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6.

Inledning
Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar - mig, dig och 
världen. Equmenia är en plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra och 
Jesus. Tillsammans med Equmenia är Equmeniakyrkan en kyrka för hela livet. En plats där 
barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar kan få växa i tro tillsammans över genera-
tionsgränser. Barn och unga är en omistlig del av församlingens och föreningens liv, identitet 
och gemenskap och många av dem ser sig som en naturlig del av kyrkans liv och verksam-
het.  Den här enkätundersökningen visar dock att det finns kritiska åldrar och övergångar där 
många som tidigare varit aktiva i kyrkan lämnar. Equmenia och Equmeniakyrkan som natio-
nella organisationer vill därför skapa goda förutsättningar för en tro och en församlingstillhö-
righet som växer över tid och som håller långsiktigt.

Våren 2015 genomfördes en enkätundersökning bland personer i åldrarna 20-30 år. De som 
deltog i enkätundersökningen var aktiva i en förening och/eller församling tillhörande 
Equmenia, Equmeniakyrkan eller något av dess bildarsamfund1, när de var mellan 13-18 år 
eller delar av den perioden. Enkäten innehöll 51 frågor av blandad karaktär där Equmenias 
pedagogiska grunder: relationer, upplevelser, berättelser och delaktighet utgjorde grunden. 
Personal från Equmenias nationella kansli utformade enkäten och den regionalt anställda 
personalen skickade ut den. Uppdraget som regionpersonalen fick var att skicka ut 10-20 
enkäter, hälften till personer som de bedömde som fortsatt aktiva och hälften till personer 
som de bedömde som icke-aktiva. Antalet enkäter som skickades ut i respektive region va-
rierade något, bland annat beroende på regionens storlek. I inbjudan om att delta i enkätun-
dersökningen framgick att personerna var anonyma så länge de inte valde att uppge namn 
och kontaktuppgifter. Ett tjugotal personer valde att uppge namn.

De flesta enkäterna skickades ut i samråd med lokalt anställda pastorer, diakoner och ung-
domsledare. Det var dock viktigt att de lokalt anställda inte skickade ut enkäten på egen 
hand då det skulle kunna uppfattas för privat för mottagarna. Samtidigt behövde det uppfat-
tas som naturligt att de som gjorde utskicket hade tillgång till mailadresser. Då de flesta av 
de medverkande tidigare deltagit i regionala läger och arrangemang blev regionpersonalen 
ett bra val som avsändare. Mot slutet av enkätperioden skickades ytterligare några enkäter 
ut från Equmenias nationella kansli i de regioner som av olika anledningar inte fått in så 
många svar. Då kontaktades lokalt anställd personal för att få tillgång till namn och mail-
adresser. I dessa fall tillfrågades personerna av lokala ledare om det var okej att dela person-
uppgifterna vidare innan de skickades till nationell personal.

Enkäten skickades ut under perioden april-juni 2015. Ett nittiotal enkäter skickades ut och 
54 svar kom in. Resultaten i den här sammanställningen bygger således på personliga berät-
telser. Linnéa Lidskog, Julia Elenäs, Tobias Olsson och Unni Jonsson har sedan sammanställt 
svaren och jämfört vissa av dem med varandra.

1. Equmenia bildades 2007 av de tidigare ungdomsorganisationerna Svenska Missionskyrkans ungdom, Svenska 
Baptistsamfundets ungdomsförbund samt Metodistkyrkans ungdomsförbund. Equmeniakyrkan bildades 2011 av 
de tidigare kyrkosamfunden Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet i Sverige samt Metodistkyrkan i 
Sverige.
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Bakgrundsfakta
Som inledning på enkäten ställdes frågor som rör ålder, kön och boende samt frågor om hur 
de kom i kontakt med kyrkan och vilken/vilka verksamheter de deltog i under sin tonårstid.

Ålder och kön
De tillfrågade är födda mellan 1984 och 1995 varav 28 är kvinnor, 25 män och 1 ickebinär.

I vilket län bor du nu?

 Norrbottens län (1)

 Västerbottens län (2)

 Jämtlands län (1)

 Värmlands län (2)

 Örebro län (3)

 Västermanlands län (1)

 Upplands län (7)

 Stockholms län (8)

 Södermanlands län (3)

 Västra Götalands län (17)

 Östergötlands län (2)

 Jönköpings län (2)

 Skåne län (3)

 Annat land än Sverige (1)

Födelseår

1

3 3
2

9

2

4

8

5 5 5

7

Boende

Storstad
Förort
Stad
Tätort
Glesbygd

Storstad
Förort
Stad
Tätort
Glesbygd

23
1
21
6
3

5
6
13
13
17

NUDÅ
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Verksamhet
För att kunna se vilken typ av verksamhet som respondenterna deltagit i ställdes några frågor 
om dessa samt i vilken ålder de kom i kontakt med kyrkan och varför de valde att fortsätta. I 
efterhand har vi insett att det kunde ha varit intressant att ha ett eget åldersspann för 14-15 
år, då det i flertalet församlingar är de åldrarna som inbjuds till konfirmationsundervisning. 
Är konfirmationen en väg in i församlingens liv och gemenskap för de som inte är uppvuxna i 
kyrkan?

