
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mångkultur i 

svenska frikyrkor 

 
En intervjustudie 

 

DELKURS: Uppsats, 15 hp 

KURS: Religionsvetenskap, 61-90 hp 

FÖRFATTARE: Lisa Rosenqvist 

EXAMINATOR: Jennie Ahlgren 

TERMIN: VT16 

 



2 
 

 

 

 

  



3 
 

 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

 

Uppsats, 15 hp 

Religionsvetenskap 61-90 hp 

Ämneslärarprogrammet med inriktning 

mot gymnasieskolan 

VT2016 

 

SAMMANFATTNING 

Lisa Rosenqvist 

Mångkultur i svenska frikyrkor 

En intervjustudie 

Uppsatsens syfte är att undersöka förekomsten av invandrare vid gudstjänster och 

verksamheter i fem olika frikyrkoförsamlingar samt att studera hur mångkultur har 

påverkat gudstjänstfirande, undervisning, församlingsgemenskap och 

verksamheter i de undersökta församlingarna. Genom intervjuer med 

församlingsrepresentanter har data insamlats och denna analyseras sedan i 

uppsatsens diskussion utifrån begreppen diakoni, dialog, integration och 

konversion. 

Undersökningens resultat visar att samtliga undersökta församlingar möter ett 

stort antal invandrare genom sina diakonala och integrerande verksamheter, 

men att majoriteten av församlingarna har få gudstjänstbesökare och 

församlingsmedlemmar med invandrarbakgrund. I undersökningen konstateras 

även att flera informanter upplever att undervisning och gemenskap i 
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1 Inledning 

Under år 2015 slog immigrationen till Sverige rekord då över 120 000 människor 

invandrade till landet. Denna siffra säger något om den oroliga situationen i 

världen, men indikerar även att det svenska samhället håller på att bli verkligt 

mångkulturellt. Fler etniciteter, kulturer och religioner syns på olika arenor i det 

svenska samhället tack vare invandring och detta blir påtagligt inte minst i de 

kristna kyrkorna som både genom utåtriktad evangelisation och socialt arbete 

kommer i kontakt med många invandrare. Men vad händer med svenska 

församlingar i mötet med invandrare och icke-svenska kulturer och traditioner? 

Hur förändras svensk frikyrklighet och dess seder och bruk i mötet med 

mångkultur? 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur den mångkultur som idag 

genomsyrar det svenska samhället påverkar kristna frikyrkoförsamlingar.  

Uppsatsen undersöker förekomsten av invandrare som deltar i gudstjänster och 

aktiviteter anordnade i kyrklig regi i fem frikyrkor anslutna till olika samfund. 

Uppsatsens syfte är vidare att utreda om, och på vilka sätt mångkultur och 

invandring har påverkat gudstjänster, verksamheter och församlingsgemenskap i 

de undersökta församlingarna. 

1.2 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning deltar invandrare i gudstjänster och verksamheter i 

de undersökta församlingarna? 

 Hur har invandrares deltagande i gudstjänster och verksamheter påverkat 

gudstjänstfirande, undervisning, församlingsgemenskap och 

verksamheter i de undersökta frikyrkoförsamlingarna?  

 Vilka utmaningar ser undersökningens informanter med att vara en 

kristen frikyrka i ett mångkulturellt Sverige? 
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1.3 Avgränsningar 

Den föreliggande undersökningen har begränsats till att studera fem olika kristna 

frikyrkoförsamlingar. Katolska, österländska och ortodoxa församlingar har 

avsiktligt valts bort i undersökningen. Detta beror på att dessa kyrkor ofta har en 

överrepresentation av invandrare samt att deras traditioner och trosutövning 

skiljer sig avsevärt från de traditionella kristna frikyrkorna, vilket hade kunnat 

leda till missvisande jämförelser.  

Trots att religionsdialog och samarbete över religionsgränserna är ett både 

aktuellt och intressant ämne avhandlas inte heller detta i den föreliggande 

undersökningen, vilken istället fokuserar på att belysa de undersökta 

församlingarnas möten med enskilda individer snarare än religiösa grupper eller 

”invandrarkyrkor”. Det intressanta för den föreliggande studien är inte hur 

svenska församlingsföreträdare möter andra religioners ledare i Sverige för 

samtal kring tro och samarbete, utan istället hur enskilda invandrare, av olika 

religiös bakgrund, påverkar svenska frikyrkoförsamlingar. 

1.4 Begreppsförklaringar 

Immigranter, nysvenskar, flyktingar och utrikes födda svenskar är bara några av 

de benämningar som används för att beskriva människor som flyttat till Sverige 

från ett annat land eller som har utomsvenska rötter. För att upprätthålla en 

stringens gällande begrepp och försöka inkludera så många av dessa människor 

som möjligt används konsekvent benämningen ”invandrare” för att i den 

föreliggande studien beskriva dessa personer. Invandrare innefattar i detta 

sammanhang både första generationens invandrare, det vill säga individer som 

själva invandrat till Sverige, men också andra generationens invandrare, som 

själva är födda i Sverige, men som har minst en förälder som är född i ett annat 

land.1 

Begreppet mångkultur är ett begrepp som används i den föreliggande 

undersökningen och kan tolkas på flera sätt. Dock innebär mångkultur i detta 

sammanhang att människor i Sverige från flera parallella kulturer möts, 

                                                      
1 Tomas Hammar. Invandrare. Nationalencyklopedin. 2016. 
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samexisterar och kan påverkas av varandra. Dessa människor kan då skilja sig 

från varandra gällande både kultur, religiös bakgrund och etnicitet.2 

1.5 Metod och material 

Den metod som har tillämpats för att få fram det material som ligger till grund 

för den föreliggande studien är intervjuer med representanter från fem olika 

frikyrkoförsamlingar. Beroende på vad en undersökning avser att undersöka 

finns ett antal olika intervjuformer som kan användas för att i så hög grad som 

möjligt få svar på de frågor som är relevanta för studien. Skillnaden mellan olika 

intervjuformer kan sägas vara till vilken grad de är strukturerade. Genom att 

anlägga ett praktiskt synsätt3 på valet av intervjuform framstod den 

semistrukturerade intervjun som det alternativ som bäst skulle svara mot den 

föreliggande undersökningens frågeställningar. I en semistrukturerad intervju 

ställs i förväg bestämda frågor till undersökningens informanter, men dessa ges 

sedan frihet att tolka och besvara dem på sitt eget sätt och intervjuaren kan i 

situationen vara flexibel och genom följdfrågor låta informanterna utveckla sina 

resonemang kring frågor som bedöms vara särskilt viktiga för undersökningen.4 

Huruvida en intervju kan anses vara kvantitativ eller kvalitativ hör ofta samman 

med intervjuns struktureringsgrad. Den helt ostrukturerade intervjun lämpar sig 

bäst för en kvalitativ undersökning där förståelsen av hur fenomen och begrepp 

kan tolkas på olika sätt står i centrum. Den helt strukturerade intervjun, som ofta 

blir enkätliknande i sitt utförande, lämpar sig å sin sida bäst för en kvantitativ 

studie där kunskaper om i hur stor mängd något förekommer är relevant.5 Den 

föreliggande studien kräver frågeställningar av kvantitativ art, exempelvis för att 

få en uppfattning av förekomsten av antalet invandrare i de undersökta 

församlingarna, men även kvalitativa frågeställningar som belyser 

informanternas uppfattningar om förändrad kvalitet gällande olika fenomen i 

församlingslivet. Därför har frågor av både kvantitativ och kvalitativ karaktär 

ställts till undersökningens informanter för att få fram det underlag som lämpar 

sig bäst för analys. 

                                                      
2
 Mångkulturalism. Nationalencyklopedin. 2016 

3 Annika Lantz. Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 2013, 35. 
4 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2011, 206. 
5 Lantz, 2013, 34. 
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De fem intervjuer som utgör det huvudsakliga materialet för den föreliggande 

undersökningen har ägt rum i respektive informants församlingsbyggnad och har 

spelats in och därefter transkriberats. Detta har möjliggjort en korrekt 

återgivning av materialet samt förenklat den fortsatta databearbetningen. 

Undersökningens informanter har fått ta del av frågeformuläret några dagar i 

förväg via mejl. Syftet med detta har främst varit att ge informanterna möjlighet 

att kontrollera vissa sakfrågor innan intervjutillfällena, men också för att förse 

informanterna med lite extra tid för reflektion kring frågorna. Detta har bedömts 

kunna gynna undersökningens resultat eftersom det underlättar för 

informanterna att svara i egenskap av företrädare för sina församlingar och inte 

enbart spontant utifrån egna upplevelser.  

Fem av de sex personer som intervjuats i samband med den föreliggande 

undersökningen är anställda som pastorer och tre av dessa är föreståndare för 

sina respektive församlingar. Övriga två pastorer har båda ett särskilt ansvar för 

invandrararbetet i sina församlingar. Den sjätte informanten, som intervjuats 

tillsammans med föreståndaren i sin församling, arbetar ideellt med 

invandrarfrågor. 

1.6 Tidigare forskning 

I antologin Det mångreligiösa Sverige - ett landskap i förändring tecknar 

Andersson och Sander en bild av ett Sverige som i allt större utsträckning har 

blivit ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle där utländska influenser har 

kommit att prägla vårt samhälle. Från att ha varit ett relativt homogent folk med 

få exotiska inslag har dagens svenskar blivit mer internationella gällande både 

kulturliv, matlagningskonst, mode och språk. Detta menar författarna också 

gäller religion och de problematiserar kring vad som händer när de olika 

världsreligionerna möter det svenska samhället och den sekularisering som där 

blir allt mer utbredd.6 

Studier som berör internationell migration och religion har gjorts i begränsad 

omfattning i Sverige. En av de främsta forskarna på området är Eva Hamberg, 

tidigare professor i migrationsforskning. Hamberg har undersökt hur 

                                                      
6 Daniel Andersson & Åke Sander. (red.). Det mångreligiösa Sverige: Ett landskap i förändring. 
Lund: Studentlitteratur, 2015, 27-29. 
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invandrargruppers religion kan förändras i samband med migration och vilka 

orsaker som kan ligga till grund för detta.  

