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INTRODUKTION
 

Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

1 Johannesbrevet 4:16

Varför ett mervärdesdokument?

Mervärdesdokumentet synliggör mervärdet med 

Svenska Kyrkans Unga för medlemmen och är ett 

resultat av ett beslut som Stora årsmötet 2013 tog 

efter att en motion om mervärdet i Svenska Kyr-

kans Unga skickades in. Motionärerna ville uppdra 

åt förbundsstyrelsen att skapa ett mervärdes-

dokument.

Stora årsmötet 2013 beslutade att:

•	 Förbundsstyrelsen ska ta fram ett dokument som lyfter fram mervärdet för 

församlingar att bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet som en del av Svenska 

Kyrkans Unga. 

•	 Svenska Kyrkans Unga som en del i visionen att bli Svenska kyrkans barn- och 

ungdomsorganisation ska skapa ett mervärde för församlingar och stift att bedriva sin 

barn- och ungdomsverksamhet som en del av Svenska Kyrkans Unga. 

Hur ska Svenska Kyrkans Ungas mervärdesdokument användas?

Tanken med mervärdesdokumentet är att medlemmar, förtroendevalda och anställda 

ska kunna använda det till informationsspridning och rekrytering av medlemmar och 

lokalavdelningar. Mervärdet visar att det är positivt att organisera församlingens barn- 

och ungdomsverksamhet i Svenska Kyrkans Ungas regi. 

I detta dokument lyfts det en hel del exempel på mervärden och sätt att engagera 
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medlemmar. Dessa har kommit fram som citat från personer som har intervjuats, och är 

därför bara några av många exempel på hur barn och unga kan engageras inom ramen för 

Svenska Kyrkans Unga. Låt dig därför inspireras av dessa exempel och gärna komma på 

egna argument och exempel!

Hur har processen sett ut?

Förbundsstyrelsen tillsatte en beredningsgrupp som fick i uppdrag att genomföra en 

process för att ta reda på organisationens mervärde. Processen innehöll djupintervjuer 

och workshops med fokus på mervärde som sedan satts ihop till detta dokument. 

Under 2013-2015 har beredningsgruppen och andra delar av Svenska Kyrkans Unga 

pratat mervärde med enskilda medlemmar, större grupper samt förtroendevalda i 

distrikten och förbundet. Mervärde har diskuterats i förbundets arbetsgrupper, med 

församlingspedagoger och med stiftskonsulenter. 

Detta arbete har gett perspektiv på vad medlemmar från olika sammanhang ser för 

mervärde i Svenska Kyrkans Unga och vad de värdesätter mest med organisationen. Stora 

delar av detta dokument är därför skrivna utifrån personliga vittnesbörd. Detta har gjorts 

dels för att visa på bredden i Svenska Kyrkans Ungas olika mervärden och också för att 

dokumentet ska ha ett tydligt ägandeskap av medlemmarna.

Ord på vägen

Vi hoppas att du genom detta dokument inspireras att prata om vad Svenska Kyrkans 

Unga har att erbjuda, för att fler barn och unga ska upptäcka oss!

“Jag kan åka 1349 kilometer norrut och ändå vara 

hemma i gemenskap av andakt och fika!”
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VIKTIGA DELAR SOM SKAPAR MERVÄRDET

Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla 

örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland 

grenarna.

Matteusevangeliet 13:32

Vilka är delarna i Svenska Kyrkans Ungas mervärde?

Det har hittats ett antal “delar” i Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och 

organisationskultur i processen när dokumentet tagits fram. Det är genom att kombinera 

två eller flera av dessa viktiga delar som mervärden skapas. 

De delar som Svenska Kyrkans Ungas mervärden består av är: 

... en mötesplats där Kristus och det kristna budskapet är kärnpunkten i verksamheten.

... en tillvaro där människor tillåts växa och utvecklas med varandra.

... en demokratisk arena där alla röster hörs på samma villkor.

... en organisationskultur där alla får ta del av det som organisationen erbjuder – du är   

    välkommen som du är.

... ett sammanhang som skapas av barn och unga - för barn och unga.

... en övertygelse om att det går att göra skillnad för sin egen och andras livssituation 

    genom att påverka och förändra strukturer i samhället och i kyrkan.

Det som gör dessa delar särskilt intressanta är att de i de flesta fall verkar falla sig 

naturliga i alla sammanhang som Svenska Kyrkans Unga skapar! Vare sig det är 

nystartade lokalavdelningar eller distrikt med väletablerade strukturer finns mötesplatser 

där människor har möjlighet att växa i tro och ansvar, och en vilja att göra det 

tillsammans med andra.
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Varför är dessa delar viktiga för Svenska Kyrkans Ungas mervärde?