Kontakt med kyrkan:

0-2 år
3-5 år
6-8 år
9-11 år
12-14 år
15-18 år
19 år eller äldre
Jag har aldrig 
haft kontakt med 
kyrkan

39
4
3
2
4
2
0
0

Vilken var den främsta anledningen till att 
du kom i kontakt med kyrkan?
(respondenterna kunde välja flera svar)

Jag ville gå på en verksamhet  9%

Jag ville veta mer om kristen tro  4%

Min familj var med i kyrkan   54%

Jag blev anmäld till en aktivitet  11%

Mina syskon var med i kyrkan  3%

Jag hade vänner som var med i kyrkan 14%

Jag blev tvingad att gå till kyrkan  0

Någon från kyrkan bjöd in mig  4%

Jag kom dit via skolan   0

Annat      1%

Vad var det som fick dig att fortsätta 
gå till kyrkan?
(respondenterna kunde välja flera svar)

Kompisar    18%

Familj     13%

Gemenskapen   19%

Ledarna    10%

Tro     16%

Verksamheternas innehåll  11%

Läger     13%

Annat     1%

Jag kom i kontakt med kyrkan när jag var:
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Jag brukade gå på gudstjänst

Gudstjänst:

Verksamhet:

Vilka verksamheter i kyrkan har du varit med i? (respondenterna kunde välja flera svar)

Barnrytmik
Kyrkans barntimmar

Söndagsskola
Scout

Ungdomssamlingar
Läxläsning

Dans
Idrott

Kör
Band

Musik
Internationellt arbete

Konfirmation
Samtalsgrupp

Bönegrupp
Gudstjänst

Läger
Kristna festivaler

Jag var ledare

Stämmer helt   7
Stämmer i stor utsträckning 14
Stämmer i viss utsträckning 30
Stämmer inte alls   3
Vet ej    0

Jag tyckte att gudstjänsterna... (respondenterna kunde välja flera svar)

var bra       22%

var dåliga      2%

var tråkiga      21%

var något man skulle gå på om man var kristen 10%

kändes anpassade till mig    2%

gav mig möjlighet att reflekter över tro  15%

gav mig svar på frågor om tro   8%

gav mig chans att uttrycka min tro   9%

Vet ej       2%

Jag deltog aldrig i någon gudstjänst   2%

Annat       5%
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Vad saknade du i verksamheten? 
I svaren om de tillfrågade saknade något i verksamheten och i så fall vad, framkom två tydli-
ga kategorier. Dels handlar det om avsaknad av specifik verksamhet samt verksamhet riktad 
till olika ålderskategorier, dels handlar det om innehållet i verksamheten i fråga om specifi-
ka ämnesområden som det aldrig eller sällan diskuterades eller undervisades om.

En del efterfrågade större variation i verksamheten och ett större utbud till exempel i form 
av sportaktiviteter och kreativa uttryck så som musik. En person skriver att föreningen skul-
le kunna ha samverkat mer med andra lokala organisationer: 

Någon nämner också att det fanns ett stort glapp i åldrarna mellan det att man var med i 
scout och tonår. Det fanns en möjlighet att vara hjälpledare i scout men personen i fråga 
efterfrågade någon slags aktivitet som inte nödvändigtvis byggde på att man var villig att ta 
ledaransvar. Flertalet efterfrågade även verksamhet för unga vuxna. Någon uttrycker sig så 
här: 

När det handlar om efterfrågan om undervisning, samtal om och en större reflektion kring 
olika ämnen listas bland annat: HBTQ-frågor, makt, maktstrukturer och rättvisefrågor. Ett 
flertal personer lyfter avsaknaden av socialt engagemang och diskussioner kring sociala frå-
gor. Någon hade önskat att kyrkan haft en större förmåga till självkritik samt att de upplevt 
att kyrkan inte alltid levde som de lärde. En person lyfter att kyrkan ofta erbjuder bra un-
dervisning i samband med konfirmationen men att det kan behövas fler tillfällen och arenor 
för undervisning då predikan inte alltid svarar upp mot det behovet. Mer reell livstolkning 
samt ett mer inkluderande förhållningssätt i relation till de som inte var så ”inbitna” efter-
frågades också.

”
”Där jag växte upp fanns det inte särskilt mycket aktiviteter för 
barn förutom scouterna. […] Föreningslivet på den plats jag 
växte upp på är väldigt starkt och jag kan tycka att kyrkan  
skulle försöka samarbeta lite mer med allmänna föreningar 
som t.ex. idrottsföreningar.” 