I antologin Makt och människor 2.0 beskriver Hamberg att migration kan leda 

till att religionen får ökad, minskad eller förändrad betydelse för individen. Hon 

menar att den katolska kyrkans tillväxt i USA under 1800-talet är ett bevis på att 

religionens betydelse för grupper eller individer kan öka i samband med 

migration. Då människor vid den tiden invandrade till USA sökte sig en hel del av 

dem till katolska kyrkan trots att de inte hade varit praktiserande katoliker i sina 

respektive hemländer och religion fick därmed en större plats i dessa individers 

liv. Några av orsakerna till detta tros vara att man inte bara av religiösa, utan 

också etniska och sociala skäl söker sig till en församlingsgemenskap då man 

kommer till ett främmande land och ett nytt sammanhang.7  

Den förändrade religiositet bland invandrare som Hamberg åsyftar kan innebära 

att en individ får en helt ny religiös tillhörighet i ett sekteristiskt sammanhang, 

då rörelser som Jehovas Vittnen till följd av sina rekryteringsstrategier är 

framgångsrika när det kommer till att vinna medlemmar som saknar sociala 

nätverk och som har behov av praktisk hjälp, vilket ofta är fallet för personer som 

invandrat, eller kanske flytt, till ett främmande land.8 

Det som dock framträder som vanligast förekommande är att religion i samband 

med migration får minskad betydelse för individen. Detta visar 

religionssociologen Magdalena Nordins studie, Religiositet bland migranter: 

Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund. Nordin har studerat 

sverige-chilenare som efter migration upplever en förändrad religiositet, vilken i 

många fall avspeglar sig i ett minskat gudstjänstdeltagande och religiöst 

engagemang.9 Denna bild framträder även i Hambergs undersökning av 

invandrare som kom till Sverige under Ungernrevolten 1956, och vars 

gudstjänstdeltagande var betydligt lägre efter trettio år i Sverige än vad det hade 

varit då de var bosatta i Ungern.10 Hamberg menar också att något som kan 

                                                      
7 Eva Hamberg. Migration och religion. I Människor och makter 2.0, Jonas Svensson och Stefan 
Arvidsson (red.), 100-104. Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2010, 101-102. 
8 Hamberg, 2010, 103. 
9 Magdalena Nordin. Religiositet bland migranter: Sverige-chilenares förhållande till religion 
och samfund. Diss., Lunds universitet, 2004, 29. 
10 Hamberg, 2010, 102. 
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avgöra om religionens betydelse ökar eller minskar i samband med migration är i 

vilken omfattning individens plausibilitetsstruktur bevaras. 

Plausibilitetsstrukturen är den sociala bekräftelse från omgivningen som 

individen får och som krävs för att religionen ska upprätthållas.11 Denna struktur 

utgörs av närstående i omgivningen som bekräftar att den egna trosutövningen 

är den rätta och det är i denna gemenskap med andra som delar samma tro som 

en religion kan befästas och gemensamma värderingar och trosmässiga 

övertygelser kan stärkas. En individ som har denna typ av struktur kring sig är 

alltså mer sannolik att behålla sitt religiösa engagemang än en individ som 

ensam utövar sin tro i det privata.12 Som immigrant finns dock möjligheten att i 

det nya sammanhanget skapa sig en plausibilitetsstruktur som fyller samma 

funktion. 

Merparten av den forskning som bedrivits på området religion och migration, 

och som presenteras ovan, är, till skillnad från den föreliggande studien, inriktad 

på att beskriva hur migration påverkar enskilda individer eller 

invandrargruppers religiositet i mötet med en ny kultur. Få studier har gjorts för 

att påvisa om kristna församlingar och samfund påverkas i mötet med 

invandrare. Dock har Thomas Stoor, präst i Svenska kyrkan, skrivit boken 

Mellan mission och dialog - Kristna trossamfund och mötet med det 

mångreligiösa Sverige som angränsar till den föreliggande studiens 

intresseområde. Genom att studera riktlinjer och policydokument för olika 

samfund och kristna missionsorganisationer ämnar Stoor klarlägga vilka motiv 

och mål dessa har med det arbete de bedriver bland invandrare i Sverige. För att 

skapa en djupare förståelse har även företrädare för de olika samfunden 

intervjuats. I denna avhandling konstaterar Stoor att få samfund har riktlinjer på 

organisatorisk nivå för hur arbete bland invandrare ska bedrivas. Istället ges de 

enskilda församlingarna förtroende att efter egen förmåga utforma sina 

verksamheter. 

Ledorden för Thomas Stoors forskningsresultat är diakoni, dialog, integration 

och konversion. Han menar att de flesta samfund och missionsorganisationer 

bedriver socialt och diakonalt arbete som ofta syftar till att underlätta 

                                                      
11 Nordin, 2004, 30. 
12 Ibid. 
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integrationsprocessen för invandrare. Dessutom förs i invandrararbetet samtal 

över samfunds- och religionsgränser, och Stoor menar att det yttersta målet med 

dessa diskussioner är att nå ett samförstånd som leder till att fler människor 

bekänner sig som kristna och träder in som medlemmar i samfunden. 

Thomas Stoors bok Mellan mission och dialog - Kristna trossamfund och mötet 

med det mångreligiösa Sverige skrevs år 2002, och är alltså närmare femton år 

gammal. Under dessa år har den svenska kartan på flera sätt ritats om, både till 

följd av sammanslagningar av kristna samfund och på grund av en ökad 

invandring till Sverige. Detta gör den föreliggande studien angelägen, då den 

genom att knyta an till Stoors begreppsstruktur kan återge en mer aktuell bild av 

några frikyrkoförsamlingars invandrararbete i dagens svenska samhälle. 

Dessutom utelämnar Stoor i sin undersökning församlingsföreträdarnas 

reflektioner kring hur de egna församlingarna påverkas av invandring och 

mångkultur, något som den föreliggande undersökningen syftar till att göra i ett 

försök att bredda forskningsfronten gällande migration och religion. 

1.7 Teoretisk inramning 

I Mellan mission och dialog - Kristna trossamfund och mötet med det 

mångreligiösa Sverige försöker Thomas Stoor klarlägga vilka motiv och mål 

olika trossamfund och missionsorganisationer har med det arbete de bedriver 

bland invandrare i Sverige.13 I boken använder sig Stoor av begreppen diakoni, 

dialog, integration och konversion när han diskuterar de olika samfundens 

förhållningssätt till sitt invandrararbete och dessa fyra nyckelord kommer även 

att utgöra den teoretiska ramen för den föreliggande undersökningens analysdel. 

Stoors begrepp kommer där att diskuteras utifrån de undersökta församlingarna 

och i vilken mån deras verksamheter, åsikter och inställningar ger uttryck för vad 

som kan kännetecknas som diakoni, dialog, integration eller konversion. Nedan 

följer en kort definition av de fyra begreppen och hur de bör förstås i denna 

kontext.  

Diakoni definieras i detta sammanhang som det sociala och humanitära arbete 

som församlingar bedriver bland människor och vars primära syfte inte är att 

                                                      
13 Thomas Stoor. Mellan mission och dialog: Kristna trossamfund och mötet med det 
mångreligiösa Sverige. Skellefteå: Norma, 2002, 18. 
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vinna nya kristna utan att hjälpa människor att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Begreppet dialog beskriver Stoor som diskussioner mellan 

människor av olika etnisk härkomst och som syftar till ökad förståelse för, och 

kunskap om, kulturella och religiösa skillnader som annars kan ge upphov till 

fördomar och främlingsfientlighet. Det denna undersökning kommer att ta fasta 

på är främst det som kallas ekumenisk dialog, vilket innebär samtal mellan 

företrädare av samma religion men med olika inriktningar, exempelvis katoliker 

och pingstvänner.14 

Integration syftar till den process då människor av olika ursprung blir en del av 

en gruppgemenskap utan att egen identitet eller kulturell prägel för den skull går 

förlorad utan istället ses som berikande för gruppen som helhet. I förlängningen 

kan begreppet i denna undersökning sägas innebära verksamhet i kyrklig regi 

som syftar till att underlätta för invandrare att hitta sin plats i det svenska 

samhället. Konversion menar Stoor i detta sammanhang handlar om de 

religiösa omvändelser som uppnås genom evangeliserande verksamhet och vars 

huvudmål är att omvända människor till den kristna tron.15 

1.8 Disposition 

Denna undersöknings syfte, frågeställningar, avgränsningar och 

begreppsförklaringar utgör första delen av den föreliggande uppsatsens 

inledande kapitel. Vidare görs i kapitel ett en beskrivning av de metoder och det 

material som använts för att genomföra undersökningen samt en kartläggning av 

tidigare forskning på det område som uppsatsen berör. Uppsatsens första kapitel 

avslutas med en presentation av undersökningens teoretiska ram. I kapitel två 

förses läsaren med en bakgrundsbeskrivning som ska underlätta den fortsatta 

läsningen i kapitel tre, som utgör uppsatsens undersökningsdel. Kapitel fyra 

innehåller en diskussion av undersökningens resultat och uppsatsen avslutas 

med kapitel fem, bestående av en didaktisk reflektion, samt kapitel sex, där källor 

och litteratur presenteras. 

 

                                                      
14 Stoor, 2002, 18. 
15 Stoor, 2002, 20. 
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2 Bakgrund 

2.1 Invandringen till Sverige 

Idag är cirka 16 procent av Sveriges befolkning utrikes födda,16 men att 

människor väljer att flytta till Sverige är inget nytt fenomen. Redan under 

medeltiden började människor att invandra till Sverige för att pröva lyckan som 

köpmän eller hantverkare, dock var mängden invandrare vid den tiden relativt 

begränsad. Från 1930-talet kom Sverige att bli ett verkligt invandringsland, då 

det började flytta in mer människor i landet och den stora utvandringen till USA 

hade avtagit.  

En kraftig ökning av antalet invandrare kom i samband med andra världskrigets 

slut då flyktingar från bland annat Baltikum och Tyskland sökte sig till Sverige.17 

Den invandring som därefter kom att dominera, och som nådde sin kulmen i 

slutet av 1960-talet, var den så kallade arbetskraftsinvandringen, då människor 

från bland annat Finland flyttade till Sverige för att söka arbete. Sedan 1980-talet 

har dock flykt varit den vanligaste orsaken till att människor har sökt sig till 

Sverige och de flesta av dessa människor har utomeuropeiskt ursprung. Ett 

undantag är dock den flyktingström som kom till Sverige i början av 1990-talet i 

samband med oroligheterna i det forna Jugoslavien.18 

Sedan år 2000 har antalet människor som invandrar till Sverige successivt ökat, 

dock med en explosionsartad takt sedan 2014 i samband med den rådande 

flyktingkrisen i Syrien. År 2015 sökte närmare 163 000 människor asyl i Sverige, 

vilket är nästan tio gånger fler människor än vid millennieskiftet. Idag hör 

Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia till de länder varifrån flest människor av 

olika orsaker tvingas fly till Sverige. 19  

2.2 De undersökta samfunden 

Den föreliggande undersökningen bygger på intervjuer med representanter för 

fem olika frikyrkoförsamlingar. Dessa församlingar tillhör i sin tur olika kristna 

                                                      
16 Migrationsinfo. Sverige. 2016. 
17 Tomas Hammar. Invandring. Nationalencyklopedin. 2016. 
18 Migrationsverket. Historik. 2016. 
19 Migrationsverket. Asylsökande till Sverige under 2000-2015. 2015.  
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kyrkosamfund och nedan presenteras en kort sammanfattning av dessa samfund 

och några kännetecken för dem. 

