               

uthyrning av sin idrottssal till en innebandyklubb, en ”lättgympagrupp”, en mack med Second             

Hand-butik, café och servicebutik, en förskola och engagemang i större evenemang på orten             

tillsammans med andra aktörer. Lägerverksamhet där nya bjuds med är viktigt i            

kontaktskapandet. När Furuhöjdskyrkan firade 20 år hade de även en stor kontaktskapande            

satsning då de hyrde ett äventyrsbad och uppmanade alla medlemmar att bjuda med             

människor. De tog ingen entréavgift och det kom över 500 personer (Levén intervju 120318)              

som fick lite mer kontakt med församlingens medlemmar. 

Uthyrningsverksamhet kan vara kontaktskapande. I Betlehemskyrkan Sundsvall pågår        

aktiviteter i olika rum samtidigt. Några rum brukas av församlingen medan andra är uthyrda              

för annan verksamhet. Genom att se varandra i kyrkan kan kontakt uppstå (Eriksson intervju              

140318). En välkomnande atmosfär är betydelsefullt vid uthyrning: 

 
[Vi] möter människor som hyr, ”ni är välkomna och känn er som hemma” [...] Den               
atmosfären, alltså att det är helt okej att komma till kyrkan, det är inte nåt skumt                
(Enocsson intervju 130318).  
 

Verksamhet för äldre kan också vara kontaktskapande. Gemenskap, intressanta program          

och gott fika får människor att trivas och känna sig hemma (Forsling intervju 210318). 
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4.1.2 Diakonala praktiker 

Diakoni är både kontaktskapande och ett sätt att sprida evangelium genom praktisk handling.             

Levén tar Jesus som föredöme: 

 
Jesus han gick till de människorna som var sjuka på nåt sätt, och därför är det jätteviktigt                 
för oss att vi gör det. Vi går till de människorna i samhället som har problem på något                  
sätt, att hitta in i samhället, som känner sig utanför på nåt sätt (Levén intervju 120318). 
 

I ett försök att hjälpa människor som är utanför arbetsmarknaden har Furuhöjdskyrkan startat             

ett företag för arbetsintegrering. Genom arbetsförmedlingen tar företaget emot runt 20           

personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Vidablickskyrkan har genom en medlem och tidigare häktespastor kontakt med          

kriminalvården. Därigenom bjuds personer med kriminell bakgrund in till en hemgrupp där            

man lagar mat och samtalar. 

 
Men det är de med kriminell och drogbakgrund som är trött på det livet och vill ha stöd                  
till att leva på annat sätt. Så verksamheten i sig är inte så evangeliserande med ord, och                 
inte heller program utan det är egentligen gemenskap och bry sig om varandra. Sen har               
det ifrån de grupperna varit inbjudan till Alphakurs (Strömner intervju 080318). 
 

Vidablickskyrkan tar emot några som gör samhällstjänst och får städa i kyrkan: 

 
Och de som kommer är inte bara att arbetsförmedling eller kriminalvården skickar utan             
det är lite grann inkänning i att det där skulle nog passa. Så vi har flera exempel där det                   
inte bara blivit de där månaderna i tjänst utan blivit också en fortsättning (Strömner              
intervju 080318). 
 

Några församlingar har kontakt med personer med missbruksproblematik. Enocsson cyklar          

ofta runt i Tranås och pratar med missbrukare vilket har lett till goda relationer. Församlingen               

bjuder på ”Lunch för hjälpsökande” en gång i veckan. Det möjliggörs genom samarbete med              

en livsmedelsbutik som låter dem plocka av matsvinnet. Maten går också till matkassar som              

kombinerat med matrekvisitioner är materiell hjälp för hjälpsökande. Församlingen som          

gemenskap fungerar som en social hjälp. Det har bildats en öppen atmosfär där många              

missbrukare söker sig till Enocsson för samtal. 
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Diakonal verksamhet bland flyktingar och nysvenskar förekommer i några församlingar.          

Språkundervisning, språkcaféer, mat till hemlösa och hjälp i asylärenden hjälper flyktingar           

och skapar kontakt med församlingens engagerade. Större delen av de nya medlemmarna i             

Sundsvalls Missionsförsamling har kommit genom flyktingarbetet. Diakonin väcker        

nyfikenhet och intresse för kristen tro, vilket har lett till att flera migranter deltar i               

bibelundervisningen som tolkas till persiska och engelska (Eriksson intervju 140318). 

 
Ja det är ju de verksamheter som sker här som gör att människor känner sig välkomna och                 
trygga. Bemötandet är anledningen till att många fortsätter att komma till kyrkan. Efter ett              
tag undrar de varför vi är snälla och blir intresserade av att lära sig mer om kristen tro.                  
Därför kommer de på tisdagar, fredagar och söndagar då vi har undervisning om kristen              
tro (Eriksson intervju 140318). 
 

4.1.3 Undervisning 

Flera av församlingens kontakter söker kunskap om kristen tro för att kunna ta ställning. 

 
[En] del måste faktiskt få svar på sina frågor. Alltså det krävs lite undervisning, [...] Att se                 
att de här är kanske hungriga på kunskap. Och det tänker jag att det måste församlingen                
erbjuda (Knutsson intervju 060318). 
 

Samtliga informanter finns i församlingar som har Alphakurser eller liknande          

kursverksamhet. Alpha är en grundkurs i kristen tro där deltagarna träffas, äter mat             

tillsammans, lyssnar på föredrag om kristen tro och samtalar i grupper. Alpha leder i flera av                

församlingarna till att deltagare kommer till tro och blir medlemmar i församlingen. ”Där             

växer ju kristen tro fram varje gång, alltså det är ofrånkomligt så” (Forsling intervju 210318). 

Sundsvalls Missionsförsamling har en så kallad Al Massira-kurs istället för Alpha. Det är             

ett filmmaterial av arabisktalande kristna anpassat för människor med muslimsk bakgrund. 

I Rättvik finns studiegruppen ”Samtal i trons gränsland”. Gruppen är delvis tänkt som en              

förberedelse för Alpha. De samtalar utifrån några böcker som behandlar frågor om kristen tro              

utifrån ett sökarperspektiv. 

 
Vi ser det som lite pre-Alpha. Folk är så långt bort så man kan nästan inte ta de här                   
grejerna känns det som, som finns i Alphakursen, förrän vi har fått suttit och prata lite                
före (Knutsson intervju 060318). 
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För att inspirera medlemmar att bjuda in folk till Alpha hade Vidablickskyrkan            

”Hemgrupps-alpha”, två Alpha-kvällar för hemgrupperna där de fick testa på Alpha. 

Furuhöjdskyrkan anordnar olika läger, till exempel skidläger och familjeläger, där          

bibelstudium har en viktig plats. Deltagarna ”matas” med Guds ord och får med hjälp av               

undervisningen ”förståelse för livsfrågorna” (Levén intervju 210318). 

 
Jag tar upp såna här frågor som man känner igen sig i på något sätt. Och så relaterar jag                   
till Guds ord då på nåt sätt. För mig är det här väldigt tydligt och klart (Levén intervju                  
210318). 
 