I en så pass stor och bred organisation som Svenska Kyrkans Unga är det viktigt att 

det finns delar i organisationen som gör att medlemmen, var den än befinner sig, 

kan känna igen sig i Svenska Kyrkans Ungas identitet. Att arbeta utifrån dessa delar 

i Svenska Kyrkans Ungas verksamhet blir därför inte bara en metod för den enskilda 

lokalavdelningen, utan också ett gemensamt förhållningssätt för barn och unga som 

är engagerade över hela Sverige. Det är därför de mervärden som kommit fram är så 

starka och karaktäristiska hos Svenska Kyrkans Unga – de är något som de allra flesta 

medlemmarna kan känna igen sig i och identifiera sig med.

De viktiga delarna som beskrivits ovan är inte nödvändigtvis de delar som i framtiden 

kommer att vara starkt förknippade med Svenska Kyrkans Ungas mervärde. Vissa 

delar kan komma att falla bort medan andra kan tillkomma, men såhär ser det ut i 

organisationen just nu!

”Olika intressen och viljor samlas under en 

organisation. Tron är det som förenar oss.”
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SVENSKA KYRKANS UNGA SOM METOD 

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör 

sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett 

barn kommer aldrig dit in.

Markusevangeliet 10:14-15

Vad innebär det att använda Svenska Kyrkans Unga som metod?

Ett generellt mervärde som genomsyrar detta dokument är att använda Svenska Kyrkans 

Unga som en metod för Svenska kyrkans församlingar, stift och nationella nivå. Det 

innebär att exempelvis en församling, genom att ha en lokalavdelning, kan lära barn 

och unga om Svenska Kyrkans Ungas värderingar, syfte och fokusområden. Detta kan 

resultera i att: 

•	 Barn och unga får en plats där de kan hänga med varandra och lära känna andra barn 

och unga i församlingen.

•	 Barn och unga engageras som vill göra skillnad och som engagerar sig för Svenska 

kyrkan både i ung och vuxen ålder. 

•	 Barn och unga får ett kontaktnät med andra medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i 

stiftet och nationellt.

•	 Barn och unga erbjuds utbildningar, mötesplatser och läger över församlings- och 

stiftsgränserna.

•	 Medlemmarna i lokalavdelningen får redskap så att de kan bli engagerade 

samhällsmedborgare i frågor som inte bara rör kyrkan.

Det finns många exempel på hur medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i både ung 

och vuxen ålder har gjort stora skillnader för Svenska kyrkan. Många har funnit sitt 

kall att jobba i kyrkan, många arbetar ideellt för kyrkans verksamhet och många sitter 

i församlingsråd, kyrkoråd och andra inomkyrkliga styrelser. Andra verkar istället 

för Svenska kyrkans räkning i olika externa nätverk, har tagit plats som politiker 

i kyrkomötet eller engagerat sig för insamlingskampanjer till Svenska kyrkans 

internationella arbete. 
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Det är med andra ord ett mervärde för Svenska kyrkan att Svenska Kyrkans Unga finns, 

eftersom Svenska Kyrkans Unga skapar engagemang som Svenska kyrkan får nytta av 

både i nutid och framtid!

Hur kan Svenska Kyrkans Unga användas som metod?

Alla Svenska Kyrkans Ungas medlemmar har gemensamt grunden i 

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: 

”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och 

ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och 

med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en 

gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Att utgå från denna syftesparagraf är att använda Svenska Kyrkans Unga som metod. 

Det betyder att alla verksamheter som är i linje med syftesparagrafens budskap kan 

göras via Svenska Kyrkans Unga, vilket gör att möjligheten är stor att skapa en fantastisk 

mötesplats för barn och unga.

Varför är Svenska Kyrkans Unga som metod ett mervärde?

Eftersom syftesparagrafen för Svenska Kyrkans Unga är densamma oavsett var i landet 

en medlem befinner sig, utgör Svenska Kyrkans Unga som metod samma grund överallt 

i Sverige. Detta gör att var Svenska Kyrkans Unga än finns så går organisationen att 

känna igen även om verksamheter skiljer sig åt. Budskapet är detsamma! Svenska Kyrkans 

Unga som metod är därför ett identitetsskapande mervärde som möjliggör exempelvis 

gemenskap, demokratiskt lärande och att växa som person och i sin tro.

”En plats där jag får växa, få och ge ansvar,

upptäcka och dela kristen tro och liv.”
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GEMENSKAP

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud 

och gemenskap  från den heliga Anden åt er alla. 

2 Korinthierbrevet 13:13

Vad är gemenskap i Svenska Kyrkans Unga?