2.2.1 Svenska Alliansmissionen 

Två av de undersökta församlingarna är anslutna till Svenska Alliansmissionen, 

SAM. SAM bildades år 1919 som en sammanslagning av några lokala 

missionsföreningar i Jönköpingstrakten. 167 församlingar är idag anslutna till 

samfundet20  och cirka 20 000 personer var år 2014 registrerade som deltagare i 

samfundets verksamheter.21 SAM som samfund präglas idag, liksom historiskt 

sett, av ett stort missionsengagemang, ett målinriktat ungdomsarbete och en 

strävan att plantera nya församlingar runtom i Sverige och i andra länder.22 

2.2.2 Evangeliska frikyrkan 

En av de undersökta församlingarna är dubbelansluten, dels till SAM, dels till 

Evangeliska Frikyrkan, EFK. EFK bildades år 2002 efter en sammanslagning av 

Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptisterna. Samfundet beskriver 

sin profil med orden evangelikal, baptistisk, missionsinriktad och karismatisk. 

Ungefär 300 församlingar är anslutna till EFK23 och samfundet hade år 2014 

närmare 50 000 betjänade personer, det vill säga deltagare i verksamheter i 

församlingens regi.24 

2.2.3 Equmeniakyrkan 

År 2011 bildades samfundet Equmeniakyrkan då Missionskyrkan, 

Metodistkyrkan och Baptistsamfundet gick samman. Samfundet är idag Sveriges 

största frikyrkosamfund med cirka 750 anslutna församlingar25 och runt 127 000 

betjänade varje år.26 Equmeniakyrkan har sina rötter i den svenska folkväckelsen 

som manade till att den kristna tron skulle få visa sig genom alla delar av livet 

                                                      
20 Svenska Alliansmissionen. Om oss. 2016. 
21 Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statistik 2014. 2014. 
22 Svenska Alliansmissionen. Om oss. 2016. 
23 Evangeliska frikyrkan. Så här tror vi. 2016. 
24 Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statistik 2014. 2014. 
25 Equmeniakyrkan. Vad är Equmeniakyrkan?. 2016. 
26 Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statistik 2014. 2014.  



16 
 

och idag betonar samfundet att man vill vara en kyrka för hela livet där Jesus 

förvandlar världen och individen.27 

2.2.4 Pingst FFS 

Pingströrelsen har traditionellt sett präglats av kongregationalism och tanken på 

ett gemensamt samfund var delvis främmande fram till år 2001, då Pingst, Fria 

Församlingar i Samverkan, FFS, bildades som en riksorganisation för Sveriges 

pingstförsamlingar. Några kännetecken för pingströrelsen kan sägas vara dess 

karismatiska drag med andedop, tungotal och liknande samt en tro på ett 

kollektivt ledarskap.28 Cirka 380 församlingar är anslutna till FFS och årligen 

registreras runt 110 000 personer som deltagare i organisationens 

verksamheter.29 

3 Undersökning 

I det föreliggande kapitlet presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts 

i samband med denna undersökning. De fem undersökta församlingarna 

presenteras var för sig under separata rubriker. 

3.1 Allianskyrkan 

Den av de undersökta församlingarna som i undersökningen kallas Allianskyrkan 

ligger i en större kommun med cirka 130 000 invånare och är ansluten till 

samfundet Svenska Alliansmissionen, SAM. Församlingen har cirka 550 

medlemmar och den representant som intervjuats i samband med denna 

undersökning är anställd pastor och har ett särskilt ansvar för 

integrationsarbetet som bedrivs i församlingen. Allianskyrkan har medlemmar i 

alla åldrar, men medelåldern är trots detta närmare sextio år och en hel del 

medlemmar är pensionärer. Församlingen bedriver flera verksamheter, men de 

som är speciellt riktade till invandrare är ett språkcafé samt gudstjänster på 

arabiska.30 

                                                      
27 Equmeniakyrkan. Vad är Equmeniakyrkan?. 2016. 
28 Pingst – fria församlingar i samverkan. Vi tror på… 2016. 
29 Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Statistik 2014. 2014. 
30

 Intervju med Informant Allianskyrkan 2016-04-27. 
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Informanten från Allianskyrkan berättar att cirka 20 invandrare närvarar vid 

församlingens söndagsgudstjänster, och ungefär tio av församlingens 

medlemmar har invandrarbakgrund. Däremot deltar ett större antal invandrare i 

det språkcafé som finns i Allianskyrkan där det finns möjlighet till såväl 

språkträning och barnaktiviteter som fysisk aktivitet i församlingens sporthall 

samt det som informanten kallar kulturanpassning, då man ger grundläggande 

information om svenska seder och bruk. En anledning till att så många som 70 

till 100 invandrare kommer till församlingens språkcafé varje vecka är att 

församlingen hyr bussar som åker runt till kommunens olika flyktingboenden 

och hämtar upp människor som är intresserade av att delta i språkcaféet. 

Språkcaféet har inte några religiösa inslag, men det följs av en bibelstudiegrupp 

där även en del invandrare har valt att delta.31 

De gudstjänster som hålls på arabiska lockar få svenskfödda 

församlingsmedlemmar då språket blir ett hinder. Informanten medverkar i 

dessa gudstjänster i egenskap av pastor då han hälsar välkommen till 

samlingarna och ibland predikar med hjälp av tolk. Dessa gudstjänster är främst 

avsedda för nyanlända invandrare och de som predikar är oftast arabisktalande. 

Allianskyrkans informant säger att församlingens målsättning är att det ska vara 

endast en gemensam gudstjänst för hela församlingen, men att detta är en 

omöjlighet i nuläget sett till många nyanlända invandrares begränsade 

svenskkunskaper.32  

Informanten menar att församlingsmedlemmar och anställda som är engagerade 

i invandrararbetet försöker att inte utöva hårda påtryckningar gällande sin tro, 

men att de alltid är tydliga med det kristna budskap som församlingen står för 

och önskar sprida. Informanten berättar att flera invandrare har frågat varför 

församlingen väljer att hjälpa flyktingar och dessa frågor blir en naturlig ingång 

till samtal om kristen identitet och det förhållningssätt gentemot andra 

människor som förespråkas i Bibeln.33 

Informanten från Allianskyrkan anser inte att församlingen har gjort några stora 

förändringar av sina gudstjänster för att underlätta för invandrare. Gudstjänsten 

                                                      
31 Intervju med Informant Allianskyrkan 2016-04-27. 
32

 Intervju med Informant Allianskyrkan 2016-04-27. 
33

 Intervju med Informant Allianskyrkan 2016-04-27. 
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kan, för de som önskar, tolkas till arabiska vilket också pålyses vid gudstjänsterna 

och även en viss hjälp med översättning till engelska förekommer. För att spegla 

mångkultur har församlingsstyrelsen också talat om att få in arabiska inslag i 

gudstjänsterna, men detta har ännu bara skett vid ett fåtal tillfällen.34 

Informanten anser inte att församlingens undervisning har förändrats i samband 

med att fler invandrare närvarar på gudstjänster och bibelstudium. Däremot har 

han uppmärksammat att de predikningar som hålls av arabisktalande personer 

på de arabiska gudstjänsterna tenderar att bli radikala och göra tydliga 

markeringar som många svenska pastorer undviker. Han berättar att han gärna 

skulle se att dessa nyanserades en aning och blev mer lika den svenska retoriken 

för att undvika att människor blir skrämda av denna undervisning.35 

Det som Allianskyrkans informant ser som en av församlingens största 

utmaningar i mötet med mångkultur är att lyckas med att integrera invandrare 

på ett bra sätt. Han menar att många församlingsmedlemmar ser att invandrare 

berikar församlingen, som tidigare varit väldigt homogen, men ett fåtal 

medlemmar påtalar också att det kan uppstår svårigheter i samband med 

integrationsarbetet då mindre stölder och liknande har förekommit på 

språkcaféet. Dock upplever informanten att hela församlingen har reagerat 

positivt när enskilda invandrare har berättat sina historier på svenska och 

därmed också konkret visat på att deras språkliga förmåga har förbättrats sedan 

de började komma till församlingens verksamheter. För att hjälpa integrationen 

på traven har församlingen ibland använt sig av en typ av bordsplacering för att 

bryta upp invanda mönster vid kyrkkaffet, men arbetet med att inkludera alla i 

gemenskapen på ett bra sätt är en process som tar tid, menar informanten.36  

Allianskyrkans informant berättar att han upplever att det måste finnas en 

balans i graden av anpassning i församlingslivet då för mycket förändringar 

riskerar att leda till att församlingens egen identitet suddas ut, men att det 

samtidigt gäller att uppmuntra andra kulturella inslag och visa nyfikenhet 

gentemot dessa. Genom att exempelvis få visa på sin egen matlagning kan 

                                                      
34 Intervju med Informant Allianskyrkan 2016-04-27.  
35 Intervju med Informant Allianskyrkan 2016-04-27. 
36

 Intervju med Informant Allianskyrkan 2016-04-27. 
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invandrare känna att de bidrar och samtidigt behålla något av sitt eget arv som 

känns tryggt, menar informanten.37 

3.2 Allians- och baptistkyrkan 

Den församling som i undersökningen kallas Allians- och baptistkyrkan finns i en 

kommun med drygt 30 000 invånare och har cirka 260 medlemmar. 

Församlingen har en relativt jämn åldersfördelning, men de två största 

åldersgrupperna är de mellan 20 och 30 år respektive 50 och 60 år. Allians- och 

baptistkyrkan är ansluten både till Svenska Alliansmissionen och Evangeliska 

Frikyrkan. Församlingen erbjuder barn- och ungdomsverksamhet, men också 

språkcafé och svenskundervisning där invandrare är den primära målgruppen. 