Eriksson håller i bibelundervisning som tolkas till persiska och engelska. Undervisningen           

anpassas till de migranter som deltar. Till exempel har Eriksson medvetet valt att lyfta frågor               

om kvinnors rättigheter eftersom deltagarna ofta kommer från sammanhang med annan           

kvinnosyn. Bibelundervisning och dopklasser är viktigt innan migranterna blir döpta.          

Dopklassen består av tre träffar med undervisning om dopets betydelse. För att skapa             

trygghet övar deltagarna även på de praktiska detaljerna i dopakten. Eftersom språkskillnader            

försvårar kommunikationen vill Eriksson försäkra sig om att dopkandidaterna förstår          

bibelorden, trosbekännelsen och innebörden i dopet innan dopet genomförs. 

Bibelundervisning för församlingarnas medlemmar syftar till att utrusta till att bättre           

kunna dela med sig av sin tro och bjuda in människor till kyrkan. Ett exempel på det är                  

Furuhöjdskyrkans bibelskola Exodus som handlade om att gå ut. 

4.1.4 Gudstjänst 

Flera informanter uppger att gudstjänsten har förnyats och blivit mer relevanta. Gudstjänsten            

beskrivs som en livsviktig och central samlingspunkt där människor i olika åldrar och med              

olika bakgrunder möts och behöver få plats. 

 
Gudstjänsten är alltså mycket unikt va, den samlar alla åldrar. Och det är jätteviktigt att               
man jobbar på det, så att alla får plats på nåt sätt i gudstjänsten, och det är inte bara barn,                    
gamlingarna måste också få plats. Alla måste få plats, handikappade måste få plats, alla.              
Det är jätteviktigt att man jobbar hårt på det (Levén intervju 120318). 
 

Församlingarna arbetar för att göra gudstjänsten attraktiv och relevant. ”[När] man kommer            

till kyrkan så ska alla så långt det är möjligt hittat något moment i gudstjänsten där man                 

27 



känner att [...] sitt uttryck finns med” (Wahlström intervju 130318). Knutsson beskriver en             

önskan om att gudstjänsten ska vara ett gudsmöte: 

 
[Vi] kämpar med det här med hur den ska se ut. Men det finns en väldigt tydlig längtan                  
att den verkligen ska va ett möte med Gud. [...] vi gör det vi kan från vårt håll, för att Gud                     
ska kunna göra det han kan från sitt håll. Och det handlar mer om att så här, göra det som                    
gör det lätt för människor att söka Guds ansikte (Knutsson intervju 060318). 
 

Levén betonar att gudstjänsten ska möjliggöra ett möte med ”Jesus, den levande frälsaren”             

(Levén intervju 120318). Varje gudstjänst är ”inbjudan till förbön och omvändelse, helande            

och såna här saker” en stor del av gudstjänsten (Levén intervju 120318). Förbönsstunden             

efter predikan med möjligheten att i bön uttrycka det man bär på är viktigt i församlingarna.                

Personlig förbön, då det finns möjlighet att gå till någon som ber för en, praktiseras i samtliga                 

församlingar i undersökningen.  

Flera informanter uttrycker att de har en enkel liturgi där innehållet är det viktigaste. I               

Betlehemskyrkan Gävle strävar man efter att gudstjänsten ska se olika ut varje söndag: 

 
[Om] man är van gudstjänstbesökare i Betlehemskyrkan, om du återkommer ofta, så ska             
du ändå få behöva sitta lite grann på tårna. Sådär ”vad händer idag nu då?” (Forsling                
intervju 210318). 

 

I flera församlingar förekommer vittnesbörd i gudstjänsten, vilket innebär att någon lekman            

berättar om sin tro och vad Jesus betyder. I Furuhöjdskyrkan förekommer den praktiken i              

varje gudstjänst. Löfstadkyrkan har två sinnesrogudstjänster varje år där tilltalet består av            

några livsberättelser. 

 
[Det] är fantastiska vittnesbörd som kommer fram där. Vi kallar dem för ”Vägen från              
missbruk till Sinnesro” [...] Och så får man 3–4 livsberättelser där då under en sån               
gudstjänst… ah, det är… sen är man på helig mark alltså när man får höra de här                 
vittnesbörden (Enocsson intervju 130318). 
 

Angående sången har någon församling mer av traditionella psalmer medan andra ofta            

använder nyare sånger. I Rättvik finns ett ungdomsband som leder både psalmer och nyare              

lovsånger för att appellera till olika generationer. Eriksson menar att det äkta och hjärtliga är               

det som berör: 
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[Det] här är ju ingen jättemusikalisk församling, och det känns ju spännande på det sättet               
att man kan få sjunga även om man sjunger väldigt falskt ibland, hahaha! För att man                
sjunger av hjärtat och att det… man blir berörd av människors äkthet i sitt uttryck               
(Eriksson intervju 140318). 
 

I Betlehemskyrkan Gävle förekommer olika typer av musikstilar i gudstjänsten: 

 
Ibland är det modern [...] rockmusik och ibland är det, inte vet jag, nån som står och                 
sjunger Einar Ekberg, det kan va dragspel och det kan va jazz och det kan va bluegrass                 
(Forsling intervju 210318). 
 

Strömner uttrycker svårigheter med få personer som kan spela på gudstjänsterna (Strömner            

intervju 080318). I Furuhöjdskyrkan har lovsången och lovprisningen fått stor plats i            

gudstjänsten efter predikan: 

 
Sen har vi ett stort pass av lovsång, lovprisning, lovprisning alltså… att lovprisa Jesus,              
det vill säga att… och i den lovprisningen en tillbedjan till Honom (Levén intervju              
120318). 
 

Även i Löfstadkyrkan är lovsången viktig i förbönsstunden efter predikan. Men där har             

sångerna inte ett lika starkt fokus på lovprisningen: ”Där har vi kanske de här lite enklare                

nyare lovsångerna” (Wahlström intervju 130318). 

4.1.5 Praktiker som bekräftar tro 

Några pastorer berättar om praktiker som ger möjlighet att ta steget och bekräfta sin tro. En                

del pastorer uttrycker att de borde bli bättre på att erbjuda sådana tillfällen, och några pastorer                

ger uttryck för att låta processer ta tid istället för hastig omvändelse från icketro till tro.                

Oavsett om beslutet att tro ses som en punktuell avgörelse eller en långdragen process har               

samtliga undersökta församlingar praktiker där människor får möjlighet att bekräfta sin tro. 

Dop, dopbekräftelse och välkomnande av nya medlemmar är praktiker där tron tydligt            

bekräftas. Forsling menar att man måste vara modig att ställa frågan: ”Är det dags nu för dig                 

att döpa dig? Är det dags nu för dig att gå med i församlingen?” (Forsling intervju 210318).                 

Nattvarden är en annan praktik med möjlighet att bekänna tron genom att ta emot Jesus i                

gåvorna. 
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Inbjudan till förbön är också en möjlighet att bekänna sin sin tro och få den bekräftad. I                 

Furuhöjdskyrkan sker tydlig inbjudan till frälsning i samband med förbönen i varje            

gudstjänst. Där finns möjlighet att få hjälp att be en ”frälsningsbön”. 