Gemenskap är det mervärde som allra flest medlemmar lyfter som något av det bästa 

med Svenska Kyrkans Unga. Medlemmarna beskriver att Svenska Kyrkans Unga är en 

plats där varje person får vara sig själv och bli accepterad som den en är, och att Svenska 

Kyrkans Ungas gemenskap blir som ett andra hem där medlemmarna kan känna sig 

fullständigt trygga och välkomnade. Gemenskapen är ett starkt mervärde oavsett var 

i landet medlemmen befinner sig, även om lokalavdelnings arbetssätt kan skilja sig åt 

beroende på plats och distrikt.

Det som ytterligare gör Svenska Kyrkans Ungas gemenskap till ett starkt mervärde är att 

känslan av gemenskap inte bara stannar i lokalavdelningen, utan att samma känsla följer 

med och fördjupas i distrikts- och förbundssammanhang. Det här kännetecknas till stor 

del av den gemensamma grunden i intresset för den kristna tron som medlemmarna har, 

vilket möjliggör utbyte av vittnesbörd, tankar, idéer och bön.

Hur arbetar Svenska Kyrkans Unga med gemenskap?

Svenska Kyrkans Unga skapar mötesplatser, tillfällen och möjligheter att känna 

gemenskap. För en del medlemmar innebär detta en filmkväll i lokalavdelningen och 

för andra är det möten med den nationella arbetsgruppen eller distriktsmässor. Varje 

gemenskap är viktig för varje medlem, och tillför olika känslor. 

Varje gemenskap är unik. Som medlem i Svenska Kyrkans Unga bidrar varje person till 

gemenskapen på sitt egna sätt. Det spelar ingen roll om en gemenskap består av personer 
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som har mycket gemensamt eller personer som är väldigt olika, det viktiga är vad 

gemenskapen betyder för personerna i den!

Gemenskap finns i hela Svenska Kyrkans Unga och är något som ständigt genomsyrar 

arbetet i organisationen. Med en öppen gemenskap underlättas arbetet i organisationen 

och därigenom skapas den glädje och styrka som Svenska Kyrkans Unga utstrålar. 

Gemenskap gör en organisation stark!

Varför är gemenskap ett mervärde i Svenska Kyrkans Unga?

I Svenska Kyrkans Unga ges möjlighet att tycka olika, tänka olika samt känna olika. 

Detta skapar en livfull och öppen gemenskap! Varje människas lika värde skapar en 

trygghet som säger att varje åsikt är lika viktig. Gemenskapen är därför inte bara ett 

sammanhang där personer kan vara sig själva, utan också ett verktyg för att utvecklas och 

växa som person.

Gemenskapen i Svenska Kyrkans Unga är ett tydligt resultat av de viktiga delarna 

som skapar Svenska Kyrkans Ungas mervärde, då i stort sett alla delar spelar in i 

gemenskapen. Gemenskapen förutsätter en mötesplats för barn och unga av barn 

och unga, med Kristus i centrum och där demokratiska värderingar tydligt präglar 

organisationens arbete. Gemenskapen speglar också den kravlösa organisationskulturen, 

att det inte krävs prestationer i gruppen för att ses som en jämlik i jämförelse med resten 

av personerna i gemenskapen.

”Man får vara del av en fin gemenskap med 

härliga människor i Svenska Kyrkans Unga.”
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VÄXA I SIN TRO

 

Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, 

innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för 

folken. Men jag svarade: Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala – jag är 

för ung! Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder 

dig och säg det jag befaller dig!

Jeremia 1:4-7

Vad är att växa i sin tro i Svenska Kyrkans Unga?

På Svenska Kyrkans Ungas olika mötesplatser i 

lokalavdelningar, distrikt och förbund ges barn och unga 

möjlighet att fira gudstjänst tillsammans och det ges 

utrymme för att tala och reflektera kring var och ens tro. Den 

gemenskap som organisationen skapar i olika sammanhang är 

en öppen, varm och inbjudande gemenskap. Målet är att barn 

och unga ska känna sig välkomna och att Svenska Kyrkans 

Unga ska vara ett naturligt sammanhang för att få uppleva och 

dela tro. Grunden för den gemenskapen är en trygghet där 

människor ska få känna sig accepterade för sin tro och också 

uppskattade för den de är.

Hur arbetar Svenska Kyrkans Unga med att få barn och unga att växa i 

sin tro?

I Svenska Kyrkans Unga ges medlemmen plats att reflektera och växa i sin tro genom 

olika metodmaterial, andaktsförslag, färdigskrivna böner och podcasten ”Tror du?”. 

Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupp för kristen tro- och identitetsfrågor 

har som uppdrag att få medlemmar att känna sig mer kristna och ge möjligheter 

för medlemmarna att kunna utvecklas och växa i sin tro. Med det som grund har 
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arbetsgruppen tagit fram förslag på enklare workshops för att diskutera kristen tro, 

som kan genomföras på exempelvis distriktsarrangemang och nationella arrangemang. 

Arbetsgruppen är även aktiva på sociala medier där arbetsgruppens medlemmar delar 

bibelord och tankar om att vara ung och kristen i Sverige idag.

 

Varför är att växa i sin tro ett mervärde i Svenska Kyrkans Unga?

I samhället ges lite, eller nästan inget, utrymme för barn och unga att tala och reflektera 

över tros- och livsfrågor. Svenska Kyrkans Unga fyller en viktig funktion genom att skapa 

viktiga mötesplatser för barn och unga! Här är det barn och unga som själva skapar ett 

sammanhang där tro diskuteras på egna villkor.  

 

Genom sammanhanget i Svenska Kyrkans Unga och tron som utvecklas går många barn 

och unga vidare genom att arbeta för kyrkan ideellt eller som anställd. Detta skapar ett 

mervärde för Svenska kyrkan i att barn och ungas tro växer när de engagerar sig i Svenska 

Kyrkans Unga. Exempel på hur mervärdet att växa i sin tro uttrycker sig är att Svenska 

Kyrkans Unga:

•	 möjliggör och utvecklar gudstjänster för barn och unga, både genom att öppna upp 

för nya perspektiv inom gudstjänstfirandet och för att barn och unga ska kunna delta 

på samma villkor i gudstjänsten som andra i församlingen.

•	 skapar en trygg och öppen gemenskap som ofta återfinns i lokalavdelningar och på 

arrangemang i distrikten och hos förbundet. Denna gemenskap är i många fall det 

som lyfts som det bästa med Svenska Kyrkans Unga, att det i organisationen finns 

en inkluderande kristen tillhörighet som kristna barn och unga kan ha svårt att hitta 

annars.

•	 ger möjlighet att diskutera tro genom till exempel bibelstudium med andra 

medlemmar, för att få insikt i andras tro och få nya, och kanske djupare, perspektiv 

på sin egen tro.

”Jag får växa i tro, ansvar och dela en av de finaste

gemenskaperna som finns i Sverige!”
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DEMOKRATISKT LÄRANDE

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla 

med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i 

Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Romarbrevet 12:4-5

Varför demokratiskt lärande?

Inom Svenska Kyrkans Unga använder vi demokrati för att få del av de åsikter och vär-

deringar som finns hos alla våra medlemmar. Vi människor är Guds avbild allihop och 

därför är det viktigt att alla har samma rätt och möjlighet att påverka hur organisatio-

nen ska se ut, vad den ska arbeta med och hur den ska styras. Ett demokratiskt lärande 

är även en ingång till samhällspåverkan, och en god grund till att barn och unga får en 

större förståelse för hur samhället fungerar. Det här är något som Svenska Kyrkans Unga 

värdesätter och ser som en av styrkorna med organisationen.

Hur arbetar Svenska Kyrkans Unga med demokratiskt lärande?

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk organisation. Varje del av organisationen, från 

lokalavdelningen i församlingen till förbundet, har strukturer som liknar den som finns i 

Svenska kyrkan och i samhället i stort. Demokratin i Svenska Kyrkans Unga grundar sig 

på att de olika delarna i organisationen har årsmöten, och att alla medlemmar som har 

rösträtt för det specifika årsmötet har möjlighet att närvara och yttra sin åsikt.

Den nationella arbetsgruppen Demokratigruppen arbetar för att utveckla och 

tillgängliggöra de demokratiska processerna, för att öka det demokratiska arbetet i 

organisationen och höja kunskapen för hur en förening kan arbeta demokratiskt. 

Ett exempel på detta är ett nyligen framtaget material för lokalavdelningsårsmöten, 

där lokalavdelningar kan få stöd i hur de ska arrangera ett årsmöte samt materialet 

”Demokrati är kul!” som på olika sätt beskriver hur en lokalavdelning kan arbeta 

demokratiskt, både med och utan styrelse.
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Varför är demokratiskt lärande ett mervärde i Svenska Kyrkans Unga?’

Demokratiskt lärande ger Svenska Kyrkans Ungas medlemmar möjlighet att använda 

demokrati för det som rör deras vardag, allt ifrån var de vill åka på läger och vilken 

verksamhet de vill ha i församlingen till hur de vill leva i Guds tjänst hela veckan!