”
”Det fanns inga aktiviteter för unga vuxna, detta tror jag hade 
varit trevligt att kombinera ungdomsarbetet i kyrkan med.”
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Relationer, upplevelser, berättelser och delaktighet
Inom Equmeniakyrkan och Equmenia lyfts den lokala församlingen och föreningen fram som 
en växtplats för hela livet. Det innebär att barn, unga och vuxna erbjuds möjlighet att få 
växa i tro tillsammans. Enligt teologen Erling Birkedal1, finns det betydelsefulla områden som 
behöver finnas med för att tro ska grundas och växa, oberoende av ålder. En undersökning 
som Birkedal har genomfört visar även att barn och unga ofta blir stärkta av att ha fått sin 
gudstro förankrad både i det kognitiva (kunskapen), i det emotionella (erfarenheten) och i 
det sociala (gemenskapen). Equmenia tar på olika sätt fasta på dessa områden och beskriver 
dem som Berättelser, Upplevelser och Relationer. Till detta läggs Delaktighet, som är ett pe-
dagogiskt förhållningssätt2. De här fyra orden ligger även till grund för enkätundersökningen.

1 Birkedal, Erling, Noen ganger tror jeg på Gud, men…? En undersøkelse av gudstro og erfareing med religiøs praksis i tidlig 
ungdomsalder. Fagbogforlaget, 2007 
2 Läs mer på equmenia.se/vaxa-i-tro-planen 

Relationer
I den här delen av enkäten ställdes frågor om gemenskapen och huruvida aktiviteterna 
bidrog till gemenskapen och om de tillfrågade kände sig hemma i kyrkan. De som i stor 
utsträckning tyckte om gemenskapen ansåg även att aktiviteterna bidrog till att skapa en 
bättre gemenskap

Aktiviteterna bidrog till
att skapa bättre gemenskap

Inte alls/   I stor utsträckning/
I viss utrsäckning  Helt och hållet

Jag tyckte om
gemenskapen

3    43   46

5    3   8

8    46   54

I stor utsträckning/
Helt och hållet

Inte alls/
I viss utsträckning

Totalt:

Jag kände mig välkommen i kyrkan
Jag tyckte om gemenskapen i gruppen/grupperna jag var med i
Jag tyckte att aktiviteterna i verksamheten bidrog till att skapa bättre gemenskap i gruppen
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På frågan hur gemenskapen i kyrkan upplevdes tycks det finnas två huvudspår som många 
av respondenterna i fritext uttryckte på olika sätt. Det första pekar på gemenskapen som 
god, varm, familjär och som ett andra hem. Många av de som har svarat detta har också 
uppgett att de hade många av sina kompisar i kyrkan och att de kände sig välkomna. Flera 
har även uttryckt att den här gemenskapen är viktig än idag. Någon uttrycker sig såhär om 
gemenskapen:

Samtidigt är det inte ovanligt att personerna uppger att gemenskapen var bra men intern. 
Vissa menar även att den interna gemenskapen kunde uppfattas som exkluderande. I flera 
fall var gruppen som träffades homogen och det saknades en öppenhet för olikheter och det 
upplevdes svårt att vara den som inte passade in i eller tillhörde normen. Någon upplevde 
till och med sig själv oönskad i gemenskapen på grund av sin sexuella läggning.

Svaren ovan tyder på att dessa två huvudspår inte nödvändigtvis motsäger varandra. Istället 
tycks det som att flera av respondenterna har upplevt gemenskapen som god och varm men 
samtidigt exkluderande eller intern. Någon skriver såhär: 

Några av respondenterna belyser andra aspekter av gemenskapen. Någon uttrycker till 
exempel att gemenskapen med de andra föreningarna i regionen (dåvarande distrikt) var 
viktig och några andra belyser att aktiviteterna var viktiga för att bygga en gemenskap. En 
har uttryckt att hen trivdes i kyrkan som barn och tonåring och även senare i livet när för-
väntningar på att vara ledare tog vid. Senare, när hen inte orkade vara ledare mer, blev det 
svårt att vara med i kyrkan med den förväntan på sig.

”
”Den var fantastisk. Som tonåring trivdes jag som bäst i kyrkan 
och det var som ett andra hem.”

”
”Ledarna var fantastiska och mitt kompisgäng var underbart. 
Däremot så kunde inte jag uttrycka att jag är bög för fler än 
mina närmaste vänner. Jag kände mig bara välkommen till kyr-
kan av mina närmaste vänner och i stort så kände jag mig oön-
skad.  Man ville helst inte se mig och mina problem där. Jag fick 
ofta höra att det jag kände var fel, och jag försökte länge änd-
ra på mina känslor. Det har bidragit till permanent skada som 
jag fortfarande bearbetar. Eftersom jag inte lyckades ändra 
mina känslor så trodde jag länge att jag inte var värdig någon 
frälsning. Att jag helt enkelt inte var värd att bli helad eller om-
vänd. Detta var något som jag inte vågade berätta för någon 
ledare i kyrkan, och mina vänner hade mycket svårt att hantera 
det. Jag upplevde mig vara en börda. Men så länge jag höll en 
god fasad och för det mesta visade det positiva i mitt liv så gick 
det bra att vara i kyrkan, och jag fick väldigt mycket tillbaka av 
undervisning och gemenskapen med mina vänner.”