 
[När] man kommer fram till korset så kommer alltid en förebedjare fram och frågar ”vad 
kan jag stå till tjänst med?” Och så berättar den personen, och vill den bli frälst så gör vi 
så att vi ber frälsningsbönen med den personen. Vi har en frälsningsbön, ber, den 
upprepar det då, tar emot Jesus Kristus, får sin synd förlåten och tar emot den helige 
Anden i sitt hjärta, bli född på nytt, får sitt namn inskrivet i himmelen (Levén intervju 
120318). 
 

Någon form av frälsnings- eller överlåtelsebön förekommer i flera församlingar. Strömner           

uppger att han har använt överlåtelsebön i personliga samtal (Strömner intervju 080318).            

Eriksson uppger att de som ska döpas först ska ha bett en överlåtelsebön och på så sätt                 

bekänna sin tro (Eriksson intervju 140318). Knutsson berättar att han gärna ger personer lite              

tid genom att skicka med en bok med en överlåtelsebön i: 

 
[Så] pekar jag på en sida där det står en överlåtelsebön. Och så skickar jag med den hem.                  
Man får liksom tid att se, är det här något jag kan tänka mig att be? Istället för att bara                    
slänga fram det snabbt på gudstjänsten (Knutsson intervju 060318). 
 

I Löfstadskyrkan sker bekräftelsen ofta genom att personer på eget initiativ uttrycker att de              

tror. ”Vi har kanske inte det här med frälsningsbön och böja knä och såhär, speciella former                

för hur man blir kristen liksom” (Wahlström intervju 130318). Många missbrukare som            

kommer till pastorerna för samtal bär redan på andliga upplevelser, kunskap och funderingar             

om tron. 

 
Ja, det är det märkliga. De… på nåt sätt, de är så öppna andligt så de kan ta till sig liksom                     
kunskapen ifrån Gud direkt på något sätt. Så man behöver inte säga att ”ja så här är det                  
förstår du”. Utan det är mer att bekräfta: ”jo, men du har... det här är genuint kristet det du                   
tänker, så här står det ju faktiskt i Bibeln också”, så kan man bekräfta dem med bibelord                 
(Enocsson intervju 130318). 
 

Men inbjudan till förbön och frälsning förekommer även i Löfstadkyrkan i samband med             

konfirmationsläger och tonårsläger. Wahlström menar att tonåringarna i sitt identitetssökande          

behöver få ta ställning mer konkret. Därför ställs frågan mer konkret till dem (Wahlström              

intervju 130318). 
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Forsling talar om att växa in i tron genom SMU-trappan och pekar på konfirmationen              

som ett tillfälle då många vill bli medlemmar i församlingen (Forsling 210318). Några             

informanter berättar om Alphakursens helg om Anden som ett tillfälle för ställningstagande            

där flera bekänner sin tro för första gången. Kursdeltagare får frågan om de vill ta emot helig                 

Ande, och så ber man för dem som vill. 

Trosbekännelsen är en tydlig praktik med möjlighet att bekänna tron, både för erfarna             

kristna och de som är nya i tron. Levén uppger att Trosbekännelsen har blivit viktig i                

Furuhöjdskyrkan: 

 
Sen däremot så har vi Trosbekännelsen varje söndag. Trosbekännelsen, vi står upp och vi              
bekänner vår kristna tro. Jag är väldigt glad och tacksam över det, att vi har kommit till                 
det, vi har en trosbekännelse, vi tror (Levén intervju 120318). 
 

4.2 Kvaliteter i församlingarna 

4.2.1 Öppenhet 

Genomgående i samtliga församlingar är att det finns en öppenhet för nya människor.             

Atmosfären är välkomnande och man får komma som man är oavsett ålder, bakgrund, tro              

eller avsaknad av tro. 

 
[En] öppenhet och kunna dela gemenskap och en öppenhet till att kunna få tänka och               
tycka och tro som en vill och uttrycka sig. [...] jag vet [...] att många har sagt att det                   
kändes så välkommet och det var avgörande för att man blev kvar då. Att man sen också                 
var beredd att bli medlem (Strömner intervju 080318). 
 

Enocsson beskriver den välkomnande atmosfären vid kyrkkaffet: 

 
[Jag] ser aldrig någon som sitter ensam vid ett bord, utan det är alltid folk, och kommer                 
det nån ny så är det alltid någon där, som är och pratar med dem. Hur de än ser ut och hur                      
de än luktar, så går man och sätter sig och pratar med nya människor (Enocsson intervju                
130318). 

 
Öppenheten tar sig också uttryck i att församlingsmedlemmar bjuder med sig folk till kyrkan,              

ofta till sökarvänliga mötesplatser (se 4.1.1). 
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En annan form av öppenhet är den gentemot varandra inom församlingen. Det handlar             

till exempel om vilka sånger och uttryckssätt som ska finnas med i gudstjänsten, något som               

lovsångsbandet i Rättvik visar på: 

 
[Ungdomarna] [...] vill så att säga appellera till alla generationer när de leder sången.              
Välja sånger som finns i psalmboken, ta med någon gammal sång och så. Och när man                
har den inställningen så, då visar man en slags generositet som gör att så många som                
möjligt ska känna sig hemma (Knutsson intervju 060318). 
 

I Betlehemskyrkan Gävle har pastorerna jobbat mycket med att få till den generositeten             

mellan medlemmarna. Före Forsling kom till församlingen hade de haft temat ”generositet”            

tills de upplevde att medlemmarna hade blivit generösa mot varandra (Forsling intervju            

210318). 

4.2.2 Tydlighet 

Samtidigt som församlingarna är öppna för att alla ska få dela gemenskapen så är de tydliga                

med Jesus och vill lyfta fram evangeliet. 

 
[Kunna] dela gemenskap och en öppenhet till att kunna få tänka och tycka och tro som en                 
vill och uttrycka sig, kombinerat med tydligheten i Alphakursen. Och även inbjudan till             
att ta emot och bönen, den är ganska så mitt i prick (Strömner intervju 080318). 
 

Församlingarna ser missionsuppdraget som viktigt. Det finns en önskan om att människor ska             

finna en tro på Jesus Kristus. 

 
[Jag] tycker ju att vi som kyrka [...] har ett uppdrag, och det är att sprida evangeliet om                  
Jesus Kristus. Dvs att mitt uppdrag är inte att säga att ”ja men muslimerna de har samma                 
Gud som vi och jag behöver inte evangelisera hos dem” eller nåt annat alltså. Mitt               
uppdrag som jag förstår det från NT det är att gå ut och sprida budskapet om Jesus till                  
hela världen [...] Jag måste säga att ”jag tror att alla människor behöver Jesus” (Forsling               
intervju 210318). 
 

Angående förhållandet till andra religioner finns det i flera av församlingarna medlemmar            

som har konverterat från islam. 

Levén beskriver flera gånger att Furuhöjdskyrkan är Jesuscentrerad. Han vill bort från all             

otydlighet om Gud. Han menar att ju tydligare Jesus framställs desto lättare blir det för               

32 



människor att lära känna den Jesus som har kommit för att rädda världen, desto lättare blir det                 

att bli frälst (Levén intervju 120318). 