Den person som intervjuats i samband med denna undersökning är anställd som 

omsorgspastor i församlingen och har ett särskilt ansvar för hembesök, själavård 

och integration.38 

Närmare 30 procent av Allians- och baptistkyrkans medlemmar har 

invandrarbakgrund och ett femtiotal invandrare brukar närvara vid 

söndagsgudstjänsterna. Informanten uppskattar att drygt 160 invandrare på 

något sätt kommer i kontakt med församlingens verksamheter varje vecka.39 

Informanten berättar att församlingen aktivt arbetar med att anpassa 

gudstjänsterna för att underlätta förståelsen och spegla den mångkultur som 

finns representerad i församlingen. Vid varje gudstjänst läses dagens predikotext 

på något ytterligare språk utöver svenska och det sker även simultantolkning till 

karenska, ett språk som har sitt ursprung i Burma och som flest antal invandrare 

i församlingen talar. Lovsångs- och psalmtexter visas på väggen och ibland 

används även bilder för att förtydliga eller understryka något särskilt i en 

predikan. Allians- och baptistkyrkans informant berättar även att de som 

predikar försöker vara medvetna om sitt språkbruk och försöka använda sig av så 

vanliga svenska ord som möjligt utan att krångla till det.40  

                                                      
37 Intervju med Informant Allianskyrkan 2016-04-27. 
38 Intervju med Informant Allians- och baptistkyrkan 2016-04-26.  
39 Intervju med Informant Allians- och baptistkyrkan 2016-04-26. 
40 Intervju med Informant Allians- och baptistkyrkan 2016-04-26.  
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Församlingsledningens ambition är att varje gudstjänst ska innehålla något 

mångkulturellt inslag och det kan då handla om sång, textläsning eller dans som 

speglar ickesvensk kultur. Dessutom, menar informanten, medverkar invandrare 

i gudstjänster genom att agera exempelvis kollektörer eller nattvardstjänare.41 

Hon tror också att det faktum att församlingen är så mångkulturell påverkar 

undervisningen i församlingen, då man som talare inte längre kan utgå från att 

man enbart talar till ”välmående medelklassvenskar”. En del människor som 

församlingen kommer i kontakt med befinner sig i en utsatt position i samhället 

och har dessutom ekonomiska svårigheter. Informanten hävdar att detta är 

viktiga faktorer att ta i beaktande när man förbereder en predikan eller liknande 

och inte ta för givet att alla som lyssnar har samma materiella tillgångar och 

förutsättningar. Hon tror också att ämnen som livsfara och flykt aktualiseras då 

människor i församlingen har personliga erfarenheter av detta. Dessa ämnen 

berörs då oftare i undervisningen och det faller sig även naturligt att knyta an till 

den rådande situationen i världen.42 

Att mötas över etnicitetsgränserna är inte alltid enkelt, men informanten menar 

att ett ökande antal svenskfödda församlingsmedlemmar numera sätter sig och 

samtalar med invandrare vid exempelvis kyrkkaffet. Dock ser hon att detta skulle 

kunna ske i större utsträckning, men tror att vissa människor kan uppleva en 

rädsla att inte kunna göra sig förstådda och därför håller sig på sin kant.43 

Allians- och baptistkyrkans informant anser att det svåraste med att vara en 

mångkulturell församling är den språkliga barriären som kan göra att inte alla 

upplever delaktighet. Till vis del kan språkförbistringarna överbryggas och kräver 

då en tydlighet gällande den information församlingen vill nå ut med till sina 

medlemmar, menar informanten. Hon poängterar dock att denna tydlighet i 

längden innebär en vinst även för svenskfödda församlingsmedlemmar som 

behöver få mer utförliga förklaringar och påminnelser om församlingens 

aktiviteter.44  

                                                      
41

 Intervju med Informant Allians- och baptistkyrkan 2016-04-26. 
42 Intervju med Informant Allians- och baptistkyrkan 2016-04-26. 
43

 Intervju med Informant Allians- och baptistkyrkan 2016-04-26. 
44

 Intervju med Informant Allians- och baptistkyrkan 2016-04-26. 



21 
 

Informanten anser att invandrarna i församlingen har berikat församlingslivet 

och kan lära svenskfödda medlemmar mycket, exempelvis att ha med sig bönen 

på ett naturligt sätt i allt man gör i sin vardag. Hon menar också att generositeten 

och gästfriheten är stor hos invandrargrupperna och att man inte ser 

svårigheterna i att anordna stora sammankomster i hemmen där man kan umgås 

på ett avslappnat sätt. Informanten berättar också att församlingens medlemmar 

med invandrarbakgrund är förebilder då de ofta påtalar sin tro och dess 

betydelse för människor de möter på arbete och i skola och ser till att bjuda in 

sina landsmän till församlingen och dess verksamheter. Detta har gjort att 

Allians- och baptistkyrkan som helhet har fått en större kontaktyta och kan nå ut 

till fler människor.45 

3.3 Immanuelskyrkan 

Församlingen som i undersökningen kallas Immanuelskyrkan har cirka 600 

medlemmar och beskrivs av informanten, som är pastor och 

församlingsföreståndare, som en ”typisk medelklassförsamling”. Församlingen 

finns i en kommun med runt 130 000 invånare och medelåldern i församlingen 

är relativt hög. Immanuelskyrkan tillhör samfundet Equmenia. Församlingen 

bedriver flera typer av aktiviteter för människor i olika åldrar och verksamheter 

riktade särskilt till invandrare finns i form av läxhjälp i kyrkan några gånger per 

vecka samt ett språkcafé som drivs i samarbete med Lernia. Kyrkan har även 

ställt delar av sina lokaler till förfogande för kommunen som under en period 

hade ett ankomstboende för nyanlända flyktingar där.46 

Församlingens informant menar att det är svårt att bedöma hur många 

invandrare som är medlemmar i församlingen eller som närvarar vid 

söndagsgudstjänsterna, men säger att det i nuläget inte är så många. Desto fler 

människor med invandrarbakgrund deltar dock i församlingens verksamheter 

och ett sextiotal invandrare besöker språkcaféet varje vecka. Informanten 

berättar att församlingen vill arbeta med långsiktig integration och skapa 

relationer och möten mellan människor. Många invandrare har aldrig varit 

hemma hos en svensk, vilket har gjort att församlingen försöker skapa 

                                                      
45 Intervju med Informant Allians- och baptistkyrkan 2016-04-26.  
46 Intervju med Informant Immanuelskyrkan 2016-04-25. 
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kontaktfamiljer eller erbjuder invandrare att ”låna en svensk” som man blir 

hembjuden till och på det sättet börjar lära känna.47 

Gudstjänsterna i Immanuelskyrkan är inte i någon större utsträckning anpassade 

för att underlätta för invandrare, berättar informanten. Han hävdar att andra 

kyrkor säkert arbetar mer aktivt med att inlemma invandrare i församlingslivet, 

men upplever själv att många av de invandrare som församlingen har kontakt 

med går till sina hemländers kyrkor där modersmålet talas i gudstjänsten. Ibland 

medverkar invandrare med inslag i gudstjänsterna, men informanten uttrycker 

att han personligen har svårt för att människor ska ”visas upp” i gudstjänsterna 

och är tydlig med att poängtera att då en person medverkar är det för att hen har 

något att bidra med, och inte bara för att personen är utlandsfödd. Det kan då 

handla om någon textläsning eller dans, men det är inte så vanligt 

förekommande. Då församlingen på flera sätt är en traditionell 

frikyrkoförsamling med hög medelålder kan det vara svårt att göra några större 

förändringar i gudstjänsternas formspråk, menar informanten, men trots detta 

arbetar man med att förnya sig en del. Ibland kan enskilda 

församlingsmedlemmar sätta sig bredvid invandrare och hjälpa till med tolkning 

till engelska, men informanten berättar också att många av de invandrare som 

besöker kyrkan ser det som en chans att träna svenska och vill då höra språket 

talas så mycket som möjligt.48 

Informanten tror att undervisningen i församlingen har påverkats av att det nu 

finns fler invandrare och kulturer i församlingsarbetet. Han anser själv att det i 

dagens läge är viktigt att samtala om att växa i kärlek till andra människor och 

lära sig att välja vilka auktoriteter man lyssnar till. När myndigheter i 

beslutsfattande processer inte alltid behandlar invandrare väl är det ännu 

viktigare att församlingen faktiskt gör det, menar informanten. Det handlar om 

att adressera ”den duktiga svensken” att faktiskt också tänka i kärlek och inte 

enbart i lagar och förordningar. Detta perspektiv, samt de ständiga referenserna 

                                                      
47 Intervju med Informant Immanuelskyrkan 2016-04-25.  
48 Intervju med Informant Immanuelskyrkan 2016-04-25.  
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till läget i världen, tror informanten är nya infallsvinklar som inte förekom i 

predikningar för några år sedan.49 

Immanuelskyrkans informant berättar att församlingen har samarbetat en del 

med en assyrisk församling som ligger i närheten, och att de gärna satsar på den 

typen av integrerande verksamhet då olika församlingar får möjlighet att knyta 

kontakter. Han säger också att det för många invandrargrupper tar flera 

generationer innan man känner sig bekväm med det svenska språket i 

gudstjänsterna och att invandrarkyrkorna därmed fyller en viktig funktion.50  

Församlingens inställning till sitt arbete bland invandrare har sin grund i den 

gyllene regeln, berättar informanten och säger att de inte aktivt evangeliserar 

eller försöker övertala människor att gå med i församlingen. Informanten 

betonar att detta förhållningssätt inte innebär att församlingen inte tror på 

evangelisation, men de vill visa invandrare att församlingens ambition inte är att 

”göra om” invandrare utan att öppna upp det svenska samhället för dem och ge 

dem möjligheter att utveckla sitt språk, få möjlighet till arbete och liknande. Han 

berättar att vissa invandrare tror att det följer vissa privilegier med att vara 

medlem i församlingen, men där försöker han vara tydlig med att klargöra att 

alla är lika välkomna och har möjlighet att få hjälp och stöd, oavsett om man 

tillhör församlingen eller inte. Om man vill bli medlem i församlingen ska det 

beslutet vara sprunget ur en personlig trosövertygelse och inte ur en önskan om 

att få fördelar gentemot andra, menar informanten.51 

Församlingen stärks i sin gemenskap när man inser att det finns ett stort 

engagemang och en vilja att hjälpa utsatta flyktingar, tror informanten. Många 

medlemmar har ställt upp som funktionärer då församlingen inhyste ett 

ankomstboende och andra har engagerat sig som lärare i svenskundervisningen 

församlingen har bedrivit på flyktingboenden runtom i kommunen. Informanten 

menar att detta visar på församlingens resurser och den solidariska kraft som 

                                                      
49 Intervju med Informant Immanuelskyrkan 2016-04-25. 
50

 Intervju med Informant Immanuelskyrkan 2016-04-25. 
51

 Intervju med Informant Immanuelskyrkan 2016-04-25. 



24 
 

faktiskt finns i en frikyrka och som i sig blir en uppmuntran för den egna 

församlingen.52 

Den svårighet som Immanuelskyrkans informant ser i församlingens möte med 

invandrare och det mångkulturella Sverige är individualismen och det faktum att 

så många av den egna församlingens medlemmar har det så gott ställt att man 

inte är beroende av andra människor. Han påtalar att det förr fanns ett större 

behov av exempelvis gemensamma sommarhem och liknande som blev 

mötesplatser i kyrklig regi, men att dessa fasats ut då människor köper egna 

sommarhus och på andra sätt avlägsnar sig från den kollektiva sfären. 