”
”God men ofta intern. Ja, jag var ju en del av den men så här i 
efterhand borde den nog varit lite mer öppen.”



13.

”
”När jag slutade som ledare, då kände jag mig inte välkom-
men i kyrkan längre. Det var också något jag börjat känna lite 
tidigare. Som att det inte var min plats längre, det var inte min 
trygghetszon, mitt andra hem. Det var inget någon sa. Det 
var bara en känsla. Så därför har jag inte varit där på ett tag. 
Känns som att jag är en utomstående och som att jag inte alls 
har rätt till att prata med någon om mina problem längre, som 
jag hade när jag gick i konfirmationen. Och det var en stor del 
för mig i kyrkan. Att alltid kunna öppna sig för någon. Det fanns 
ju fortfarande i sak. Men då jag hoppat av alla grejer i kyrkan, 
kändes det som att jag svikit dem alla och inte hade någon rätt 
att vara där mer.”
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”Ofta pratade man om hur Gud finns i vardagen vilket kan vara 
lättare att relatera till än ren läsning ur bibeln.”

”För mig som kom utifrån hölls samtalen på en bra nivå, balan-
sen mellan tro och undervisning var lagom.”

”Det pratade på ett sätt som att det var det enda rätta. Ibland 
kändes det ganska överdrivet och gavs inte tillfälle till att disku-
tera och acceptera andras synpunkter och funderingar.”

Upplevelser
Den här enkätundersökningen vill få de tillfrågade att reflektera över hur det pratades om 
tro i kyrkan under deras tonårstid. ”Vad bär du med dig?” och ”Hur ställer du dig idag till 
hur det i kyrkan pratades om Gud och det kristna livet?” är två exempel på frågor. Utifrån de 
svar som gavs går att urskilja i huvudsak två kategorier. En där personerna i fråga ställer sig 
ganska kritiska till hur och vad som sades och en där svaren är positiva till hur det pratades 
om Gud och det kristna livet. Till detta kommer en grupp som konkret lyfte fram innehåll, 
förhållningssätt och reflektioner som de tyckte saknades.

Vi hade andakter i verksamheten jag deltog i.

Ja, varje eller nästan varje gång 41
Ja, minst hälften av gångerna 10
Ja, mindre än hälften av gångerna 3
Nej    0
Vet ej    0

Jag tyckte att andakterna var bra.

Stämmer helt   8
Stämmer i stor utsträckning 31
Stämmer i viss utsträckning 13
Stämmer inte alls   2
Vet ej    0
Vi hade aldrig andakter  0

Andakter:

””
”
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”Dock tror jag att det pratades för lite om Gud i vardagen.”

”Jag tycker så här i efterhand att det pratades för ensidigt om 
hur man kan uppleva Gud. Gud kan upplevas utanför kyrkan 
och det fick vi inte höra så ofta.”

”Vad jag kan minnas pratade vi inte så mycket om det kristna 
livet.” 

Ett par personer uttrycker att de tyckte att undervisning och samtal om Gud och det kristna 
livet var väldigt intressant men att det inte förekom särskilt ofta under deras tonårstid. En 
uttrycker att hen inte fick några tillfredställande svar på sina frågor förrän hen började på 
en folkhögskola. En annan hade önskat ett tydligare fokus på att Gud inte bara är en liten 
del av livet utan kan vara så mycket mer. Om någon tyckte att det var positivt att det prata-
des om Gud i vardagen så var det andra som efterfrågade mer av just detta. 

I andakterna...*

Jag har haft upplevelser av Guds närvaro

Upplevelser av Guds närvaro:*

*respondenterna kunde välja flera svar

”””

Läste ledarna Bibeln
Läste ledarna berättelser ur 

andaktsböcker
Hade vi ljuständning

Bad vi
Sjöng vi sånger

Sjöng vi lovsång
Berättade ledarna om sina 

liv
Pratade vi om livet som 

kristen
Vi hade aldrig andakter

Vet ej
Övrigt

I min vardag
I kyrkan

På andakter
I gudstjänster

På läger
Jag har aldrig haft upplevelser 

av Guds närvaro

Ö
vr

ig
t
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Berättelser
På frågorna som rör Bibelns berättelser svarar 100 % att de ”i stor utsträckning” eller att det 
”stämmer helt” att de fick höra bibelberättelser i kyrkan. Däremot skiftar svaren huruvida de 
fick läsa Bibeln eller om de kunde se att bibelberättelserna var relevanta för deras liv. 

En av frågorna i enkäten tog upp ifall personerna kom ihåg något som det berättades om 
som gjorde ett särskilt intryck på dem. Ungefär hälften av de som har besvarat enkäten 
svarade på frågan. De allra flesta av dessa kunde då peka på någonting särskilt som de minns 
och/eller gjorde ett starkt intryck på dem. Det är viktigt att komma ihåg att personerna har 
berättat om något som de minns, vilket också innebär att det är troligt att även andra saker 
än de som de skriver om kan ha gjort starka intryck. Någon enstaka person skrev att hen 
inte kan peka på någonting och en annan har svarat att för att ha tillbringat så mycket tid i 
kyrkan kommer hen ihåg väldigt lite därifrån. 