4.3 De nya medlemmarnas bakgrunder och erfarenheter 

4.3.1 Nöd, behov och utsatthet 

I flera av församlingarna hade många av de nya medlemmarna på bekännelse en bakgrund              

med någon form av deprivation. Förekommande exempel var drogmissbruk, kriminalitet,          

flykt från ett annat land, brist på kärlek och bekräftelse, arbetslöshet och utanförskap. 

 
Och jag hörde [en person] berätta sin livshistoria sen, och då blir en ju överraskad av ett                 
liv så trasigt och så mycket längtan efter att vara sedd och älskad så man tog sig uttryck                  
att vara värsting och våldsam och suttit på fängelse på de värsta ställen. Och så kan en                 
Alphakurs och Guds vidrörande bli en sån här totalt mitt i prick (Strömner intervju              
080318). 
 

Enocsson som möter många med missbruksproblematik beskriver deras behov: ”Det är oftast            

väldigt känsliga människor… och de behöver mycket bekräftelse och kärlek” (Enocsson           

130318). Levén beskriver en själslig trasighet hos de som kommer till tro: 

 
Men, ja, alltså det är nog ganska mycket trasiga människor. [...] De behöver inte vara               
trasiga kroppsligt, men trasiga själsligt det är ju nästan alla människor idag. Dvs de vet               
inte vad de ska hålla sig i och de är splittrade och sönderslitna och utnyttjade… så är det                  
med alla va. Sökare på nåt sätt, som söker än här än där [...] Ah, vi vinner mest trasig                   
människor (Levén intervju 120308). 
 

Furuhöjdskyrkan har genom sitt företag för arbetsintegrering kontakt med flera som kämpar            

med arbetslöshet: ”de är deltidssjukskrivna, de är nysvenskar och har inte hittat in, och              

allmänt vilsna människor” (Levén intervju 120318). 

Angående migranter så menar Levén att de nödvändigtvis inte behöver vara trasiga            

människor bara för att de är migranter. Men de bär ofta på svåra upplevelser och oro.                

Eriksson beskriver att många nysvenskar lever i en svår och oviss situation: ”Sen är det ju                

många som lever under fruktansvärd stress och oro” (Eriksson intervju 140318). Att komma             

till ett nytt land och inte kunna språket är också en form av deprivation. 

Enocsson belyser att det upplevda behovet av Gud är viktigt i kristenblivandet: 
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[Det] är ju människor som har lite speciella… behov på nåt sätt alltså. Man förstår att helt                 
enkelt ”jag behöver Gud”. Det är ju… på nåt sätt så har man ju, det är ju det stora behovet                    
när man upptäcker det att jag behöver Gud (Enocsson intervju 130318). 
 

4.3.2 Kontakt med kristna 

För flera av de nya medlemmarna har någon form av kontakt med kristna varit en avgörande                

del i kristenblivandet. Dessa har berättat om tron och bjudit in till församlingens verksamhet,              

både till kontaktskapande samlingar och samlingar som syftar till tro ska växa fram. ”Vi              

inbjuder människor som vi har kontakt med till Alpha. Och på Alpha så kommer en del                

människor till tro helt enkelt” (Levén intervju 120318). När Furuhöjdskyrkan arrangerar           

skidläger för ungdomarna tar de ofta med sina kompisar som därigenom får ett möte med               

kristen tro. Strömner ger exempel på hur en person kom in i församlingen genom en vän som                 

är församlingsmedlem: 

 
[En] Alphadeltagare som riktigt tog fasta på och såg att det här är möjligheten för min                
arbetskamrat och vi går tillsammans. Och så gick de Alpha och… Det var ju då det                
liksom blev att hitta hem i tron för henne (Strömner intervju 080318). 
 

Nära relationer till någon församlingsmedlem, exempelvis en mamma eller väninna,          

förekommer bland flera av de som har kommit till tro. 

Eriksson berättar att många migranter som har hittat in i församlingen självmant bjuder             

in andra: ”Och flyktingarna de bjuder ju också in svenska personer till kyrkan, som inte är                

vana att gå i kyrkan och det tycker jag är roligt att se” (Eriksson intervju 140318). Knutsson                 

uttrycker att de som är nya i tron ofta har en drivkraft att berätta och bjuda in genom sin                   

omvändelse: 

 
Men ja tycker ändå att jag blir glad ibland av att upptäcka att här tänker människor                
automatiskt att ”oj, jag måste liksom försöka få med fler”. Och det gäller framförallt              
kanske såna som inte har varit med så länge. [...] Och de har en evangelistisk drivkraft i                 
sig genom sin egen omvändelse (Knutsson intervju 060318). 
 

4.3.3 En längre process 

I flesta fall är tron något som vuxit fram under en kortare eller längre tid, även för många av                   

dem som har ett tydligt avgörelsetillfälle. ”Vägen till tro”, att ”växa”, att ”mogna”, att låta det                
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”ta tid” och att ”ta steg” är olika uttryck i pastorernas berättelser som beskriver en process                

som pågår över tid. ”[De] har ofta haft en lång process, där kontakter har varit viktiga och där                  

de kanske varit med i församlingens verksamhet” (Knutsson intervju 060318). Knutsson           

berättar att en del av de nya medlemmarna på bekännelse har varit troende ett bra tag, men                 

utan en församling. 

Forsling berättar om hur tron växer fram genom ungdomsverksamheten, genom Alpha           

och hur den efter kristenblivandet fortsätter att utvecklas genom exempelvis hemgrupper           

(Forsling intervju 210318). Även Strömner pekar på hemgrupperna som en växtplats, både            

för nya och de som redan tror och är medlemmar (Strömner intervju 080318). 

I början av processen att bli kristen handlar det mycket om kontakt och intresse för               

livsfrågor i allmänhet. Studiegruppen ”Samtal i trons gränsland” är ett exempel på en             

mötesplats för bearbetning av livsfrågor (se 4.1.3). Enocsson visar på kontaktens och            

gemenskapens betydelse i processen: ”Och så kommer de hit och så fastnar de på nåt sätt här                 

va. För att det är sån go gemenskap” (Enocsson intervju 130318). 

Levén berättar att några som deltagit i Alpha har kommit till tro första gången de går                

kursen medan andra kommit till tro efter andra gången. Eriksson säger att ”det tar tid att                

förändra hela sin världsbild” (Eriksson intervju 140318). Knutsson berättar om en person som             

gick en Alphakurs och sedan var borta från kyrkan flera år, men som dök upp igen med en                  

välanvänd Bibel: ”Då visade det sig att [personen] hade fortsatt att läsa Bibeln, liksom på               

egen hand” (Knutsson intervju 060318). Den här personen fick sedan en erfarenhet av Gud              

och upplevelse av helig Ande som bekräftade tron och blev efter det medlem i församlingen               

(Knutsson intervju 060318). 

4.3.4 Tydlig avgörelse 

Några av de nya medlemmarna har enligt informanterna haft tydliga tillfällen som betytt             

mycket för deras tro. Dessa tillfällen består av känslosamma upplevelser då personerna            

drabbats av någon form av upplevt gudsmöte som gör att de bestämmer sig för att vara                

kristna. För några personer blev dessa andliga upplevelser bekräftelsen på att de blivit kristna              

medan upplevelserna för andra blev starten på den process kristenblivandet kan vara. 