Informanten menar att det är de svaga i samhället, då bland annat invandrarna, 

som blir lidande av att var och en i allt större utsträckning vill frigöra sig från det 

gemensamma och klara sig själv. Han säger att det är en viktig rättighet att få 

vara självständig, men att det också finns en fara i att bli så individualistisk att 

man glömmer bort att tänka på de som har det svårt. Som ett led i att motverka 

dessa utsatta individers ensamhet har Immanuelskyrkan börjat arbeta med olika 

självhjälpsgrupper där människor i liknande livssituationer kan mötas och bygga 

relationer. Detta tror informanten är ett bra sätt att motivera och uppmuntra 

människor som behöver gemenskap och meningsfullhet i vardagen.53 

3.4 Missionskyrkan 

Församlingen som i undersökningen kallas Missionskyrkan tillhör samfundet 

Equmeniakyrkan och har cirka 480 medlemmar, varav den mest aktiva gruppen 

är mellan 55 och 75 år. Församlingen är belägen i en mindre kommun med cirka 

30 000 invånare och de representanter från församlingen som intervjuats i 

samband med denna undersökning är dels pastorn och föreståndaren i 

församlingen och dels en medlem som är engagerad i församlingens 

invandrararbete. Församlingen bedriver scout- och tonårsverksamhet och 

verksamheter som startats med särskild tanke på invandrare är läxhjälp, 

dopskola samt en samling på utvalda lördagskvällar som kallas mötesplatsen.54 
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Informanterna berättar att det vid söndagsgudstjänsterna brukar närvara cirka 

25 invandrare och ungefär 15 av församlingens medlemmar har utländsk 

bakgrund. De säger också att församlingens gudstjänster endast i begränsad 

utsträckning är anpassade för att underlätta för invandrare. En av informanterna 

brukar tolka predikan till engelska för en mindre grupp och ibland har bibelord 

på något annat språk än svenska lästs i samband med dop eller 

medlemsupptagning, men informanterna menar att det är svårt att anpassa 

gudstjänsterna på ett sätt som gör att alla känner sig nöjda. Om stora 

förändringar sker kan det hända att äldre församlingsmedlemmar inte längre 

känner sig bekväma och förändringar måste därför ske långsamt. Dessutom 

betonar informanterna att de invandrare de möter inte är en homogen grupp, 

utan individer med olika preferenser också när det kommer till att uttrycka sin 

tro.55 

Missionskyrkans informanter estimerar att cirka 60 invandrare deltar i 

församlingens läxhjälp varje vecka och runt 100 personer har kommit till de 

månatliga träffarna som kallas mötesplatsen och som tolkas till arabiska. 

Mötesplatsen syftar till att bygga relationer och sociala nätverk och 

informanterna skulle gärna se att även fler svenskfödda församlingsmedlemmar 

medverkade vid dessa sammankomster. De ser dock att en del medlemmar vågar 

ta steg och försöka lära känna invandrare, bjuda hem dem och själva bli 

hembjudna.  De upplever att människor som tidigare själva kommit nya till en 

stad eller ett land och har gjort samma resa är de som är extra bra på att bemöta 

nya invandrare. En av informanterna beskriver även att det har börjat märkas i 

församlingen att medlemmar reflekterar över hur de själva skulle vilja bli 

bemötta och därmed oftare ”handlar i tro med kärlek”. Missionskyrkan har haft 

en dopskola där människor som vill döpas får undervisning om vad dopet 

innebär. Detta har församlingen valt att satsa på för att försöka se till att 

anledningen till att en person vill döpa sig är en längtan efter att bli en kristen, 

och inte enbart en längtan efter att få stanna i Sverige.56 

Informanterna vittnar om många möten med andra kulturella och religiösa 

uttryckssätt som berikar församlingen på flera sätt. De har uppmärksammat att 
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invandrare kan fungera som normbrytare på gudstjänsterna då de ofta är 

frimodiga i bön och gärna sätter sig i kyrkans främre del, till skillnad från många 

svenskar som är avvaktande och håller sig i de bakre bänkraderna. Dessutom, 

menar en av informanterna, har många invandrare en stor respekt för 

kyrkorummet och dess helighet, vilket är något som många svenskfödda 

församlingsmedlemmar inte känner igen. Ljus brinner numera nästan alltid i 

församlingens kyrksal och människor kommer in dit för att be även utanför 

ordinarie gudstjänsttid. Detta har inneburit något av en kulturkrock för vissa 

äldre församlingsmedlemmar, berättar informanterna, men säger också att man 

måste respektera människors önskan att få be på det sätt och vid den tid de 

önskar. Att invandrares böneyttringar ibland tar sig i uttryck på karismatiska sätt 

som kan härledas till väckelsetraditionen är något som en del 

församlingsmedlemmar känner sig obekväma med, men församlingens 

representanter menar att detta faktiskt är en naturlig del av det frikyrkliga arvet 

även i Sverige, men som många kristna tycks ha glömt bort.57 

Församlingens informanter ser att det ibland finns meningsskiljaktigheter 

mellan första generationens invandrare och deras barn som är uppvuxna i 

Sverige och som nu önskar praktisera sin kristna tro enligt svensk tradition och 

frigöra sig från ”invandrarkyrkan”. Detta utmanar också församlingens sätt att 

utföra exempelvis barndop, då en del invandrare önskar döpa sina barn i 

Missionskyrkan, men samtidigt vill inkorporera traditioner som de bär med sig 

från hemlandets kultur.58 

Missionskyrkans informanter menar att den ökade mångkulturen i 

församlingslivet har gjort att trösklarna har sänkts eftersom många ”sökare” som 

ännu inte formulerat en tro närvarar vid samlingar och gudstjänster. Dessutom 

betonar en av informanterna att invandrares vördnad för det heliga utgör en 

nyttig kontrast till dagens svenska, folkliga frikyrkor som kan tendera att bli mer 

glättiga i sitt tilltal. Något som inte heller är typiskt svenskt är den mer 

hierarkiska syn som många invandrare har på hur en kyrka kan vara uppbyggd 
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samt respekten för att det som sägs av pastorn i kyrkan är det som är giltigt, 

säger informanterna.59  

En av informanterna upplever att mångkulturen i församlingslivet har gjort att 

ämnen som diakoni, bistånd och mission oftare lyfts i predikan vilket ger tillfälle 

att undervisa den egna församlingen om vikten av dessa. Den av Missionskyrkans 

informanter som arbetar som pastor berättar att han numera ofta väljer att 

inkludera inslag som är ”basic” och som tydligt beskriver den kristna tron, såsom 

Herrens bön och trosbekännelsen. Han menar att dessa även innehåller 

formuleringar som invandrare från andra kristna traditioner kan känna igen 

vilket kan stärka gemenskapen och samhörigheten i tron.60 

Missionskyrkans informanter ser att det finns en styrka i det som invandrare kan 

bidra med till församlingen. Bland annat menar de att många invandrare till följd 

av sin bakgrund har en förmåga att fokusera på det centrala i tron och de har ett 

språk för de svåra stunderna i livet. Informanterna tror att dessa människor kan 

lära svenskfödda församlingsmedlemmar att våga be om hjälp i förbön och visa 

sig sårbara i dagens samhälle som till viss del präglas av ett förakt för svaghet.61 

3.5 Pingstkyrkan 

Den församling som i undersökningen kallas Pingstkyrkan ligger i en större 

kommun med 130 000 invånare och församlingen har över 2 400 medlemmar. 

Den person som har intervjuats i samband med denna undersökning är pastor 

och föreståndare i församlingen. Han berättar att församlingen har medlemmar i 

alla åldrar och att detta också avspeglas i gudstjänstfirandet. Församlingen är 

ansluten till samarbetsorganisationen Pingst FFS, Fria församlingar i samverkan, 

och bedriver verksamheter för alla åldersgrupper. Den verksamhet där 

församlingen främst möter invandrare är en cafékväll där människor från olika 

delar av världen varje vecka umgås och kan delta i olika aktiviteter som äger rum 

i kyrkan.62 
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Informanten berättar att församlingen även har medverkat i att starta upp ett 

ankomstboende och bistått kommunen då de behövt hjälp för att kunna klara av 

det intensiva flyktingtrycket. Genom att hämta barnfamiljer på ankomstboenden 

och låta dem få spendera tid i kyrkans lekland har de kunnat erbjuda ett 

uppskattat miljöombyte för de barn som varit tillfälligt placerade i staden.63 

Pingstkyrkans informant uppskattar att cirka tio procent av församlingens 

medlemmar är invandrare, och många människor med utländsk bakgrund deltar 

i gudstjänsterna, en förändring som skett de senaste tre åren. Även många av 

församlingens egna verksamheter har börjat bli mer mångkulturella. En gång i 

veckan träffas församlingsmedlemmar och äter middag tillsammans och dit har 

även en del invandrare hittat. Alphakurserna, de grundkurser i kristen tro som 

församlingen anordnar, har även de börjat få deltagare med invandrarbakgrund 

vilket aktualiserat frågan om dessa samlingar ska börja tolkas till olika språk.64 

Församlingen har en väl fungerade tolkanläggning som används vid varje 

söndagsgudstjänst och gör att människor kan sitta var de vill i kyrkan och få höra 

predikan på sitt språk med hjälp av hörlurar. Informanten menar att 

församlingen alltid strävar efter att inkludera människor och att man försöker 

anpassa det som sägs så att så många som möjligt ska förstå budskapet, men 

utan att det för den skull tappar djupet. Däremot anser han att församlingen 

skulle kunna bli bättre på att få in fler mångkulturella inslag i gudstjänsterna för 

att spegla de människor som sitter i bänkarna. Dock berättar han att 

församlingsledningen aktivt arbetar med att tröskeln till "scenen" ska vara låg. 

De som medverkar väljer att inte vara allt för uppklädda, för att 

gudstjänstbesökare inte ska tro att en viss stil eller framtoning krävs för att 

kunna medverka i gudstjänsten. Informanten säger också att man vid så gott som 

varje gudstjänst kan se människor av olika etniciteter på scenen samt att det 

finns människor med invandrarbakgrund i församlingens ledarskap.65 

I församlingens regi hålls även gudstjänster dels på spanska, men också 

gudstjänster för nordafrikanska invandrare, och dessa gudstjänster blir tillfällen 

då invandrare kan känna sig trygga med att deras hemspråk talas under hela 
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gudstjänsten. Dock menar informanten att en svårighet ligger i att lyckas få dessa 

invandrargrupper med i församlingsgemenskapen och undvika att det uppstår 

"grupper i gruppen" som fungerar som separata delar av församlingen. 

Informanten berättar att ambitionen är att alla församlingens verksamheter ska 

peka mot söndagens gudstjänst då hela församlingen tillsammans kan mötas och 

därmed undvika att människor cementeras i sina sociala och kulturella fack.66 

Pingstkyrkans informant tror att vissa förändringar gällande den undervisning 

som församlingen får ta del av har skett i samband med att fler invandrare 

kommit in i församlingen. Han har själv känt att det är angeläget att adressera 

den smygrasism som han upplever finns i samhället och som inte heller en 

kristen församling är immun mot. Därför har han ibland valt att i predikan tala 

om hur Gud ser på olika människor och religioner för att uppmuntra de 

människor som har mycket fördomar att överge dessa. Informanten tror att detta 

har varit en resa främst för en del av församlingens äldre medlemmar som haft 

förutfattade meningar om andra kulturer och etniciteter. En viktig del i mötet 

med invandrare tror informanten är att undervisa församlingen om att inte tveka 

för att bjuda in muslimer till kyrkan och dess verksamheter. Han anser att det 

finns en felaktig uppfattning om att detta kan leda till att muslimerna "tar över" 

kyrkan och det svenska samhället. Han menar dock att man som kristen måste 

vara övertygad om att Jesus är den rätta vägen och att det inte finns några 

motsättningar mellan det påståendet och att möta människor som tillhör andra 

religioner.67 

Även församlingens sociala mönster har förändrats sedan församlingen har blivit 

mer mångkulturell, hävdar Pingstkyrkans informant. Han ser att fler medlemmar 

umgås över både generations- och etnicitetsgränserna och försöker knyta nya 

kontakter. Han upplever även att de erfarenheter som många invandrare bär på 

hjälper svenskfödda församlingsmedlemmar att sätta saker i perspektiv och 

känna tacksamhet för sina egna, ofta privilegierade, liv.68 

Att skapa äkta relationer med människor från andra länder och kulturer upplever 

informanten som en utmaning och han menar att steget från att umgås och ha 

trevligt vid kyrkkaffet till att mötas i hemmen och bli riktiga vänner kan vara 
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ganska stort. Mötet med invandrare i församlingen gör att människor får 

reflektera över hur integrerade de egentligen önskar bli, och informanten 

berättar att frågan om ekonomiska förutsättningar och Guds syn på rikedom 

också aktualiseras i detta sammanhang. Många av församlingens medlemmar 

tillhör något som skulle kunna kallas medelklass och är vana vid att utan 

problem kunna betala sina barns lägeravgifter och dylikt, medan en del 

invandrare i församlingen befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation och 

inte kan "unna sig" saker på samma sätt som andra församlingsmedlemmar. 