Återkommande svarar personerna att de minns att det pratades om att alla människor är 
lika mycket värda och att varje människa är älskad som hen är. Några har också skrivit att 
de minns att det pratades om den gyllene regeln och om medmänsklighet. Dessa har också 
skrivit svar som antyder att det som sades i kyrkan gav dem en grund att stå på: 

Några har också svarat att de minns att det pratades om social rättvisa, miljö och om att 
värna om naturen. Flera av de som har svarat detta lyfter scouterna som ett forum där miljö 
och att värna om naturen återkommande togs upp. En annan skriver också att även om de 
inte pratade om social rättvisa jättemycket i den eller de sammanhang som denna person 
var i så gjorde det starkt intryck på hen när de gjorde det.

I kyrkan fick jag höra berättelser från Bibeln
I kyrkan fick jag läsa Bibeln
Jag kunde se hur bibelberättelserna var relevanta för mitt liv

”Flanellograf-berättelserna från Söndagsskolan kommer man 
ju alltid komma ihåg :) Sen tycker jag att det mesta ändå har 
gett en bra grund, ett tänk där alla människor är lika mycket 
värda och hur man är en bra medmänniska.””
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Andra har svarat att de minns enskilda predikningar, seminarier och berättelser från Bibeln. 
En person skriver till exempel att berättelsen om den förlorade sonen gjorde starkt intryck 
och att hen tänkte, och fortfarande tänker, på att det är viktigt att också komma ihåg de 
som finns i ens närhet och inte bara sakna de som inte finns där. Några har skrivit att de 
särskilt minns sådant som har sagts på läger och någon annan lyfter också att när bilder, 
liknelser och personliga berättelser har använts har detta gjort att de än idag minns vad som 
sades. 

Den sista aspekten som några av de som svarat lyfter är dels bilden av Gud som ständigt när-
varande, som en trygghet, dels egna och andras erfarenheter av Gud, upplevelser på andak-
ter och när någon har berättat om underverk. 

Avslutningsvis lyfter en person att alla de ovan nämnda aspekterna har gjort intryck. Citatet 
nedan visar hur de olika verksamheterna som den här personen var en del av tillsammans 
gjorde starka intryck på hen.   
”

”De få gånger som nån pratade om under, och det märktes att 
personen själv trodde på detta, på riktigt. Det fick mig att bli 
mer nyfiken om detta ändå var nåt verkligt.”

”
”I scouterna var det alltid tal om att man skall vara en god 
kamrat, värna och vårda naturen och hålla ögonen öppna för 
Guds natur. Varje år åkte vi på nyårsläger till [plats], på de läg-
ren var gudsnärvaron stor, andakterna var bra och lägerdelta-
garna var ”törstiga”. Under andakterna där fastnade det alltid 
saker, gärna hela predikningar och dessa gjorde stora intryck.”
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Delaktighet
Att kunna påverka sin situation och den verksamhet man är aktiv inom skapar delaktighet och 
kan förhoppningsvis även leda till inflytande. I enkäten ställdes olika typer av frågor huruvida 
personerna fick chansen att påverka den verksamhet de var delaktiga i. 

Jag kände mig behövd i kyrkan.

Stämmer helt   12
Stämmer i stor utsträckning 19
Stämmer i viss utsträckning 12
Stämmer inte alls   8
Vet ej    3

Jag fick möjlighet att ifrågasätta saker i kyrkan om jag ville det.

Ja, både i de större och mindre 
sammanhangen   12
Ja, men bara i de större 
sammanhangen   1

Ja, men bara i de mindre 
sammanhangen   26

Nej    4
Vet ej    11

I kyrkan fanns det utrymme att diskutera och ha olika åsikter.

Stämmer helt   12
Stämmer i stor utsträckning 17
Stämmer i viss utsträckning 19
Stämmer inte alls   4
Vet ej    2
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Beskriv hur du fick/kunde påverka verksamheten du var med i.
På den här öppna frågan är det många respondenter som menar att det var i samband med 
de aktiviteter som de deltog i som de kunde påverka. Exempelvis fick några ge förslag vad 
som skulle vara med i tonårsprogrammet kommande termin och någon fick vara med och 
bestämma körens repertoar. En annan stor påverkansfaktor var om man var ledare. Då fanns 
det mycket att säga till om hur verksamheten skulle utformas. Några är osäkra på hur de 
kunde påverka och ytterligare en kategori satt med i ungdomsrådet eller verksamhetsrådet 
och fick på så sätt en stor inblick i verksamheten och vad som kunde påverkas.

Någon är dock kritisk och upplevde att det inte fanns så stora chanser att påverka.

”
”Jag satt med i Ungdomsrådets styrelse där man fick vara med 
och diskutera alla aktiviteter. Som scoutledare var jag med och 
lade terminsplaneringar.”

”
”När det skulle anställas ungdomsledare i kyrkan fick vi som var 
ungdomar vara med på intervjun.”