Genom denna möjlighet får Svenska Kyrkans Ungas medlemmar demokratiska verktyg 

som de kan använda även i andra delar av sina liv. En sådan del är Svenska kyrkan, 

där de medlemmar som varit demokratiskt aktiva i Svenska Kyrkans Unga förstår 

hur olika processer fungerar och hur beslut fattas, och kan delta i Svenska kyrkans 

demokratiska struktur med församlingsråd och liknande råd/styrelser. Det finns 

även många andra sådana delar i samhället, som i politiska organisationer och andra 

civilsamhällesorganisationer, där demokratierfarenheten är en bra grundförutsättning för 

att kunna göra skillnad.

Många av de förtroendevalda som idag på olika sätt arbetar för Svenska kyrkan har fått 

sitt demokratiska lärande i en kyrklig demokratisk barn- och ungdomsorganisation. 

Redan idag har de församlingar som har en fungerande lokalavdelning i Svenska 

Kyrkans Unga stor hjälp när det behövs barnkonsekvensanalyser av beslut eller för att 

säkerställa att den ungdomsverksamhet som genomförs är den som efterfrågas av barn 

och unga i församlingen och lokalavdelningen. Det finns också statistik som tyder på att 

kyrkovalsdeltagandet är större i de församlingar där en lokalavdelning i Svenska Kyrkans 

Unga finns! 

Ett demokratiskt arbete i lokalavdelningen kan också ge en samlad röst för barn och 

unga genom att påverka församlingen att se på processer i församlingen från barn och 

ungas perspektiv. Det är den bästa plattformen för att påverka! Svenska Kyrkans Ungas 

demokratiska mervärde ger därför inte bara barn och unga verktygen att bli engagerade i 

samhället och kyrkan nu, utan också i framtiden.

”Jag är en del av en demokratisk rörelse av 

barn och unga som delar tro och liv med varandra!”
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BARN OCH UNGAS ORGANISERING I SVENSKA KYRKAN

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått,  

som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.

Ur 1 Petrusbrevet 4:10

Vad är barn och ungas organisering i Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan har många olika barn- och ungdomsverksamheter, vissa kopplade 

till Svenska Kyrkans Unga och vissa inte. Ett sätt att organisera barn och unga i 

församlingsverksamheten är att ha en lokalavdelning där Svenska Kyrkans Ungas 

demokratiska former bidrar till medlemmars egna initiativ och känsla av att kunna 

påverka verksamheten på riktigt. Detta leder till att medlemmarna kan axla ansvaret 

att vara lokalavdelning och församling på de olika sätt det innebär (kyrkvärdar, 

beslutsfattare, personal, volontärer med mera). Att organisera barn och unga genom 

Svenska Kyrkans Unga kan leda till ytterligare engagemang som komplettering till 

lokalavdelningen, som till exempel distriktsammanhang och nationella sammanhang.

Hur arbetar Svenska Kyrkans Unga med barn och ungas organisering i 

Svenska kyrkan?

Det vanligaste inom lokalavdelningarna är att medlemmarna i början av terminen 

beslutar om vilken verksamhet som ska ske. Detta är en påverkansmöjlighet som Svenska 

Kyrkans Ungas medlemmar återkommande lyfter! I flera distrikt deltar stiftsstyrelsen 

och distriktsstyrelsen på varandras årsmöten och fullmäktige. De flesta lokalavdelningar 

har en egen ekonomi (alltså är en egen förening) och då finns ofta ett tätt samarbete 

med kyrkorådet som beviljar medel till den egna ekonomin. Ett tydligt exempel mellan 

Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan på nationell nivå är De Ungas Kyrkomöte 

(DUK) där medlemmar från olika distrikt samlas för att diskutera och skriva remissvar 

till motioner som har skrivits till kyrkomötet.
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I församlingen och lokalavdelningen är det ofta en församlingspedagog som är kontakten 

mellan medlemmar och övriga i församlingen. I distriktet är det stiftskonsulenten 

och distriktsstyrelsen som är viktiga länkar mellan medlemmar, kontaktpersoner i 

lokalavdelningarna och församlingspedagoger. Förbundet har kontakt med distrikten 

genom förbundsstyrelsens kontaktpersoner och finns behjälpliga i olika frågor. Det 

finns en nära kontakt med Svenska kyrkans nationella nivå och en möjlighet att påverka 

varandra i ideologiska frågor och verksamhet. 

Varför är barn och ungas organisering i Svenska kyrkan ett mervärde i 

Svenska Kyrkans Unga?

