
Vad händer 
inom frikyrkan? 
Håller den frikyrkliga traditionen på att tyna bort i Sverige? 
Antalet församlingar minskar stadigt och medlemsantalet 
blir allt färre i de etablerade samfunden. Samtidigt  
växer det upp helt nya gemenskaper med koppling  
till frikyrkligheten – med rötter från hela världen.

Tema:
Trossamfund i 

förändring
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Enligt den statistik som rapporterats 
till Myndighetens för stöd till trossamfund har de fri-
kyrkliga trossamfunden minskat från över 400 000 
medlemmar och regelbundna besökare år 2000 till 

strax under 300 000 personer år 2018 – en minskning på 25 pro-
cent. 

Under dessa år har också antalet församlingar blivit färre. Rap-
porten Frikyrkokartan ritas om (2016) visar att det lades ned sam-
manlagt 887 församlingar under åren 2001-2015. Minskningen 
beror delvis på att församlingar väljer att gå samman, men det går 
också att konstatera att det på många orter i Sverige numera helt 
saknas en frikyrklig församling. Tydligaste utslagen av denna trend ser man i norrlandslänen och 
i Värmland. 

– Frikyrkorna är en del av det traditionella folkrörelse-Sverige och vi kan ju se att samtliga dessa 
rörelser har minskat sedan 1970-talet. Detta sätt att organisera sig och uttrycka sin tro tycks inte 
lika engagerande för människor idag. 

Joel Halldorf
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Det konstaterar kyrkohistorikern Joel Halldorf som samtidigt 
poängterar att just frikyrkligheten faktiskt tycks ha klarat sig 
bättre än andra folkrörelser som fackföreningarna och nykter-
hetsorganisationerna. 

det går att se flera orsaker till varför frikyrklighe-
ten minskar. En förklaring kan vara åldersstrukturen med en 
åldrande medlemsskara och att församlingarna inte har lyckats 
engagera yngre människor.

– Yngre pastorer pratar om att det har saknats en krismedve-
tenhet kring denna fråga, säger Joel Halldorf.

Öyvind Tholvsen är pastor och har under många år varit engagerad i frågan om frikyrklighe-
tens förändring, bland annat som författare till rapporten Frikyrkokartan ritas om.  Han pekar på 
urbaniseringen som en viktig faktor i sammanhanget.

– Frikyrkan har varit en landsortskyrka. Människor har flyttat in till städerna men församling-
arna gjorde inte den flytten. Så många små församlingar på landsbygden har varit tvungna att 

Öyvind Tholvsen 
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lägga ned. Och den generation av frikyrkliga som bott kvar och ansvarat för församlingarna un-
der 2000-talets tycks inte ha den äldre generationens känslomässiga spärr mot att lägga ned som 
funnits hos äldre generationen under 1980- och 1990-talen. 

En annan förklaring, menar Öyvind Tholvsen, är att engagemanget inom församlingarna har 
fått konkurrens av en ny typ av arbetsmarknad.  När frikyrkan växte fram i slutet på 1800-talet 
så jobbade många i industrin och inom jordbruket – arbeten som inte sällan var fysiskt krävande 
och ofta enformiga. Församlingen upplevdes som relevant och viktig eftersom den erbjöd ett me-
ningsfullt komplement till detta.  

Idag är det annorlunda, säger Öyvind Tholvsen, eftersom många upplever sina jobb som intel-
lektuellt stimulerande och djupt meningsfulla.  Hur ska församlingen navigera i detta? Många 
tycks idag känna att församlingsengagemang är för krävande. Dagens församlingar går mot att 
vara inte lika verksamhetsbaserade, utan mer öppna enkla mötesplatser, husgrupper och böne-
grupper.

trenden är dock inte helt entydig. Det grundas fortfarande nya gemenskaper inom 
den traditionella frikyrkligheten – över 300 församlingar åren 2001-2015.  Därtill finns det idag 
en växande flora av nya helt samfundsbildningar av frikyrklig/protestantisk karaktär som lever 

Antal medlemmar och regelbundna deltagare inom frikyrkorna 1998 - 2018
 1998 2008 2018
Equmeniakyrkan (sammansl 2011 med de tre nedanstående)   116 043 
  Svenska Baptistsamfundet 35 951 29 212
  Svenska Missionsförbundet 8 422 6 555
  Metodistkyrkan 151 247 115 999
Evangeliska Frikyrkan 48 403 49 127 49 861
Frälsningsarmén 26 159 17 398 7 700
Pingströrelsen 149 445 121 545 103 198
Sjundedags Adventistsamfundet 5 483 3 868 3 584
Svenska Alliansmissionen 23 001 23 335 18 750
Total 448 111 367 039 299 136