”
”Jag vet inte om jag reflekterade så mycket över det förrän 
jag blev äldre. Det fanns säkert möjlighet, men min personliga 
upplevelse är nog tyvärr att man inte är helt benägen att för-
ändra. Jag upplever det inte riktigt som det fanns en lyhördhet 
inför nya åsikter/tankar/förslag.”
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Relationen till tro, kyrka och församlingen idag
På frågorna som rör respondenternas förhållande till kyrkan idag är svaren blandade. En 
del är aktiva och trivs bra medan andra är aktiva och gör det mest av rutin. Vissa är inte alls 
aktiva längre och för några av dem är det ett medvetet val medan det för den större andelen 
bara blivit så. Det rann ut i sanden och tröskeln att hitta en ny församling vid flytt är hög.

Idag finns jag med i någon verksamhet som kyrkan gör

En gång i veckan eller oftare 16
Ett par gånger i månaden  11
Ett par gånger per år  10
En gång per år   4
Mer sällan än en gång per år 9
Aldrig    4

Känner du dig hemma i en kyrka idag?

Hur ser din
tro ut idag?

Jag tror på Gud

Jag har trott på Gud, 
men gör det inte 
längre

Jag har aldrig trott 
på Gud

Vet inte

Övrigt

Totalt:

Ja, den finns
på orten där
jag bor

Ja, den finns
inte på orten 
där jag bor

Nej Vet ej Totalt:

På frågan ”Hur ser din tro ut idag?” har 37 personer svarat ”Jag tror på Gud”. Om man plock-
ar ut dessa 37 och ser vad de har svarat på frågan ”Vilken var den främsta anledningen till 
att du kom med i kyrkan?” har 30 svarat att det berodde på att deras familj var med. 81 % av 
de som tydligt kan svara att de idag tror på Gud har också vuxit upp i kyrkan.

19  15  2     1  37

1  1  5    0  7

0  0  3    0  3 

1  0  2    1  4

0  0  2    1  3

21  16  12    2  54
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Respondenterna fick även beskriva sin relation till kyrkan idag med ett utförligare svar. Av 
alla 54 svarande var det 35 som besvarade frågan. Även om personerna har gett olika be-
skrivningar följer de ett mönster. Många uppger att de har flyttat och inte besöker kyrkan 
längre alternativt går dit väldigt sällan. Nedan följer citat av olika personer som beskriver 
denna situation på lite olika sätt. 

Dessa citat visar på en tendens att det är svårt att komma in i gemenskapen i en kyrka på 
en ny ort vilket leder till att de inte besöker kyrkan i den nya staden särskilt ofta. Samtidigt 
belyser en annan person att relationen till kyrkan förbättrades efter flytten.

Andra har svarat att de besöker kyrkan, några vid större högtider och andra oftare så som 
några gånger i månaden eller någon eller några gånger i veckan. Av dessa är det många som 
beskriver sin relation till kyrkan i termer av de verksamheter de är aktiva i. Återkommande 
är då att de är aktiva som ledare och/eller funktionärer. Dessa beskriver situationen på olika 
sätt. 

Andra beskriver att de har en relation till kyrkan och känner sig som en del av gemenska-
pen även om de idag inte är aktiva på samma sätt som tidigare eller inte är troende.

”
”Jag har flyttat och inte hittat en ny församling. Inte hittat jämn-
åriga troende i staden jag flyttat till.”

”
”Jag har inte hittat någon kyrka i storstan som jag orkat ”ta mig 
in i”. Det är lättare att växa upp i en kyrka för då vet alla vem 
man är. Att komma ny som ung vuxen och ingen känner en är 
svårare. Jag skulle dock vilja vara med i en kyrka.”

”
”Min relation till kyrkan är faktiskt bättre än någonsin. Jag har 
flyttat hemifrån och själv aktivt sökt mig till en församling i sta-
den jag bor i och blivit medlem i den. Det är en församling med 
en medelålder på kanske 65 år och det är väldigt få ungdomar 
som är aktiva. Men det är just det som motiverar mig, bara min 
närvaro får så positiv effekt hos de äldre i församlingen.”

”
”Jag är scoutledare och går på gudstjänst i princip varje sön-
dag. Jag är även med på vissa tillfälliga projekt.”

”
”Jag får inte ut så mycket i kyrkan idag. Är jag där så är det 
mest som ledare så jag saknar en gemenskap med folk i min 
ålder. Men kyrkan är något jag kommer återgå till i framtiden.”

”
”Jag kommer alltid ha en relation till kyrkan, men det är idag 
ingen aktiv relation. Jag är inte där. Men eftersom kyrkan var en 
sån stor och viktig del i min uppväxt skulle jag nog aldrig kunna 
känna att det är främmande för mig... Det är som hemma utan 
att vara där. Samtidigt så finns det ju anledningar till att jag 
inte är kvar.”
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Gemensamt för en del av respondenterna, oavsett om de idag går till en kyrka eller inte, är 
att de saknar den gemenskap som de hade i kyrkan under tonårstiden. Detta uppgavs både 
av de som är troende och besöker kyrkan mer frekvent, de som tror men inte har någon 
relation till kyrkan idag och de som inte ser sig som troende. Någon uttrycker att hen inte 
känner sig välkommen på grund av sin sexuella läggning men saknar att vara en del av fri-
kyrkan. 