I Kyrkohandboken står det att barn har en särställning i kristen tro. Genom att 

organisera barn och unga så att de i nutid får påverka sin kyrka gör att de känner sig 

hemma, uppskattade och behövda i kyrkan! Detta är en långsiktig investering för Svenska 

kyrkan då människor som känner sig hemma i kyrkan i många fall blir kvar i kyrkan 

även under sitt vuxna liv. Barn och unga har rätt att höras och att få växa på olika vis, 

och genom organisering i Svenska Kyrkans Unga finns en plattform för att åstadkomma 

just detta. Barn och unga som engagerar sig i Svenska Kyrkans Unga behåller ofta sitt 

medlemskap i Svenska kyrkan, deltar i någon verksamhet, gifter sig, döper sina barn och 

låter sig begravas inom Svenska kyrkan.

”I Svenska Kyrkans Unga är jag tydligt Svenska kyrkans

nutid och inte bara framtid.”
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ARRANGEMANG

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matteusevangeliet 18:20

Vad är arrangemang i Svenska Kyrkans Unga?

Överallt i Svenska Kyrkans Unga är arrangemang något 

som förenar medlemmar, allt från ett antal lokalavdelningar 

till ett eller flera distrikt eller från hela organisationen! 

Arrangemangen kan vara allt från årsmöte och friluftsläger, 

pizzakvällar och diskussionsforum till innebandyturneringar, 

bibelsamtal och festivalturnéer, och mycket mer. Alla 

arrangemang utgår från Svenska Kyrkans Ungas värden 

och att medlemmar i en gemensam mötesplats kan ha roligt, växa tillsammans och 

ha ett öppet forum där de kan dela sin tro med varandra, i både det lilla och det stora 

sammanhanget.

Hur arbetar Svenska Kyrkans Unga med arrangemang?

Eftersom arrangemang ser olika ut beroende på var i Svenska Kyrkans Unga de hålls finns 

det många olika arbetssätt och delar som kan användas. Exempel på olika saker att tänka 

på kring arrangemang hos Svenska Kyrkans Unga är:

•	 Att det ska finnas en eller flera möjligheter att utöva sin tro på, exempelvis genom 

andakter eller specifika platser där deltagare kan be och ha en stund med Gud.

•	 Att deltagarna på något sätt ska växa och utvecklas, som individer och som grupp, 

genom exempelvis workshops, uppdrag, diskussioner eller förhandlingar.

•	 Att möjliggöra för deltagarna att knyta nya kontakter med varandra, och därmed 

skapa eller stärka relationer inom organisationen.

Arrangemangen är viktiga arenor för att locka nya medlemmar till Svenska Kyrkans 
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Unga. I arrangemangsarbetet finns det därför alltid en tanke på att öppna för personer 

som inte är medlemmar, för att de ska få kunna ta del av gemenskapen oavsett hur 

bekanta de är med Svenska Kyrkans Unga.

Varför är arrangemang ett mervärde i Svenska Kyrkans Unga?

Arrangemang är ett av de mervärden som kan skapas ur alla viktiga delar för Svenska 

Kyrkans Ungas mervärde. I arrangemangen kan tron vara en anledning för deltagarna att 

mötas, samtidigt som deltagarna kan utvecklas i både sin kunskap och i sitt demokratiska 

tänkande. Ett arrangemang är dessutom en plats där deltagarna kan få möjlighet att 

påverka sin egen och andras situation, och pröva på att göra insatser för att skapa 

förändring. Alla är välkomna som de är, och alla ska känna att det finns en plats för dem 

i arrangemanget.

Det unika i varje arrangemang, som lockar medlemmarna att vara med i ett sammanhang 

som är speciellt och inte nödvändigtvis återkommer, är något som ses som ett starkt 

mervärde i organisationen. Det här skapar en känsla hos medlemmarna att de är 

delaktiga i ett viktigt sammanhang, och att de genom sitt deltagande kan påverka och 

växa, både i sin tro och i sina egenskaper. En annan attraktiv del i arrangemangen är även 

de relationer som skapas under tiden som arrangemanget hålls, och hur den gemenskap 

som bildas bidrar till att känslan av att vara på arrangemanget är att det är roligt  att vara 

där.

”Svenska Kyrkans Unga skapar mötesplatser där man får

skratta, gråta, dela och upptäcka.”
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VÄNNER OCH RELATIONER

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. 

Det är vad lagen och profeterna säger.

Matteusevangeliet 7:12

Vad är vänner och relationer i Svenska Kyrkans Unga?

I Svenska Kyrkans Unga finns många möjligheter att i olika sammanhang att möta nya 

människor, utveckla befintliga relationer, fundera över sina relationer och att lära sig saker. 

Medlemmen får möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, lära sig saker om sig själv och 

använda det i andra sammanhang. Ett exempel är att en person i sin lokalavdelning kan 

ges möjlighet att prata inför folk i en trygg gemenskap med vänner runt omkring sig, och 

därigenom växa i sig själv och våga göra samma sak någon annanstans. 