Sammanställningen avser endast de frikyrkliga samfund som är statsbidragsberättigade. Utöver ovanstående samfund finns 
det också två trossamfund med statsbidrag som är lutherska men har ett medlemsbegrepp som liknar de frikyrkliga samfun-
den: Evangeliska fosterlandsstiftelsen och ELM – Bibeltrogna Vänner. Även dessa två samfund har minskat under perioden. 
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”Frikyrkligheten förändras alltså – på flera sätt. Från att 
ha varit en tydlig del av Sveriges glesbygd – och särskilt 
vissa i  Småland, norrlandskusten – blir man alltmer en 
storstadskyrka.”

och verkar i Sverige. Av dessa församlingar är det många som har migrantbakgrund eller relaterar 
till olika språkliga/etniska minoritetsgrupper. Bland annat är det kyrkor med bakgrund i Väst-
afrika men det finns också en rad kyrkor som attraherar arabisk-, spansk- och persisktalande 
och andra språkliga minoriteter. Exempel på sådana är församlingsrörelser som Deeper Life Bible 
Church och Universal Kyrkan av Jesus Kristus.

Detta är också en trend att det växer upp nya församlingar inom den traditionella frikyrklighe-
ten som attraherar olika språkliga minoriteter och migrantgrupper. 

– Det är tydligt att frikyrkan blir mer och mer mångkulturell, säger Öyvind  Tholvsen. Exempel-
vis är 15-17 % av medlemmarna i Evangeliska frikyrkan av utländsk bakgrund, och jag kan tänka 
mig att det ser ut på samma sätt i andra kyrkor. Det speglar det nya Sverige.

– Det lokala och det globala möts idag i de frikyrkorna och detta ger ju nya impulser och att 
det blir mer dynamik i församlingarna, säger Joel Halldorf som också pekar på att den nya sam-
mansättningen också innebär nya utmaningar – både internt inom församlingarna och i lokal-
samhället. Tillexempel kan socialt arbete och mission bland utsatta grupper leda till spänningar.

Frikyrkligheten förändras alltså – på flera sätt. Från att ha varit en tydlig del av Sveriges glesbygd 
– och särskilt vissa i  Småland, norrlandskusten – blir man alltmer en storstadskyrka. Trenden 
pekar också på mot går från att ha varit många små till att bli ett fåtal större församlingar.

Tema:
Trossamfund i 
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Vi ser större församlingsenheter men också nya former för samverkan och allianser, säger 
Öyvind Tholvsen.  Det är inte längre så stark fokus på den enskilda församlingen utan att man 
mellan olika kyrkor kommer överens om en viss typ av gudstjänst med vissa former. Man kanske 
kan kalla det ”konceptförsamlingar” med en viss typ av vision. Vi blir mer beroende av varandra. 

joel halldorf menar att utvecklingen med ett minskat engagemang inom församlings-
livet är oroande – också för samhället i stort. 

– Att människor slutit sig samman i små gemenskaper har ju varit det som burit föreningskul-
turen… och demokratin i förlängningen. Sverige är ju en ”studiecirkels-demokrati”, som Olof 
Palme sa. Och det är ju det som behövs mer av idag! Jag tror det är ett viktigt sätt som olika mi-
noriteter kan hitta in i den svenska samhällsmodellen.

Sverige under 1900-talet innebar inte bara en utveckling från religiöst präglat samhälle mot ett 
icke-religiöst samhälle. Det vi kan se, menar Halldorf, är ju också en rörelse från protestantisk 
enhet, mot en ökad pluralism. Ett framväxande mångreligiöst samhälle. 

Vi måste se det som tillgång när minoriteterna organiserar sig. Jag tror det är så vi kan få bukt 
med de sociala problem som finns idag. Just nu hanterar vi det med ”tuffare tag”, poliser, bevak-
ning. Detta kommer inte hålla på lång sikt.   

Text: Max Stockman

Sångstund hos Frälsningsarmén i Akalla.
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I juni 2019 fattade Smyrnaförsamlingen 
ett viktigt framtidsbeslut: Att sälja den 
nuvarande kyrkan, köpa en tomt och 
börja bygga nytt i Frihamnen på Hising-
en. Ännu ett steg är därmed taget i en nu 
omkring tioårig process.