Strömner berättar om en person som upplevde en ljusuppenbarelse som blev avgörande            

(Strömner intervju 080318). Wahlström berättar om en person som upplevde ett ”starkt            
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Jesusmöte” på en meditation utanför kyrkans verksamhet (Wahlström intervju 130318).          

Enocsson berättar om en person som ”fick möta Gud” på en familjemedlems begravning och              

på den vägen kom till tro och hittade in i församlingen (Enocsson intervju 130318). Knutsson               

berättar om en person som varit inne i processen och fick en avgörande upplevelse: 

 
när vi bad före den samlingen så blev [personen] alldeles översköljd av en erfarenhet av               
Gud. Så [personen] skickade ett messengermeddelande till mig sen att nu har jag upplevt              
den helige Ande så nu kan jag gå med i församlingen (Knutsson intervju 060318). 
 

Hälften av informanterna berättar att det i deras församlingar finns medlemmar som            

konverterat till kristen tro. En konvertering kan föregås av en lång process, men när en person                

bestämmer sig för att konvertera är det tillfället en tydlig avgörelse. Strömner berättar om vad               

en konvertering kan betyda: 

 
Och det är ju en upplevelse i sig att se när evangeliets glädje liksom lyser ur ögonen. Och                  
när man har bibelstudie och de känner igen att det är ju den Gud jag tror på som älskar                   
och som inte skapar rädsla i mitt liv, som utmanar mig att leva i förlåtelse (Strömner                
intervju 080318). 
 

Alphakursens helg om Anden blir för många personer ett tydligt avgörelsetillfälle. Levén            

berättar att han under de helgerna har bett för många som har tagit beslutet att vara kristen.                 

Han berättar också om förbönen och inbjudan till frälsning i gudstjänsten som kan vara ett               

tydligt avgörelsetillfälle för många (Levén 120318). 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån de teorier och historiska modeller för            

kristenblivande som presenterades i kapitel två. Detta för att söka en djupare förståelse av              

resultatet. Först presenteras en analys utifrån ett sociologiskt perspektiv (5.1). Därefter (5.2)            

följer en analys med hjälp av de praktiskt-teologiska mönster för kristenblivande som            

presenterades i 2.2. Under 5.3 sammanfattas studiens slutsatser utifrån de tre forsknings-            

frågorna. 

5.1 Analys utifrån teoretiska utgångspunkter 

5.1.1 Analys utifrån deprivationsteorin 

Intervjuerna visar att många av de som kommer till tro och blir medlemmar kommer från               

bakgrund med olika deprivationer. Församlingarna har varit till hjälp i den deprivation de             

upplever. 

Ekonomisk deprivation förekommer bland flera av de missbrukare, migranter och          

hemlösa som några av församlingarna har kontakt med. Genom församlingarnas diakonala           

hjälp, såsom matkassar och lunch för hjälpsökande, blir församlingarna attraktiva för dessa            

hjälpsökande. 

Social deprivation med avsaknad av makt och inflytande finns bland de migranter som             

söker asyl och uppehållstillstånd. De har kommit till ett nytt land med ett annat språk och                

andra sociala koder och kan därmed ha problem att kommunicera. Många av dem lever i               

ovisshet om huruvida de får stanna i landet, och många av de som får stanna tvingas flytta till                  

andra orter när de får sin kommunplacering. I denna deprivation hjälper Sundsvalls            

Missionsförsamling dessa människor genom asylrådgivning, språkundervisning och       

förmedlar kontakter till församlingar på de orter som en del tvingas flytta till. Församlingarna              

erbjuder också en social gemenskap till ensamma människor. 

Den organiska deprivationen syns i de människor som på grund av fysiska eller psykiska              

besvär inte klarar av ett vanligt arbete. I Alunda får de hjälp av församlingens företag för                
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arbetsintegrering. Även flera av missbrukarna lider av organisk deprivation i form av fysiska             

besvär till följd av missbruket. 

Den psykiska och existentiella deprivationen finns hos de personer som på olika sätt är              

vilsna i livet. Flera av församlingarna har haft kontakt med sökare som söker efter              

livstolkning. Genom församlingarna och det kristna budskapet har de hittat en tro och modell              

för att tolka sina liv. 

Enligt deprivationsteorin är dessa deprivationer, kombinerat med församlingarnas hjälp         

att hantera dessa deprivationer, en anledning till att dessa människor har fått kontakt med              

kyrkan och blivit kristna. 

5.2 Analys utifrån historiska mönster för kristenblivande 

5.2.1 Analys utifrån Sundströms tre mönster för omvändelse 

Samtliga av Sundströms tre modeller för kristenblivande kan urskiljas i informanternas           

berättelser. Modellen omvändelse med den drastiska omvändelsen i form av en U-sväng finns             

hos många av de personer som kommer ur kriminalitet och missbruk. När de inser att de inte                 

kan fortsätta leva som de har gjort kommer de till en brytpunkt där de söker andra vägar.                 

Flera av dem har haft en tydlig upplevelse av Gud som fört in dem på den kristna vägen.                  

Personen som hade en stark gudsupplevelse på en begravning är ett exempel där livet tog en                

vändning bort från ett liv i missbruk på väg till ett liv som kristen. 

Avgörelsen där personen varit på väg i riktning mot Gud och kommer till ett vägskäl där                

en avgörelse krävs kan anas i personen som dök upp med en välanvänd Bibel. Personen hade                

läst Bibeln i sin ensamhet, och förmodligen hade en tro börjat växa fram eftersom personen               

dök upp i kyrkan. Upplevelsen av Anden blev ett avgörelsetillfälle då personen valde att              

fortsätta på vägen till Gud genom att bli medlem i församlingen. 

Mognaden utan den tydliga brytpunkten finns bland de personer som genom en process             

vuxit in i tron utan något tydligt avgörelsetillfälle. Detta kan anas i de ungdomar som växer                

upp med kyrkans verksamhet och växer in i en tro. En informant berättar också om en äldre                 

person som förmodligen hade någon form av barnatro i grunden men som aldrig varit med i                

någon församling. Personen följde med en vän till kyrkans pensionärssamlingar där tron            

mognade fram så pass att personen blev medlem i församlingen. En del av ungdomarna kan               
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placeras på gränsen mellan mognaden och avgörelsen. De har mognat in i tron men har               

samtidigt avgörelsetillfällen, exempelvis genom konfirmation, förbön, läger, dop och         

medlemskap i församling. 

5.2.2 Analys utifrån Nådens ordning 

Vägen till tro och församlingstillhörighet ser olika ut bland de personer som informanterna             

berättar om. Samtidigt finns det några gemensamma inslag i personernas väg till tro och              

församling. Dessa likheter stämmer väl överens med Wikströms beskrivning av den andliga            

livsvägen. Innan han beskriver de olika stegen poängterar han olikheterna i människors            

andliga väg (Wikström 2007:91). 

Saknaden i Wikströms beskrivning av ”Nådens ordning” har likheter med          

deprivationsteorin (Wikström 2007:111). Människor med deprivation upplever en saknad där          

en del börjar ana Gud. Enocsson och Levén säger uttryckligen att det är människor med               

speciella behov, respektive ”trasiga människor”, som kommer till tro i deras sammanhang.            