De som inte är aktiva i någon kyrka idag fick också möjlighet att svara på av vilken eller 
vilka anledningar de inte är aktiva längre. Av dessa svar går det att urskilja tre kategorier, 
som i viss mån också överlappar varandra. Den första gruppen har svarat att de inte längre 
är troende, eller att de aldrig har varit troende eller religiösa. Dessa har inte utvecklat sva-
ren mer än så, men någon skriver att detta tillsammans med att de har hittat andra sociala 
sammanhang gör att hen inte längre är aktiv i kyrkan. 

Nästa grupp har svarat att de inte känner sig hemma i kyrkan. Dessa har bland annat svarat 
att de har flyttat och inte känner igen sig i den nya stadens kyrkor. Andra har svarat att vän-
nerna inte längre är kvar och/eller att hen nu har andra sammanhang att fundera och tänka 
kring olika livsfrågor. 

Nästa grupp, som är den största av de tre, uttrycker att de tröttnat på den dubbelmoral, de 
konservativa värderingarna och/eller det utanförskap som de har känt i kyrkan. Citaten ned-
an visar tillsammans hur dessa personer på olika sätt beskriver sin situation och sitt val.

”
”Känner inte att jag passar in i någon kyrka och att det skulle ta 
alldeles för mycket tid att ta sig in i ett sammanhang.”

”
”Det började i tvivel och landade nog i att jag inte riktigt vet hur 
jag ska förhålla mig till kyrkan. Mycket för mig har handlat om 
attityder och hur man ser på andra människor. Hur man pratar 
om att nå ut men hur man ändå sitter i sin kyrka, umgås med 
sina vänner som finns i kyrkan och rör sig i samma cirkel. Hur 
man pratar om att inte döma men hur människor som sen inte 
lever precis som alla andra inte riktigt kan komma in i gemen-
skapen. Jag kanske hårdrar det, men det är det jag fastnar vid. 
Hur kan vi döma när Gud har talat om att endast han kan göra 
det? Varför är det inte öppnare? Varför är vi inte en större del 
av samhället? Varför är vi inte mer förlåtande? Jag skriver allt 
detta men vill också reservera mig för att jag inte satt foten i 
kyrkan på 4-6 år.”

”
”Har inte vågat prova nya kyrkor och församlingar på min nya 
ort, delvis för att min hemförsamling är så trygg och bra. Är ak-
tiv när jag kommer hem till min församling som jag växt upp i!”

”
”Jag tror att jag blev lite skrämd som tonåring. Allt var så svart-
vitt, antingen var man kristen och med i kyrkan, eller så var 
man inte det och gjorde andra saker. Man kunde aldrig blanda 
och gjorde man det så blev man dömd för det.”
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”
”Jag har mer utrymme att vara mig själv i andra kretsar, folk ser 
mig för den jag är och respekterar mig. Det finns mycket i vär-
degrunden i kyrkan som jag fortfarande står för, men konser-
vativa värden som finns bland människorna i kyrkan, könsroller, 
anti-queera hållningar, strukturell rasism och könsroller igen 
och igen, får mig att inte vilja vara en del av kyrkan.”
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”
”Min tonårstid i kyrkan var en bra tid som jag tar med mig 
mycket glädje och bra upplevelser ifrån. Under de åren växte 
jag upp mycket och jag visste alltid att det fanns personer i kyr-
kan som var där för mig om jag behövde dem.”

”
”Mycket. En stabil tro ändå.”

”
”Bra med gemenskapen och den bra verksamheten. Dåligt att 
strävan att få vara med i gruppen försvårade självständiga 
ställningstaganden.”

”
”Det kändes tryggt och verksamheten var ett bra ställe att bara 
få vara på.”

”
”Jag är glad över min tonårstid i kyrkan. Jag är glad över ge-
menskapen, vänskapen, tryggheten, och att jag fick en bra 
grund för min tro som fortfarande håller.”

”
”Fick ta mycket ledaransvar vilket var både på gott och ont. Kan 
i efterhand sakna att få varit en mer ansvarslös tonåring samti-
digt som det även var mycket givande.”

Vad bär du med dig? 
Mot slutet av enkätundersökningen frågade vi vad respondenterna bär med sig från tonårs-
tiden i kyrkan. Av sammanlagt 44 svar är 35 positiva. Det är främst de glada, ljusa och fina 
minnena som respondenterna tar med sig från sin tonårstid i kyrkan.

Flera av de svarande är också tacksamma för att de fått en bra grund i livet och en möjlighet 
att utveckla sin tro.