Informanten menar att man som församling då måste omvärdera en del 

satsningar och ha i åtanke att alla församlingens medlemmar inte har samma 

förutsättningar.69 

Spontanitet, livlighet och glädje i gudstjänstfirande och den sociala gemenskapen 

är bara några av de saker som Pingstkyrkans informant anser att människor med 

invandrarbakgrund tillför församlingslivet. Dessutom tror han att böner och 

samtal mellan människor blir ännu mer angelägna när saker som svält, fattigdom 

och flykt tidigare har präglat människors vardag.70 

3.6 Sammanfattning 

Ett av denna undersöknings syften, som framgår i den första frågeställningen, 

var att kartlägga hur många invandrare som närvarar vid gudstjänster och deltar 

i verksamheter i olika frikyrkor. Samtliga fem informanter uppger att ett stort 

antal invandrare, i de flesta församlingar runt 100 personer, deltar i de 

verksamheter som församlingen anordnar. Hur många invandrare som tar del av 

de verksamheter som bedrivs i församlingen tycks alltså vara oberoende av den 

egna församlingens storlek. 

Antalet invandrare som är medlemmar och/eller besöker söndagsgudstjänsterna 

varierar mellan de olika församlingarna. Informanter från Allianskyrkan, 

Immanuelskyrkan och Missionskyrkan hävdar att ett begränsat antal invandrare, 

maximalt runt 20 personer, deltar i deras respektive gudstjänstfirande och inte 

heller så många av församlingarnas medlemmar har invandrarbakgrund. 

Däremot i Allians- och Baptistkyrkan är nästan 30 procent av medlemmarna 
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invandrare och ett femtiotal av dessa brukar besöka söndagsgudstjänsterna. 

Pingstkyrkan är den största av de undersökta församlingarna och dess informant 

uppger att cirka tio procent av församlingsmedlemmarna är invandrare och att 

en liknande fördelning kan anas även på söndagsgudstjänsterna. Detta innebär 

att Pingstkyrkan har högst invandrarnärvaro sett till antalet personer som är 

medlemmar eller gudstjänstfirare, medan Allians- och Baptistförsamlingen står 

för den största procentuella siffran gällande antalet invandrare som 

församlingsmedlemmar och gudstjänstbesökare.  

Undersökningens andra frågeställning berör eventuella förändringar som skett i 

de undersökta församlingarna till följd av det ökande antalet invandrare i 

verksamheterna. Allianskyrkans informant menar att dessa förändringar har 

kommit i form av nya verksamheter som språkcafé, 

kulturanpassningsundervisning och gudstjänster på arabiska, men att han inte 

kan se att gudstjänsterna eller den undervisning som bedrivs i församlingen har 

förändrats märkbart till följd av den ökade invandrarnärvaron.  

I Allians- och Baptistkyrkan har gudstjänsterna på flera sätt förändrats för att 

underlätta invandrares förståelse för det som sägs och invandrare medverkar ofta 

med inslag som speglar mångkultur. Församlingens informant tror också att man 

idag ofta predikar över ämnen som fara, flykt och utsatthet och att man 

regelbundet refererar till situationen i världen. Denna uppfattning gällande 

undervisning delas av informanterna från Missionskyrkan som dessutom anser 

att gudstjänsterna i deras församling har anpassats till mångkultur genom att 

inkludera böner och bekännelser som är internationellt kända. I Missionskyrkan 

har man också märkt att det ökande antalet invandrare har bidragit med 

frimodighet, sänkta trösklar och en större respekt för det heliga. 

Utformningen av Immanuelskyrkans gudstjänster har inte förändrats mycket till 

följd av att fler invandrare deltar i dessa, men däremot tror informanten att 

undervisningen har förändrats de senaste åren och handlar nu oftare om vilket 

förhållningssätt man bör ha till medmänniskor och auktoriteter. Han tror 

dessutom att församlingsgemenskapen har stärkts i samband med att många 

människor finner ett gemensamt engagemang i att hjälpa och stödja invandrare. 
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I Pingstkyrkan arbetar man för att inkludera invandrare under gudstjänsttid 

bland annat genom tolkning, men församlingen önskar förändra och anpassa 

ännu mer. Gudstjänster på andra språk förekommer i församlingen och 

informanten ser att det ökade antalet invandrare har bidragit till att församlingen 

nu umgås mer över såväl generations- som etnicitetsgränserna. Informanten har 

funnit det angeläget att tala till församlingen om Guds syn på olika människor 

och religioner för att motverka smygrasism och tror på så sätt att den ökade 

mångkulturen i församlingen har påverkat undervisningen i Pingstkyrkan. 

Undersökningens sista och avslutande frågeställning handlar om de utmaningar 

som informanterna kan se med att vara kristna frikyrkor i det mångkulturella 

Sverige. Det samtliga informanter tangerar är problematiken med att 

framgångsrikt kunna integrera och inkludera invandrare i församlingarna och 

skapa långsiktiga relationer. Allians- och Baptistkyrkans informant lyfter upp 

språket som det hinder som ibland kan stå i vägen för delaktighet och förståelse, 

medan informanten från Immanuelskyrkan hävdar att individualism kan vara 

något som försvårar en församlings möjligheter till integration och möten mellan 

människor av olika kulturer och etniciteter.  

I församlingens möte med mångkultur ser Missionskyrkans informanter att 

varierande religiösa och kulturella uttryckssätt ibland kan ge upphov till 

kulturkrockar och fördomar då människor upplever en ovilja att frångå sin egen 

tradition och acceptera andra yttringar. I Pingstkyrkan har en utmaning för 

församlingen varit att omvärdera vilka saker man har valt att lägga pengar på och 

inse de stora klyftor gällande ekonomi och levnadsstandard som idag finns i det 

svenska samhället, och därmed även i en församling. 

4 Diskussion/analys 

I det föreliggande kapitlet analyseras undersökningens resultat utifrån Thomas 

Stoors fyra begrepp som presenterats i inledningskapitlet. Begreppen diakoni, 

dialog, integration och konversion diskuteras under fyra separata rubriker. 
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4.1 Diakoni 

Begreppet diakoni är ett av de nyckelord som Thomas Stoor använder i Mellan 

mission och dialog – kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa 

Sverige när han diskuterar olika trossamfunds förhållningssätt till sitt arbete 

bland invandrare, och även i denna undersökning är det tydligt att just diakoni 

har en central roll i de fem frikyrkoförsamlingarna.  

Till följd av den oroliga situation som råder i världen idag har Sverige de senaste 

åren tagit emot ett stort antal flyktingar, vilket också har ökat behovet av 

frivilliga hjälpinsatser från olika instanser i samhället. Uppgiften att lyckas ta 

hand om alla flyktingar på ett bra sätt har visat sig vara övermäktig för de 

svenska myndigheterna och då har de svenska frikyrkornas diakonala arbete fått 

stor betydelse. Detta vittnar främst Pingstkyrkan och Immanuelskyrkan om i 

denna undersökning. Dessa församlingar finns på en större ort som har mottagit 

många flyktingar, och församlingarna har fått förfrågningar från kommunen och 

valt att bistå med akuta hjälpinsatser, såsom att inhysa ankomstboenden och 

liknande. Dessa församlingars informanter beskriver hur de egna 

församlingsmedlemmarna även har valt att ställa upp som volontärer i detta 

arbete, trots att det inte har ställts krav på detta från kommunens sida. Detta 

leder till att många invandrare möts av hjälpande händer från frikyrkor redan 

under deras första omtumlande tid i Sverige då de annars främst har kontakt 

med myndighetspersoner. Det faktum att kommuner väljer att samarbeta med 

kyrkorna ger församlingarna, det budskap de önskar sprida och de verksamheter 

de bedriver ett visst mått av legitimitet. Det är då tänkbart att ett förtroende för 

kyrkorna och deras arbete grundläggs hos många invandrare redan under deras 

första tid i Sverige vilket gör att de även senare söker sig till kyrkorna för hjälp 

och gemenskap.  

Allians- och baptistkyrkan och Missionskyrkan är båda församlingar som verkar 

på en mindre ort och deras diakonala arbete visar sig på ett mindre organiserat 

sätt och handlar då mer om att enskilda församlingsmedlemmar engagerar sig i 

andra människors situationer. Det kan handla om att familjer i församlingarna 

blir stödfamiljer eller gode män eller att man stöttar invandrare genom att bli en 

länk mellan dem och myndigheterna. Missionskyrkans informanter betonar 

vikten av den verksamhet de kallar mötesplatsen eftersom den för många 
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människor erbjuder ett välkommet miljöombyte från de asylboenden där många 

invandrare initialt hamnar.  

Att se till att människors första tid i Sverige blir så dräglig som möjligt är något 

som samtliga undersökta församlingar arbetar med och som i högsta grad kan 

ses som diakonalt arbete. Dessutom vittnar informanten från Immanuelskyrkan 

om att detta stärker den egna församlingen då man märker att det bland 

församlingsmedlemmarna finns kapacitet, resurser och en vilja att göra gott för 

andra människor. 