Bland de personer Enocsson möter har några gjort andliga upplevelser utanför kyrkan. De             

söker sig till kyrkan för samtal och andlig vägledning eftersom de upplever den djupa längtan               

Wikström beskriver. Den person Knutsson mötte, som dök upp med en välanvänd Bibel ett              

antal år efter en Alphakurs, visar på den hunger efter andlig kunskap som kan finnas i                

saknaden. 

Flera informanter uppger att en del nya medlemmar har haft en känslosam            

gudsupplevelse som har varit viktig på personernas väg till tro. Dessa korta och intensiva              

upplevelser har gjort att personerna kan säga att de har erfarit Gud. Dessa upplevelser liknar               

Wikströms beskrivning av försmaken. 

Resterande delar i Wikströms beskrivning av Nådens ordning är svåra att finna i             

informanternas berättelser om de nya medlemmarna. Det har förmodligen att göra med att             

intervjuerna handlade mer om hur personerna började tro än hur fortsättningen på den andliga              

vägen har varit. Samtliga informanter ger dock uttryck för att det kristna livet är en process                

där man inte blir färdig efter en första bekännelse. Man behöver växa som kristen och               

lärjunge. 

Wikström och Nådens ordning ger uttryck för en bild av Gud som nådefull. Frälsningen              

består i att successivt erfara mer av Guds nåd till människan. Motivet för att bli kristen                
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handlar inte så mycket om att räddas undan helvetet, utan mer om att tydligare uppleva Guds                

befriande och helgande nåd i sitt liv. Kanske är det en orsak till att missionsuppdraget inte                

framställs som akut i Nådens ordning. Fokuset ligger mer på helgelse och inre andlig              

erfarenhet. Detta ger uttryck för ett förhållningssätt där missionsuppdraget inte är så beroende             

av kristna människors evangelisation utan mer räknar med att Gud och Guds nåd verkar i               

människor. Detta kan anas hos dem som erfarit gudsmöten eller kommit till tro på egen hand                

utanför församlingens verksamhet. Här finns också likheter med de av informanterna som            

beskriver att de inte har tydliga utåtriktade evangeliserande satsningar. Istället satsar de på att              

ta hand om de som dyker upp i kyrkan. Att några informanter varken nämner himmel eller                

helvete som drivkraft för evangelisation, utan berättar om hur personer möter Gud på egen              

hand, kan tyda på att de har en frälsningssyn med likheter i Nådens ordning. 

5.2.3 Analys utifrån Kristens resa 

Även i Bunyans Kristens resa finns likheter med deprivationsteorin. I Kristens resa börjar             

processen med att Kristen inser att han inte kan fortsätta leva i den stad som kommer förintas.                 

Han drabbas av en oro som får honom att söka räddning. Starten på Kristens resa har till                 

exempel likheter med flera av de personer som Strömner berättar om som är trötta på sina liv                 

i kriminalitet och drogmissbruk och därför söker förändring. Bilden av hur Evangelist möter             

Kristen och hjälper Kristen på vägen till räddning liknar hur pastorerna och andra kristna har               

varit viktiga för personernas väg till tro. De avgörelsetillfällen som några av de nya              

medlemmarna har upplevt har likheter med Omvändelsens port som finns som en viktig             

punkt i början på Kristens resa. 

Den kristna resan kan vara svår, vilket Levén antyder när han berättar om personer som               

väljer att inte fortsätta på den kristna vägen då kostnaden att förändras blir för stor. I likhet                 

med Kristen så möter människor idag många olika budskap som drar människor åt olika håll.               

I detta fungerar pastorerna som karaktären Evangelist när de i bibelstudium, predikan och             

samtal vägleder i frågor som dyker upp i samhället. Som tidigare nämnts är processen och               

vägen vidare efter Omvändelsens port viktigt i samtliga församlingar i denna studie. 

Bunyan ger uttryck för en frälsningssyn med dubbel utgång. Kristen och Hoppfull räddas             

och kommer till himlen medan de som fuskat och tagit genvägar förpassas till helvetet. Enligt               

denna modell innebär frälsningen att komma till himlen. Ingen av informanterna nämner            
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helvetet, men hälften uttrycker att en drivkraft för missionsuppdraget är att leda människor             

till himlen. Karaktären Evangelist har en viktig roll för att leda Kristen på resan medan Gud                

verkar ha en mer passiv roll. Detta har likheter med en av de informanter som nämnde himlen                 

som en del i frälsningen. Det var den informanten som starkast betonade kristna människors              

del i missionsuppdraget. Bland de informanter som hade större likheter med Nådens ordning             

anas en inställning där man mer betonar Guds aktivitet. 

5.2.4 Analys utifrån modeller från metodismen och pingstväckelsen 

I några av de undersökta församlingarna finns likheter med Wesleys helgelsetanke, att man             

blir fri från synden genom en pågående process. Betoningen i församlingarna ligger inte så              

tydligt på befrielsen från synden (endast en informant använde begreppet synd, och då endast              

vid ett tillfälle), men samtliga informanter ger uttryck för att kristenblivandet är en process.              

Denna process fortsätter även efter kristenblivandet och kan beskrivas som en           

helgelseprocess. 

I Furuhöjdskyrkan kan en mer punktuell syn anas i praktiken av frälsningsbönen: ”tar             

emot Jesus Kristus, får sin synd förlåten och tar emot den helige Anden i sitt hjärta, bli född                  

på nytt, får sitt namn inskrivet i himmelen” (Levén intervju 120318). Här finns vissa likheter               

med den gren av pingstväckelsen som betonar det punktuella i omvändelsen med omedelbar             

helgelse. Frälsningen får enligt denna syn en förvandlande karaktär. Men Levén betonar            

samtidigt ”lärjungagörandet” och att det inte är färdigt när någon blivit frälst (Levén intervju              

120318). 

Ingen av informanterna använder begreppet andedop men flera pratade om att ”ta emot             

Anden” eller att ”fyllas av Anden”. Enligt studiens empiri hör mottagandet av Anden ofta              

ihop med avgörelseögonblicket. Omvändelse och andedop skiljs inte åt på samma sätt som i              

den pentekostala modellen. Möjligen skulle den upplevelse som personen Knutsson berättade           

om, som dök upp med en välanvänd Bibel, kunna beskrivas som ett andedop enligt den               

pentekostala modellen. Flera informanter uppger att delen om Anden i Alphakursen är ett             

tillfälle då många kommer till tro och tar emot Anden. När Levén berättar om              

frälsningsbönen ingår mottagandet av Anden i den. När Knutsson berättar om deras            

veckomässa antyder han ett kontinuerligt mottagande av Anden genom andaktsliv som ger ny             

kraft. 
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5.3 Slutsatser 

Större delen av de som kommit till tro och blivit medlemmar i en församling har bakgrund i                 

någon form av deprivation. När de upptäckte att de har behov blev de mottagliga för Gud och                 

sökte sig till en församling. Studiens indikerar att de församlingar som genom sina praktiker              

och kvaliteter blir en hjälp för människor i deprivation lyckas leda människor till tro och               

medlemskap i församling. 