Vänner och relationer är en viktig del för att öka engagemanget i Svenska Kyrkans Unga 

och bibehålla de som redan finns i organisationen. Om en medlem tar med sina vänner 

till lokalavdelningen får de möjlighet att ta del av lokalavdelningens gemenskap, vilket 

kan bidra en större gemenskap i lokalavdelningen och ett högre medlemsantal. Att få 

medlemmar att stanna kvar i organisation samt att våga utvecklas och växa blir dessutom 

lättare via de trygga och stabila relationer som skapas och finns i Svenska Kyrkans Unga.

Hur arbetar Svenska Kyrkans Unga med vänner och relationer?

Svenska Kyrkans Unga utgår från att varje människa bör accepteras, att se deras unika 

förmåga och få alla att känna sig lika mycket värda. Medlemmar döms inte efter 

bakgrund, utseende, sexuell läggning eller etnicitet, utan ses som en människa. De 

mötesplatser som Svenska Kyrkans Unga skapar ger också medlemmen möjlighet att 

röra sig utanför sammanhanget i lokalavdelningen. Här finns möjlighet att skapa och 

fördjupa vänskaper och relationer samt knyta kontakt med människor i andra delar av 

organisationen.



20

Varför är vänner och relationer ett mervärde i Svenska Kyrkans Unga?

Vänner och relationer är ett mervärde för Svenska Kyrkans Unga som organisation av 

flera anledningar. En av de viktigaste orsakerna är att relationer ger ett större socialt 

sammanhang. I Svenska Kyrkans Unga ska medlemmar kunna växa individuellt och 

tillsammans i sin tro och dela sin livssituation med andra. För att kunna göra det fullt 

ut krävs trygga, stabila och viktiga relationer. Viktiga delar i detta är att ha vänner som 

stöttar och förstår, som vill diskutera viktiga frågor eller som helt enkelt bara vill hänga 

och ta det lugnt. Det är också viktigt med äldre och vuxna som kan vara bra förebilder! 

Oftast kan medlemmen hitta detta just i sin lokalavdelning.

Relationen till Gud är grunden i den kristna tron. I Svenska Kyrkans Unga ges 

möjligheten att växa i den relationen, och stärkas i den genom kontakt med vänner, 

partner eller församlingspedagoger eller andra anställda eller förtroendevalda i 

församlingen.

Det finns tusentals berättelser om medlemmar som hittat vänner för livet och bekanta 

men också de som hittat kärleken inom organisationen!  I Svenska Kyrkans Unga 

vilar allt på en gemensam värdegrund, vår idé och syftesparagraf, där medlemmarna 

tillsammans får dela sin tro, diskutera och utvecklas.

”I Svenska Kyrkans Unga har jag fått vänner för

livet att dela tro, kärlek, sorg och kamp med.”
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GLOBALT ENGAGEMANG

Hör! En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och 

fåglarna kom upp och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte 

fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen 

steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland 

tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det, och det gav ingen skörd. Men 

en del föll i den goda jorden, det kom upp och växte och gav skörd. Det blev 

trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt igen. Och han sade: Hör, du som har öron att 

höra med.

Markusevangeliet 4:3-9

Vad är globalt engagemang i Svenska Kyrkans Unga? 

Det globala arbetet inom Svenska Kyrkans Unga skiljer sig 

mycket utifrån vilken kontext som medlemmarna befinner sig i. 

Medlemmar kan vara volontärer för globala påverkansfrågor vid 

större arrangemang och utbildas till Agera-volontärer för Svenska 

kyrkan. Det som Svenska Kyrkans Unga framförallt lägger vikt 

på är att varje medlem och lokalavdelning kan göra en insats för 

klimatet, både genom större aktioner och flashmobs eller mindre 

handlingar såsom att handla närproducerat eller att källsortera. Medlemmar kan även 

använda sig av material som globala arbetsgruppen har tagit fram, och använda det som 

diskussionsunderlag vid ungdomskvällar, medlemsträffar och möten med representanter 

från exempelvis kyrkoråd eller församlingsråd.

Hur arbetar Svenska Kyrkans Unga med globalt engagemang? 

Det finns ett utvecklat tänk kring hållbarhet inom Svenska Kyrkans Unga. Exempel 

på detta är att profilprodukter i möjligaste mån ska vara ekologiska och/eller Fairtrade, 

att resor i första hand ska ske via tåg och att ett mål per dag ska vara vegetariskt på 
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förbundets arrangemang. Svenska Kyrkans Ungas globala arbete ligger nära och sker ofta 

tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete. En viktig inspiration är material 

som arbetas fram för att användas i organisationen, exempelvis fastekampanjen och 

julkampanjen.