Smyrna i Göteborg 
– en social, internationell 
och hoppfull gemenskap

Tema:
Trossamfund i 

förändring

Skiss på Smyrnaförsam-
lingens nya kyrkobyggnad i 

Frihamnen i Göteborg
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Församlingens pastor och föreståndare Urban 
Ringbäck möter upp på församlingens i övrigt tomma 
och nedsläckta expedition i centrala Göteborg. Det är i 
mitten av januari, sen eftermiddag och i mörkret utan-

för fönstret skymtar Hagakyrkan, närmaste granne. I det småprat 
som ofta föregår en mer formell intervju framgår det att Urban 
nyligen fyllt 65, men att han avser att fortsätta arbeta åtminstone 
2020 ut.

beslutet att sälja den nuvarande kyrkan och påbörja 
ett nytt bygge på Hisingen kommenterar Urban på följande sätt:

– Ska vi flytta så ska vi göra det rejält.
Dagens Smyrnakyrka ligger i ett mycket kyrktätt grannskap. Förutom Hagakyrkan finns Luth-

erska missionskyrkan (EFS), Betlehemskyrkan, Göteborgs baptistförsamling och S:t Jakobs kyrka 
samt Frälsningsarméns centrumkår inom 4-5 kvarter. Redan 2011 siktade Urban mot det område 
som kallas Norra Älvstranden, det vill säga på Hisingssidan av Göta Älv. 

– Älven är en slags symbolisk spricka statusmässigt i Göteborg, säger han. Och församlingens 

Urban Ringbäck
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vilja är att gestalta en gemenskap som vårt samhälle behöver.
Socialt, ekonomiskt och hälsomässigt anses Göteborg vara en av Europas mest segregerade 

städer. Skillnaderna mellan olika stadsdelar vad gäller till exempel medelinkomst och medellivs-
längd är väldigt stora.  

urban ser göteborg som en mycket internationell stad. Något som också alltmer kommit 
att prägla Smyrna. I slutet av 90-talet växte den engelsktalande gruppen rejält. 2011 kom så en 
grupp asylsökande att få använda kyrkans foajé för den manifestation de ville göra. 

– Det rum som vi hade tänkt oss skulle bli ett café för i första hand studenter från Universitetets 
institutioner i närområdet, blev i stället ett slags socialt center, säger Urban.

Manifestationen kom att sätta sin prägel på hela församlingen och väldigt mycket av verksam-
heten. Flera av de manifesterande – iranier, kurder, afghaner, irakier – kom till tro.

– Det blev en gåva, verkligen inte utan problem och trassligheter, men ändå.
Flertalet av de manifesterande finns kvar i församlingen. Men samarbetsproblem och viss oe-

nighet kring ledarskapet ledde till att en grupp lämnade Smyrna sommaren 2018.

ett stort socialt arbete är idag också en av Smyrnas profilverksamheter. Urban menar 
att det inte handlar om att församlingen bytt fokus jämfört med tidigare. Han talar hellre om ett 
breddat fokus. Den matutdelning till behövande som går under namnet Manna hör till de verk-
samheter som delvis präglas av den internationella mix församlingen är idag.

– Framför allt iranierna är mycket delaktiga, säger Urban.
Musiklivet har under lång tid varit starkt i Smyrna. Brass, symfoniorkester, kör, ett antal lov-

sångsteam, stora julmusikalprojekt med 100 barn eller fler som övar under höstarna – allt det där 
finns och lever starkt. 

– Och så har vi vid flera tillfällen genomfört en fantastisk mångkulturell julkonsert, ”Joy to the 
world”, säger Urban. Alla våra vanliga verksamheter måste också bli arenor för integration.

Det gäller även de delar som handlar om församlingsmedlemmarnas andliga gemenskap och 
det praktiska arbete som också behövs.

– Alla gamla värdgrupper och liknande fick vi lägga ner och starta om på nytt i internationell 
modell.
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hur leder man då en så stor församling, med så mångskiftande verksamhet och så stora 
framtidsplaner? Urban berättar om ett församlingsledarråd på 50 personer. Här finns personer 
från Centrumkyrkan liksom från de fem andra församlingsenheterna på Hisingen, i Partille, 
Gårdsten, Mölnlycke och Gråbo i Lerums kommun. Inom den gruppen väljs sedan personer till 
en styrelse, med ansvar för ekonomi, personal och andra praktiska frågor. En ledargrupp ska ju 
helst motsvara församlingens sociologi, men här brister det lite menar Urban. Inte bara när det 
gäller etnisk och nationell bakgrund.

– Vi skulle också behöva få in fler yngre och fler kvinnor i ledningen. 
Bygget av en ny kyrka kan och får inte innebära att allt står still fram till dess, betonar Urban, 

och hämtar ord ur den vision församlingen formulerat om den riktning man vill gå i framöver:
– Vårt uppdrag är att bygga en internationell gemenskap som följer Jesus och förändrar liv och 

samhälle.
Text: Peter Karlsson