Några är kritiska och hade önskat ett mer öppet klimat och mindre krav. Någon hade velat 
vara bara tonåring istället för att behöva ta ledaransvar.
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Avslutning
Det du nu läst är alltså en sammanställning av den enkätundersökning som genomförts bland 
unga vuxna, där de har fått reflektera över sin tonårstid i kyrkan och sin relation med kyr-
ka och församling idag. Vi är glada att vi fått möjligheten att kanalisera röster från ett antal 
unga som vuxit upp i, som funnits med eller finns med i Equmenias och Equmeniakyrkans 
föreningar och församlingar runt om i Sverige. Genom att lyfta berättelser och erfarenheter 
på det här sättet, är vår förhoppning att det kan bidra till en större förståelse för varandra. En 
nyfikenhet att ställa egna frågor och en medvetenhet att samtalet om dessa frågor, som rör 
unga och kyrka, är avgörande för församlingens fortsatta liv och verksamhet. Det är när vi 
pratar med varandra och ställer frågor, lyssnar och försöker förstå som relationer kan fördju-
pas och en utveckling är möjlig. 

Vår förhoppning är också att denna enkätsammanställning kan få fungera som ett diskus-
sionsunderlag i det sammanhang där du finns i. Kanske är ni ett kollegium eller en styrelse 
som kan läsa, fundera och samtala om hur det ser ut i ert sammanhang, er förening eller 
församling? Är ni en församling på en ort som många unga flyttar ifrån eller är ni en för-
samling på en ort som många unga flyttar till? Hur kan ni, utifrån era förutsättningar och er 
situation stödja och möta unga på bästa sätt? Kanske är du själv en ung vuxen som vill bidra 
till en större medvetenhet om hur verksamheten kan utformas på den ort där du finns för 
att möta unga människors önskemål och behov när det gäller tro, lärjungaskap, ledarskap 
och församlingsengagemang? 

Den här enkäten famnar över många olika områden och frågor. Ett återkommande tema 
i svaren handlar dock om undervisning, predikan och fördjupande bibelstudier. Detta är 
ett tema som flera respondenter lyfter. Dels lyfts detta i samband med vad de bär med sig, 
vad de värdesatt under sin uppväxt men också i att ett antal respondenter uttrycker just en 
avsaknad av detta. Konfirmationsundervisningen lyfts fram som ett bra sammanhang för 
detta men när den var slut saknades något för att kunna fortsätta fördjupa sig och utvecklas 
i sin tro genom bibelstudier och teologisk reflektion. Någon uttrycker att det var först när 
hen började läsa en bibelskola som hen fick svar på sina frågor kring bibeln, tro och kristet 
liv. Även om människor utvecklas olika, har olika förutsättningar att ta till sig saker i olika 
åldrar, är det ändå anmärkningsvärt att ett antal lyfter att de saknat just undervisning om 
Bibeln och kristen tro under sin tonårstid i kyrkan.  

Ett annat tydligt tema är att det är just i samband med flytt som många tappar sitt engage-
mang och sin tillhörighet i en församling. För många handlar det inte om ett aktivt val utan 
snarare om svårigheten att hitta en församling som de känner sig hemma i, hitta in i gemen-
skapen och viljan att engagera sig, i samband med flytt. I skrivande stund arbetar Equmenia 
med att ta fram plattformar för att underlätta stöd vid flytt. Bara att få frågan från någon 
att följa med på gudstjänst tror vi kan bidra till att fler hittar in i nya församlingar när de 
flyttar. Om kontakten har etablerats redan innan första besöket i kyrkan, kanske via socia-
la medier eller genom en fika på stan, kan steget in i en ny församlingsgemenskap kännas 
något enklare. Låt samtalet om detta fortsätta. 

Equmenia och Equmeniakyrkan vill fortsätta vara en kyrka för hela livet där vi får växa i ge-
menskap med varandra och Jesus. För att det ska vara möjligt behöver vi be, fundera, lyssna 
och reflektera. Vi får vara nyfikna och ställa frågor. Vara beredda på att både släppa taget 
och ta emot. Öppna våra gemenskaper och sammanhang för fler och för mer. 

Bromma, januari 2018

Linnéa Lidskog,
Julia Elenäs, 
Tobias Olsson,
Unni Jonsson



Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader 
heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin här-
lighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom 
sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med 
kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsam-
mans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och 
höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare 
än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar 
i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära 
eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus 
Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

Efesierbrevet 3:14-21





Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet där mötet med 
Jesus förvandlar - mig, dig och världen. Equmenia är en 
plats där barn och unga växer i gemenskap med varandra 
och Jesus. Tillsammans med Equmenia är Equmeniakyrkan 
en kyrka för hela livet. En plats där barn, unga och vuxna 
efter sina förutsättningar kan få växa i tro tillsammans över 
generationsgränser. Barn och unga är en omistlig del av 
församlingens och föreningens liv, identitet och gemenskap 
och många av dem ser sig som en naturlig del av kyrkans 
liv och verksamhet.  Den här enkätundersökningen visar 
dock att det finns kritiska åldrar och övergångar där 
många som tidigare varit aktiva i kyrkan lämnar.

UNGA OCH KYRKA
- en enkätundersökning kring unga vuxnas
reflektion över sin tonårstid i kyrkan.