En del av det diakonala arbetet handlar om den kristna grund som är en av 

orsakerna till att församlingsmedlemmar väljer att engagera sig och hjälpa sina 

medmänniskor. Allianskyrkans informant beskriver att församlingens diakonala 

arbete öppnar upp för samtal om den egna tron eftersom många invandrare 

undrar varför kyrkorna ideellt bedriver arbete bland invandrare. Då blir det 

också naturligt att samtala om Bibeln, kristen identitet och uppdraget att finnas 

till hands för andra, menar informanten. Den kristna grundsynen är det som 

samtliga informanter beskriver som den främsta drivkraften till att bedriva 

diakonalt arbete och detta arbete har lett till att församlingarna nu arbetar på nya 

sätt och möter människor från många kulturer och religioner. Thomas Stoor 

konstaterar i sin undersökning att synen på diakoni varierar mellan olika 

samfund. Han menar att somliga samfund ser på diakonin som ett mål i sig 

medan andra ser det som ett medel för konversion, vilket Stoor hävdar hör 

samman med samfundets egen uppfattning om dess uppgift och identitet. Att 

syftet med diakonalt arbete skulle vara konversion är dock något som ingen av 

informanterna i denna undersökning ger uttryck för, utan man betonar istället 

viljan att måna om utsatta människor som exempelvis invandrare. Att 

församlingarna genom sina diakonala insatser får utöva sin tro i praktiken, men 

också får ge invandrare en positiv bild av den svenska kristenheten är säkerligen 

faktorer som gör att frikyrkornas diakonala arbete riktat mot invandrare lär 

fortsätta och kanske öka i omfattning de kommande åren, då allt fler invandrare i 

dagens Sverige lever under svåra förhållanden. 
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4.2 Dialog 

Thomas Stoor talar om begreppet dialog som samtal som förs mellan parter för 

att skapa respekt och öka förståelsen för, och kunskaperna om, religiösa 

skillnader. I denna undersökning blir det tydligt att samtal av denna sort 

förekommer i flera av de undersökta församlingarnas verksamheter. I 

Missionskyrkan blir vikten av den ekumeniska dialogen tydlig. Församlingen har 

kontakt med människor som tillhör andra kristna traditioner vilket gör att dessa 

personer har önskat få ha dopförrättningar och liknande i Missionskyrkan, men 

velat inkludera inslag som inte är vanliga i svenska frikyrkor. Här menar 

församlingens informanter att det är viktigt att visa hur församlingen brukar 

göra, men också vara lyhörda för att människor vill plocka med delar av sin 

kristna tradition in i det nya sammanhanget. 

Missionskyrkan har ett antal personer som informanterna kallar ”vänner till 

församlingen” och som är människor som engagerar sig i församlingen och dess 

arbete, men som av någon anledning har valt att inte tillhöra församlingen. En 

del av dessa är invandrare som tillhör någon annan kristen tradition, och några 

av dessa finns representerade i bland annat församlingens missionsråd. Det är 

intressant att notera att detta är den församling i undersökningen som tydligast 

arbetar på just detta sätt och väljer att se de saker som förenar, snarare än skiljer 

människor åt i tro. En tänkbar orsak till detta skulle kunna vara att församlingen 

tillhör samfundet Equmeniakyrkan, som är Sveriges nyaste samfund bestående 

av människor från tre olika kristna sammanhang. Till följd av de olikheter som 

faktiskt fanns mellan de samfund som önskade gå samman fick en del 

kompromisser göras.  Equmeniakyrkan har bland annat dubbel doppraxis, vilket 

innebär att somliga av samfundets församlingar praktiserar barndop, andra 

vuxendop och en hel del, däribland Missionskyrkan, praktiserar både och. Att det 

i Missionskyrkan inte på ett tydligt sätt finns samma samfundstillhörighet som 

det kanske gör hos exempelvis pingstvänner kan säkerligen också leda till en 

större benägenhet att ha en differentierad syn och acceptera olika praktiker och 

trosyttringar samt att diskutera sig fram till samförstånd mellan människor från 

olika länder och kristna traditioner. 

Att infödda svenskar och invandrare av en annan kristen tradition skiljer sig åt 

gällande hur tron tar sig i uttryck vittnar informanter från både Allianskyrkan, 
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Pingstkyrkan och Missionskyrkan om. Informanten från Allianskyrkan berättar 

om de arabiska gudstjänsternas radikala predikningar och hur de arabiska 

predikanterna inte har samma uppfattning som församlingens egna pastorer om 

hur man bör undervisa församlingen och uppfattar att den undervisning som 

förekommer på arabiska har tenderat att bli för banbrytande och skrämmande 

för åhörarna. Han säger att församlingsledningen därför ska tala med de arabiska 

pastorerna och försöka förklara hur man på ”ett svenskt sätt” retoriskt planerar 

en predikan och vilka bibelord och ämnen som kan ses som minerad mark. I 

detta fall blir det tydligt att den ekumeniska dialogen inte har fungerat till fullo 

och att de båda parterna inte har varit tydliga med vad sina respektive traditioner 

påbjuder och vilka åsikter man har om undervisning i församlingen. För 

Allianskyrkans företrädare blir det viktigt att försäkra sig om att det som sägs i 

predikan är synonymt med det församlingen som helhet står för och inte verkar 

avskräckande. Eftersom många människor som församlingen möter enbart talar 

arabiska blir de arabiska talarna en länk mellan invandrarna och församlingen 

och det är då rimligt att anta att församlingen vill försäkra sig om att 

undervisningen på arabiska har ett innehåll som liknar den på svenska. 

Både Pingstkyrkans och Missionskyrkans informanter berättar att invandrare 

från andra kristna traditioner syns och hörs i gudstjänsterna genom karismatiska 

böneyttringar och liknande som kan verka främmande i dagens svenska frikyrkor 

där ett visst mått av stelhet smugit sig in. Något som är intressant i det 

sammanhanget är att dessa yttringar var vanligt förekommande inslag även inom 

den svenska väckelserörelsen för inte så länge sedan och detta betonar även en av 

Missionskyrkans informanter. Den ekumeniska dialogen blir också här väsentlig 

då en hel del människor har fördomar och negativa associationer kopplat till 

vissa trosmässiga uttryckssätt. Missionskyrkans informanter talar om att det är 

viktigt att förstå orsaken bakom varför vissa invandrare har ett, för svenskar, 

avvikande beteende i kyrkan och att förklaringen oftast är att de på olika sätt 

befinner sig i tillbedjan, vilket ska respekteras lika mycket som när svenskar ber 

på ett mer återhållsamt sätt. Att förstå anledningen till olika trosmässiga 

olikheter och även acceptera dessa är en del av den ekumeniska dialogen som 

samtliga undersökta församlingar arbetar med och bland andra Pingstkyrkans 

informant hävdar att detta är en resa som tar längre tid för den äldre 

generationen som är bekväma i hur det traditionellt sett har varit. 
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Det är anmärkningsvärt att denna undersökning till viss del visar att ekumenisk 

dialog kan leda till att de olika parterna finner inspiration i varandras 

trosutövning. Informanten från Allians- och baptistkyrkan beskriver att de 

många invandrare som är medlemmar i församlingen har ett annorlunda 

förhållningssätt till bön och har en naturlig förmåga att inkorporera bönen i sitt 

dagliga liv. Detta är inte något som strider mot svensk frikyrklighet och dess 

traditioner, men är ändå en praxis som tycks ha glömts bort, medan man i andra 

kristna traditioner behållit denna syn på bönelivet. Informanten betonar att 

invandrarnas närhet till bönen berikar församlingen och att det är något som 

församlingens infödda svenskar kan ta lärdom av.  

Eftersom syftet med ekumenisk dialog, och religionsdialog i stort, är att minska 

fördomar och främlingsfientlighet genom att öka människors kunskaper om 

varandras uttryckssätt och trossatser är det rimligt att anta att det i samtliga 

undersökta församlingar kontinuerligt förs samtal kring detta. Flera informanter 

menar att de önskar fungera som en mötesplats för invandrare och svenskar där 

man kan ses och samtala om livet. Detta är en hållning som märks även i Thomas 

Stoors undersökning där han konstaterar att de spontana tillfällena för 

religionsdialog och ekumenisk dialog är fler än de organiserade i de undersökta 

samfunden och att de uppstår i stunden, i möten mellan människor.  

Då den personliga trosövertygelsen har en central roll i många människors liv är 

det säkerligen just tron som ofta diskuteras då invandrare och svenskar möts i 

samband med frikyrkornas verksamheter. Det faktum att då muslimer, 

buddhister och människor från en mängd olika kristna traditioner kan samspela 

och mötas varje vecka i dessa sammanhang tyder på att det bland både 

volontärer och deltagare finns en acceptans för andra människors trosutövning. 

Detta vittnar informanten från Immanuelskyrkan om och säger att församlingen 

vill vara tydliga med att de respekterar och välkomnar människor som de är, med 

de seder och bruk som kommer med dem. 

4.3 Integration 

Att lyckas få invandrare att känna sig som en del av det svenska samhället utan 

att radera deras egen kulturella prägel är en av de stora utmaningarna med 

integration i dagens Sverige. Thomas Stoor konstaterar i sin undersökning att 
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integration är något som svenska trossamfund på olika sätt arbetar med och 

denna undersökning visar att även de fem undersökta frikyrkoförsamlingarna 

arbetar med att försöka integrera invandrare, både i det svenska samhället och i 

de egna församlingarna.  

Den typ av verksamhet som främst bedrivs i integrationssyfte i de undersökta 

församlingarna är språkcaféer och mötesplatser där församlingen erbjuder 

praktiska och fysiska aktiviteter. Flera informanter beskriver att det 

huvudsakliga syftet med dessa verksamheter är att öppna upp dörrar för 

invandrare genom att hjälpa dem att lära sig det svenska språket och att knyta 

kontakter med svenskar. Flera församlingsföreträdare beskriver att en stor 

utmaning för församlingarna ligger i att skapa fler möten mellan svenskar och 

invandrare, då väldigt många invandrare besöker språkcafé, läxhjälp och 

liknande, men antalet svenska volontärer är begränsat. Pingstkyrkans informant 

säger att det är lätt för svenskfödda församlingsmedlemmar att umgås med 

invandrare vid kyrkkaffet, men att steget efter det, då en personlig relation även 

utanför kyrkans väggar ska etableras, kan vara svårt. Även Immanuelskyrkans 

initiativ att erbjuda invandrare att ”låna en svensk” är ett sätt att försöka komma 

åt de varaktiga relationerna och jobba med integration på ett långsiktigt sätt, 

menar informanten.  

En svårighet gällande långsiktighet är att de flesta invandrare som många av 

församlingarna möter i nuläget är flyktingar som är asylsökande och kanske bara 

befinner sig på orten under en kort tid. Detta ser informanten från Allianskyrkan 

som en stor nackdel, men berättar också att församlingen följer upp de 

människor som de har fått kontakt med men som tvingas flytta genom att hälsa 

på dem och försöka hjälpa dem att få kontakt med någon person eller kyrka på 

den nya orten. Många av de invandrare som församlingarna möter befinner sig 

alltså precis i början av sin integrationsfas, vilket gör att språkträning blir en 

viktig nyckel för att komma vidare in i samhället. I Allianskyrkan lägger man 

även viss tyngdpunkt på det informanten kallar kulturanpassning, då man talar 

om seder och bruk i Sverige. 

Stoor hävdar i sin undersökning att få samfund ger uttryck för en önskan om att 

integrera invandrare in i svenska församlingar. Deras mål med 

integrationsarbetet är istället i första hand att integrera invandrare i det svenska 
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samhället, vilket även denna undersökning visar. De undersökta församlingarna 

bedriver alla verksamheter som syftar till att underlätta för invandrare i det 

svenska samhället, men färre insatser görs för att integrera invandrare i 

församlingarna. 