Kontaktskapande och diakonala praktiker kombinerat med undervisning om kristen tro,          

attraktiva gudstjänster och praktiker för bekräftelse av tro tycks vara faktorer som bidrar till              

kristenblivande och medlemskap i en församling. Diakonala praktiker som hjälper människor           

i deprivation verkar vara en viktig faktor för kristenblivande. Alpha är en verksamhet i de               

undersökta församlingarna som ofta leder till att människor kommer till tro. I gudstjänsterna             

är bönestunden efter predikan med möjlighet att få personlig förbön en i samtliga undersökta              

församlingarna återkommande praktik. Möjligheten att komma inför Gud med det man bär på             

och på olika sätt få utrymme att uttrycka sin längtan inför Gud verkar vara en viktig faktor för                  

en attraktiv gudstjänst. I flera församlingar sker det genom olika bönestationer där            

ljuständning är ett exempel. 

Öppenhet och tydlighet verkar vara kvaliteter som bidrar till en miljö där människor             

kommer till tro och blir medlemmar. En välkomnande öppenhet gör att människor känner sig              

välkomna, sedda och accepterade som de är. Öppenheten verkar även väcka nyfikenhet på             

kristen tro. Tydligheten med Jesus och evangeliet ger människor chans att uppleva och lära              

sig om kristen tro så att man så småningom kan ta ställning. 

Att lida av någon form av deprivation och att ha kontakt med kristna människor är               

faktorer som kan bidra till kristenblivande. Att ha blivit inbjuden till församlingens            

verksamhet har i många fall varit en avgörande del. Samtidigt finns de som har kommit till                

tro på egen hand och som hittat in i en församling först senare. Studien visar att                

kristenblivandet för de allra flesta är en process som pågår under olika lång tid. För några har                 

starka gudsupplevelser och tydliga avgörelsetillfällen varit viktiga medan andra har mognat           

in i tron utan tydliga avgörelsetillfällen. 

Teologi med likheter i Nådens ordning verkar ge upphov till en inställning där Guds              

aktivitet får större betoning än kristna personers ansvar för missionsuppdraget. När den            
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teologiska motiveringen för missionsuppdraget istället är att leda människor till himlen           

verkar betoningen på kristna personers ansvar för missionsuppdraget bli större. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel sker reflektion och utvärdering av uppsatsen. Första delen behandlar den teori              

som använts. Under 6.2 behandlas metoden med dess fördelar och nackdelar. Under 6.3             

behandlas resultatet i förhållande till tidigare forskning och vad denna studie har bidragit             

med. Under 6.4 sker en avslutande reflektion med framåtblickar. Även intressanta frågor för             

vidare forskning presenteras. 

6.1 Teoretisk reflektion  

Deprivationsteorin är den mest framträdande teorin i denna uppsats. Eftersom många av de             

nya medlemmarna lider av eller har lidit av deprivation fungerar deprivationsteorin bra som             

förklaring till varför dessa personer har blivit kristna. Det går att invända att teorin bara               

fångar upp de personer som har tydliga svårigheter i livet. Teorin kan också ses som               

nedlåtande mot religiösa människor då de enligt teorin är depriverade. Men alla människor             

har något de kämpar med, något som är svårt eller någon form av brist. Genom de olika                 

typerna av deprivation täcker teorin ett ganska brett fält av personliga bakgrunder. Möjligen             

finns det fler typer av deprivation som skulle behöva beskrivas. Med nuvarande typer är              

teorin lite svår att tillämpa på de barn och unga som växer upp med kyrkans verksamhet och                 

växer in i tron. Många av dem kommer från en stabilare bakgrund utan tydlig deprivation.               

Möjligen skulle barn och unga kunna placeras in under psykisk eller existentiell deprivation             

eftersom de är under utveckling och söker modeller för livstolkning. En typ av deprivation              

som beskriver barn och ungas situation med utveckling och de behov som finns i det skulle                

möjligen kunna läggas till. I barn och ungas utveckling kan kristen tro och kristen gemenskap               

erbjuda hjälp så som trygghet, identitetsskapande och formandet av livstolkande modeller. 

Andra sociologiska teorier fanns länge med i skrivandet av uppsatsen, men då de var              

svåra att tillämpa på empirin plockades de bort. Istället användes de praktiskt-teologiska            

mönstren för kristenblivande. Eftersom dessa modeller handlar om vägen till tro har de god              

relevans för forskningsfrågorna och erbjöd redskap för att tolka empirin. En invändning mot             

användningen av de historiska modellerna för kristenblivande kan vara att man tillämpar            

modeller på församlingarna som de själva inte menar sig ha. En annan invändning är att               
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modellerna är generella, vilket kan leda till att små saker i empirin som eventuellt skulle               

kunna passa in i modellerna lyfts fram och får oproportionerlig betydelse i beskrivningen av              

församlingarna. De undersökta församlingarna har ändå en del betydande likheter med några            

delar i modellerna, som därmed bidrar till att kasta ljus på några aspekter av kristenblivandet. 

Alla teoretiska modeller är en förenkling av verkligheten, vilket de ungdomar som            

placeras på gränsen mellan mognaden och avgörelsen enligt Sundströms tre modeller är            

exempel på (se 5.2.1). De gränser som modellerna målar upp finns sällan lika tydligt i               

verkligheten, där modellerna ofta kan gå in i varandra. Men modellerna kan ändå vara en               

hjälp i sorteringen och förståelsen av materialet. 

6.2 Metodisk reflektion 

Styrkan med intervjuerna var att de gav mycket och användbar information. Informanterna            

fick gott om tid att uttrycka sig och berätta om församlingarna och människorna i deras               

sammanhang. Med hjälp av följdfrågor och förtydliganden erhölls en mer utförlig           

information än vad som skulle vara möjligt med en enkät. En möjlig svaghet med              

intervjuerna är tolkningens betydelse för resultatet. Olika informanter kan tolka samma fråga            

och begrepp på lite olika sätt, vilket påverkar vad och hur de berättar. Eftersom samtliga               

intervjuer ägde rum ansikte mot ansikte istället för via telefon så bidrog ansiktsuttryck och              

kroppsspråk till förbättrad kommunikation. I de fall kyrkorna besöktes gav dessa besök ökad             

känsla för sammanhangen vilket kan ha haft en positiv inverkan på tolkningen.  

Forskaren har en betydande roll för resultatet i en sådan här studie. Hur frågorna ställs               

påverkar samspelet med informanten i intervjuerna och därmed vilken information som           

kommer fram. Vilken information som sorteras fram i bearbetningen av materialet är            

beroende av forskaren. 

Att enbart en, och i ett fall två, pastorer från varje församling intervjuades är en               

begränsning i metoden. Den bild av församlingarna som återspeglas i denna uppsats är             

därmed beroende av informanterna. Fler informanter från varje församling hade gett en mer             

nyanserad bild. Detta rymdes inte i uppsatsens omfång. 

Gällande studiens validitet gav intervjuerna en mängd användbar information för att           

besvara forskningsfrågorna, mer än vad som kan redovisas i uppsatsen omfång. Intervjufråga            

4 om församlingens relation till samhället gav i några fall information med begränsad             
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relevans för denna studie. Möjligen kunde fråga 5 om församlingens förändring och            

utveckling istället fått större utrymme för att ge ännu mer relevant information. I några av               

intervjuerna blev det lite kort om tid för den frågan. 