Denna undersökning visar att de flesta av de undersökta församlingarna ännu 

inte har gjort några stora förändringar av söndagsgudstjänsterna för att på det 

sättet integrera invandrare i församlingen och spegla mångkultur. Dock arbetar 

samtliga församlingar med praktiska anpassningar, som exempelvis tolkning, för 

att skapa delaktighet och underlätta för invandrare som besöker gudstjänster och 

liknande. Då det ökade antalet invandrare på gudstjänster är en ny företeelse 

som hör samman med de senaste årens kraftiga flyktingströmmar är det rimligt 

att anta att församlingarna ännu inte har hunnit med i den utveckling som skett. 

Ytterligare en faktor som gör att få av församlingarna säger sig ha utomsvenska 

inslag i sina gudstjänster är det faktum att merparten av de invandrare som 

församlingen möter kommer till verksamheter, men bara ett fåtal närvarar vid 

gudstjänster. Detta innebär att några större förändringar av gudstjänster 

förmodligen inte känns lönt, då den stora massan är nöjda med ett mer 

traditionellt svenskt upplägg. 

Allians- och Baptistkyrkan skiljer sig markant från de andra församlingarna då 

ett stort antal invandrare är församlingsmedlemmar och/eller närvarar vid 

gudstjänsterna och församlingen tycks ha kommit lite längre i sin 

integrationsprocess än de övriga frikyrkorna. En av anledningarna till detta är 

troligtvis att en hel del av de invandrare som finns med i församlingen har varit i 

Sverige en något längre tid än de flyktingar som kommit i samband med de 

senaste flyktingströmmarna och som många av de övriga församlingarna möter 

idag.  Majoriteten av invandrarna i Allians- och baptistkyrkan kommer från 

samma land och har en liknande bakgrund vilket har gjort det naturligt för 

församlingen att vid nästan varje gudstjänst inkludera inslag som speglar just 

denna invandrargrupps kultur, exempelvis sång, dans och textläsning. Dessutom 

fungerar många invandrare som funktionärer i församlingens arbete och 

invandrare finns representerade i församlingens styrelse. Genom att sätta en 

mångkulturell prägel på gudstjänster tycks församlingen delvis ha lyckats 

integrera invandrarna i församlingen som helhet. Dock menar informanten att 
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församlingen har mer att arbeta med gällande integration och att det är en 

utmaning för församlingen att umgås över etnicitetsgränserna även efter 

gudstjänsttid.  

Teorin om plausibilitetsstrukturer blir på ett tydligt sätt applicerbar när det 

kommer till invandrarna i Allians- och baptistkyrkan. Dessa invandrare kommer 

från en kristen, utomsvensk kultur och skulle, enligt teorier av bland andra Eva 

Hamberg, kunna uppvisa ett minskat mått av religiositet efter att ha genomgått 

en migration. Dock upprätthålls individernas religiösa engagemang till följd av 

det stora nätverk av andra människor från samma kultur som talar samma språk 

och utövar sin kristna tro i den nya, svenska församlingen. Med hjälp av denna 

struktur uppmuntras individen och stärks då hen blir bekräftad i sin tro och 

religionens betydelse för den enskilde bevaras. 

Informanterna från Missionskyrkan vittnar om att de gärna skulle se fler 

mångkulturella inslag i församlingen, men att det är svårt eftersom de 

invandrare som finns i församlingen sällan har samma kulturella bakgrund, som 

i fallet Allians- och baptistkyrkan, och att det därför är problematiskt att se till att 

så många olika kulturer inkluderas i gudstjänstfirandet. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att majoriteten av den verksamhet som 

de undersökta församlingarna bedriver på olika sätt syftar till integration, både 

samhällelig och kyrklig och att denna process tar tid och utmanar svenskfödda 

församlingsmedlemmar att våga bryta befintliga sociala konstellationer. 

4.4 Konversion 

Thomas Stoor hävdar i sin avhandling Mellan mission och dialog – kristna 

trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige att samfundens önskan 

att få invandrare att byta trosövertygelse och därmed konvertera till 

kristendomen är en bidragande orsak till det arbete som bedrivs bland 

invandrare. Det denna undersökning visar är att de fem frikyrkoförsamlingarna 

inte har konversion som ett mål med sina verksamheter. Samtliga informanter är 

tydliga med att alla människor är välkomna att delta i församlingens 

verksamheter oavsett trosuppfattning och att ambitionen är att i första hand 

hjälpa och stödja människor på väg in i det svenska samhället. 
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Två av församlingarna, Pingstkyrkan och Missionskyrkan har dock börjat med 

något de kallar dopskola eftersom en del invandrare har önskat bli döpta, vilket 

kan ses som en handling som indikerar religionsbyte. Båda församlingarna har 

då valt att hänvisa till de dopskolor som de anordnar där man försöker klargöra 

dopets innebörd och diskutera och samtala kring detta. Informanterna berättar 

att de självklart blir glada då någon önskar döpa sig, men att de samtidigt vill att 

beslutet ska vara sprunget ur en genuin längtan att bli en kristen. Att ha bytt 

religion kan vara något som utgör en fara i hemlandet vilket kan göra att en del 

invandrare tror att de får stanna i Sverige om de konverterar och gör sig mindre 

välkomna i hemlandet, men församlingarnas informanter menar att det inte är 

deras sak att döma eller bedöma människors önskan att bli döpta. Dock menar 

de att de vill att beslutet ska vara så väl övervägt som möjligt och att personen är 

medveten om dophandlingens betydelse. Detta är säkerligen också en sätt för 

församlingen, och den som genomför dopförrättningen, att känna att man 

handlar rätt i tron genom att bevara dopet och dess helighet och att försöka se till 

att så många dop som möjligt görs på rätt grunder. 

Församlingarnas avvaktande ställning gentemot att tala om det kristna 

budskapet och att inkludera konfessionella inslag i sina verksamheter kan tyckas 

aningen oväntad, men informanten från Immanuelskyrkan betonar att det inte 

handlar om att man inte tror på evangelisation, utan att man vill bemöta 

människor med en grundrespekt och visa att de är välkomna att få hjälp och 

gemenskap i kyrkan som de är, utan andra hållhakar. Informanten från 

Allianskyrkan säger att man dock är tydliga med vad församlingen och dess 

medlemmar står för och att det är den väg de förespråkar, trots att det är fullt 

godkänt att inte hålla med. Det samtliga informanter ger uttryck för är att de ser 

det som en del av den kristna identiteten att hjälpa och stötta alla sorters 

människor och vilken trosövertygelse dessa människor har blir då en sekundär 

fråga. Flera av informanterna har dock sett att den hjälp de ger ofta leder till 

samtal om tro och anledningen till att frikyrkorna väljer att engagera sig ideellt. 

Därmed tycks de undersökta församlingarnas förhållningssätt ändå utgöra en 

effektiv evangelisationsstrategi då församlingsmedlemmar regelbundet får vittna 

om vad Bibeln säger om tjänande och lärjungaskap. 
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5 Didaktisk reflektion 

I det centrala innehållet för Religionskunskap 1, en av kurserna för det 

gymnasiegemensamma ämnet religionskunskap, står det att undervisningen i 

kursen ska behandla ”kristendomen, de övriga världsreligionerna och 

livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig i uttryck för individer och 

grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden”.71 Detta innebär att det ämne som 

denna undersökning behandlar kan sägas vara relevant även i skolans värld, då 

den aktualiserar frågan om hur frikyrklig kristenhet i dagens Sverige kan se ut. 

Gymnasieskolan är även, liksom övriga delar av det svenska samhället, en plats 

där mångkulturella möten dagligen sker då elever från olika religiösa och etniska 

bakgrunder interagerar. I några dessa möten är det ofrånkomligt att förutfattade 

meningar skapar dåliga relationer och en del av dessa fördomar handlar om just 

religiös tillhörighet, okunskap om hur invandrare utövar sin eventuella religion 

samt om hur en typisk ”religiös” person ska bete sig. 

Religionsämnet i skolan har en viktig roll när det kommer till att minska 

främlingsfientlighet och förkasta fördomar. Genom att studera hur människor 

samspelar i det religiösa rummet och tillsammans skapar en trosmässig 

gemenskap kan eleverna få upp ögonen för att religion inte är något statiskt, utan 

något högst föränderligt. Att religionsämnet dessutom lägger vikt vid att 

undervisningen ska belysa hur olika religioner tar sig i uttryck i samtiden gör det 

viktigt att förse eleverna med aktuella inblickar i hur exempelvis den frikyrkliga 

delen av Sverige ser ut idag och vilka människor som rör sig i dessa 

sammanhang. Detta kan ge elever perspektiv på att människor från olika etniska 

och kulturella kontexter kan förenas i en religiös och social gemenskap som 

formas och förändras i takt med sin omgivning och sina utövare. 

Denna undersökning kan ge gymnasieelever information om hur frikyrkor, i ett 

begränsat upptagningsområde, bemöter invandrare och på vilket sätt dessa 

medverkar i församlingars verksamheter, men det den framför allt kan bistå 

eleverna med är kunskap om hur föränderliga religiösa gemenskaper i dagens 

mångkulturella Sverige kan se ut. 

                                                      
71 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
2011. 
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7 Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 

1. Hur ser församlingssammansättningen ut gällande medlemsantal och 

åldrar? 

 

2. Hur många nysvenskar (d.v.s. första eller andra generationens 

invandrare) är medlemmar i församlingen? 

 

3. Vilka verksamheter bedriver församlingen i dagsläget? 

 

4. Hur många nysvenskar (d.v.s. första eller andra generationens 

invandrare) deltar i församlingens verksamheter? 

 
5. Har församlingen verksamheter särskilt riktade till nysvenskar? I så fall, 

vilka? 

 
6. På vilka sätt arbetar församlingsmedlemmar för att stödja nysvenskar i 

församlingen och främja integration? 

 
7. Hur många nysvenskar närvarar vid församlingens söndagsgudstjänster? 

 

8. Hur ofta medverkar nysvenskar med inslag i gudstjänstfirandet och vad 

består dessa inslag av? 

 

9. Anpassar församlingen sina gudstjänster för att underlätta för invandrare 

eller för att spegla mångkultur? I så fall med hjälp av vilka inslag? 
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10. Anser du att undervisningen i församlingen (teman för predikan, 

bibelstudium m.m.) har förändrats i och med att fler nysvenskar närvarar? 

 

11. Finns nysvenskar med som funktionärer i församlingens arbete? I så fall i 

vilka funktioner? 

 

12. Finns några nysvenskar i församlingsledningen? 

 

13. Har församlingsgemenskapen (exempelvis vid ”kyrkkaffet”) förändrats i 

samband med att fler kulturer och etniciteter finns i församlingen? Hur 

visar sig i så fall detta? 

 

14. Vilka utmaningar (svårigheter/möjligheter) ser du att din församling ställs 

inför i mötet med nysvenskar?  

 

 

 

 

 