Angående urvalet hade det sett delvis annorlunda ut om studien varit helt oberoende av              

Johanssons studie. Ambitionen var att i denna uppsats göra en jämförelse med Johanssons             

studie, men eftersom den försenades kunde ingen jämförelse ske. En jämförelse hade även             

varit svårt att få in i uppsatsens begränsade omfång. Om uppsatsen varit oberoende av              

Johanssons studie hade det funnits plats för ett par församlingar som bättre levde upp till               

urvalskriterierna. Samtidigt hade samtliga församlingar välkomnat flera nya medlemmar på          

bekännelse och hade därmed god relevans för studiens syfte. 

6.3 Empirisk reflektion 

Resultatet i denna studie bekräftar mycket av det som har kommit fram i tidigare studier.               

Gällande församlingarnas praktiker pekar Karlsson, Alteryd och denna studie på att           

Alphakurser är en viktig praktik för bekännelsetillväxt (Karlsson 2008:28; Alteryd 2005:2).           

Eriksson, Karlsson och Alteryd pekar på att verksamhet som människor utifrån sin            

livssituation upplever relevant är en annan viktig faktor (Eriksson 2002:59; Karlsson           

2008:29; Alteryd 2005:56). Denna studie pekar på att kontaktskapande och diakonala           

praktiker – kombinerat med undervisande och andliga praktiker där tron kan växa fram och              

bekräftas – är relevanta mötesplatser för sökare och människor med någon form av             

deprivation. 

I både Erikssons och Karlssons uppsatser finns stöd för att kvaliteterna öppenhet och             

tydlighet är viktiga faktorer. Exempelvis pekar Karlsson på gästvänliga gudstjänster och           

Eriksson på levande tro som viktiga faktorer (Eriksson 2002:59–60; Karlsson 2008:29). 

Gällande de nya medlemmarnas erfarenheter, bakgrund och väg till tro pekar Eriksson            

och Alteryd, i likhet med denna studie, på att kristenblivandet är en process. Eriksson lyfter               

fram Gustafsons tre faser: intresse för kristen tro, kunskap om kristen tro och avgörelsen.              

Dessa faser stämmer bra på denna studies resultat. Relationer med kristna som väcker intresse              

för kristen tro är en viktig faktor för kristenblivande vilket också Eriksson pekar på              

(2002:59). Likaså återfinns deprivation och livskriser som betydande faktorer såväl i denna            

studie som hos Eriksson och Alteryd. Det som framkommer tydligare i denna studie jämfört              
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med tidigare är de diakonala praktikernas betydelse för depriverade personers          

kristenblivande. 

Georgson beskriver hur omvändelseförkunnelsen har förändrats och fått mindre plats i           

Missionskyrkan (Georgson 2004:53). Under samma tid har Missionskyrkans medlemsantal         

minskat. Resultatet i denna uppsats indikerar att tydlighet i förkunnelsen om Jesus och             

evangeliet spelar en avgörande roll för kristenblivandet. 

Kopplat till de kvaliteter som Naturlig Församlingsutveckling lyfter fram återfinns flera           

av dem mer eller mindre tydligt i informanternas beskrivning av församlingarna och            

kristenblivandet. Exempelvis var hängiven andlighet extra synlig i Furuhöjdskyrkan med          

betoning på lovsprisningen, behovsorienterad evangelisation syns i de diakonala praktikernas          

roll i kristenblivandet och kärleksfulla relationer syns i den öppna och varma gemenskap som              

flera informanter beskriver. 

6.4 Avslutande reflektion 

Resultatet i denna studie bekräftar flera av de faktorer för kristenblivande som tidigare studier              

inom området har visat på. Detta trots att studiernas metoder och inriktning varit delvis olika.               

Tidigare studier har visat på att deprivation är en betydande faktor för kristenblivande. Det              

som blir tydligare i denna studie är att de diakonala praktikerna spelar en viktig roll för                

depriverade människors kristenblivande. Genom att definitionen av deprivation breddas och          

nyanseras har i stort sett varje människa någon form av deprivation, alla människor har någon               

form av problem i livet. Genom att ta vara på de faktorer som framkommit i denna och                 

tidigare studier – och anpassa dem till den specifika församlingens kontext – borde             

Equmeniakyrkans församlingar kunna leda fler människor till tro och medlemskap i           

församling. 

Denna studie undersöker församlingar som har lyckats leda människor till tro och            

medlemskap i församling. En studie av församlingar som inte har lyckats med det hade              

kunnat kasta ljus på de eventuella skillnader som finns mellan dessa kategorier av             

församlingar. En större och mer heltäckande studie som involverar fler informanter från de             

olika församlingarna skulle också kunna bidra med större förståelse för kristenblivandet. Om            

nya och gamla medlemmar, församlingsordförande, ungdomsledare och eventuella andra         

anställda skulle utöka skaran av informanter skulle man få en mer heltäckande bild av              
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församlingen och faktorerna för kristenblivande. Det skulle också vara intressant att jämföra            

resultat från studier om kristenblivande inom Equmeniakyrkan med församlingar inom andra           

samfund. Det skulle ge en större förståelse för hur olika teologier och praktiker påverkar              

kristenblivandet. 
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Bilaga 1 
Följande huvudfrågor och följdfrågor förbereddes inför intervjuerna med pastorerna. 

 

1. Beskriv hur människor har kommit till tro        

och blivit medlemmar i församlingen. 

Jag skulle vilja veta mer om: 

- Verksamheterna och mötesplatserna: 

- där ni knyter kontakt med 

människor. 

- där den kristna tron växer fram. 

- Gudstjänsterna och vilken roll de spelar 

för: 

- det upplevda mötet med Gud 

- gemenskapen 

- Hur ni arbetar med det avgörande steget 

då tron bekräftas 

- Smågrupper 

 

2. Berätta om ett par personer som blivit        

medlemmar i församlingen på bekännelse de      

senaste åren. Vilka var de viktigaste dragen i        

deras väg till tro och församling. 

Kan du berättar mer om: 

- Hur de fick kontakt med församlingen. 

- Var de befann sig tidigare 

- Vart de kom ifrån 

- Vad som fick dem att gå med i 

församlingen 

- Finns det fler exempel på andra vägar som 

nya medlemmar har tagit på väg till tron 

och församlingen? 

 

 

3. Berätta om hur församlingen och dess       

medlemmarna utrustas för att dela med sig av        

sin tro. 

Berätta mer om: 

- Drivkraften bakom det evangeliserande 

arbete 

- Vilka tar sig an missionsuppdraget. 

Kollektivt/individuellt? 

 

4. Berätta om församlingens relation till      

samhälle. 

Kan du säga mer om: 

- Orten/stadsdelen/platsen… 

- Folks arbetsliv 

- Kulturen 

- Vanliga fritidsintressen 

 

5. Hur ser församlingen ut idag jämfört med för         

10 år sedan? 

Berätta mer om: 

- Beskriv dessa eventuella förnyelse- och 

förändringsprocesser 

- Vad var svårt? 

- Vilka faktorer tror du var avgörande? 
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