Svenska Kyrkans Ungas globala arbetsgrupp arbetar med tron som grund och drivkraft 

ur ett globalt perspektiv. Arbetsgruppens arbete syftar till att inspirera medlemmar 

genom material, aktion, påverkan och samarbeten med andra nätverk att engagera sig för 

globala frågor. Fokus ligger på medlemmar, lokalavdelningar och distrikt inom Svenska 

Kyrkans Unga. Globala arbetsgruppen ska knyta an till befintlig verksamhet, komma 

närmare medlemmen och anpassa sin verksamhet så den inte blir för avancerad. Globala 

arbetsgruppen arbetar främst inom Svenska Kyrkans Unga, men kan också vara en 

påverkansröst mot Svenska kyrkan. Ett exempel på detta var när Svenska Kyrkans Unga 

skrev till ärkebiskopen att Svenska kyrkan borde sluta investera i fossila bränslen, vilket 

Svenska kyrkan på nationell nivå till slut gjorde.

Varför är globalt engagemang ett mervärde i Svenska Kyrkans Unga? 

Globalt engagemang är en metod för att leda samman tro och handling samt öva sig i 

empati. Svenska Kyrkans Unga ser det globala arbetet även som en möjlighet att knyta 

kontakter med unga över hela världen, till exempelvis genom kurser, utbyten och 

konferenser. Att engagera sig för globala frågor är ett tydligt praktiskt engagemang – 

det är lätt att engagera sig, och det finns mycket att engagera sig i utifrån den tid och 

livssituation som passar en själv. Det är ett utvecklande, utbildande och meningsfullt 

arbete som är långsiktigt diakonalt och som verkar för att kommande generationer ska 

kunna ta del av skapelsen.

”Jag är medlem för att få ta del av den

unga världsvida kyrkan!”
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NORMMEDVETENHET OCH MÅNGFALD

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, 

man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Galaterbrevet 3:28

Vad är normmedvetenhet och mångfald?

Normmedvetenhet handlar om att veta att det finns osynliga förhållningsregler, i 

samhället. Att det finns normer är inte dåligt, och en person blir inte sämre av att vara 

innanför eller utanför normen. Det är viktigt att förstå att normer påverkar alla och att 

samhällets normer får negativa följder för vissa. Mångfald innebär att vi ser olikheter som 

något bra, oavsett om det gäller ålder, könsidentitet, funktionalitet, sexualitet, utseende 

eller sätt att tro eller tänka.

Hur arbetar Svenska Kyrkans Unga med normmedvetenhet och 

mångfald?

Svenska Kyrkans Ungas arbete för mångfald är ett arbete för att alla barn och ungdomar 

ska känna sig välkomna i vår organisation. Det görs genom att hela tiden framhålla 

alla människors lika värde genom de frågor Svenska Kyrkans Unga lyfter. Det är också 

viktigt att tänka på språket i material, på hemsidan, i medlemsutskick och genom sättet 

som Svenska Kyrkans Unga bjuder in till och genomför utbildningar och mötesplatser. 

Rutbildningarna är en särskild insats för att medvetandegöra och ifrågasätta de normer 

som styr hur personer tänker kring könsidentitet och sexualitet. Det är normer som kan 

utesluta människor ur en gemenskap om de känner att de inte lever upp till osynliga 

normer om vad som anses önskvärt. Rutbildningarna hjälper de som tar del av dem att 

agera normkritiskt.

 
Arbetsgruppen för normmedvetet arbete arbetar delvis praktiskt med att driva Svenska 

Kyrkans Ungas närvaro på Stockholm Pride. Där är Svenska Kyrkans Unga en del av 
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nätverket Kyrkan på Pride och deltar i gudstjänster, festivaltält och parad. Arbetsgruppen 

håller också i workshops på olika arrangemang. Svenska Kyrkans Unga driver också 

frågan om normmedvetenhet och mångfald genom att verka för att organisationen 

ska bli mer tillgänglig för personer som har ett behov av det. Att arbetsgruppen för 

normmedvetet arbete finns ger trovärdighet och stärker lokalavdelningar och distrikt i sitt 

arbete. 

På kort tid har det hänt mycket i organisationen. Exempelvis har Svenska Kyrkans 

Unga infört ett tredje könsalternativ, ”Annat”, i vårt medlemssystem. Intresset för 

normrelaterade frågor har ökat och idag finns många tillgängliga läger. I lokalavdelningar 

och distrikt är normmedvetenhet och mångfald också aktuella frågor. 

Varför är normmedvetenhet och mångfald ett mervärde för Svenska 

Kyrkans Unga?

Alla människor är lika mycket värda. Som kristen barn- och ungdomsorganisation är 

det Svenska Kyrkans Ungas ansvar att ifrågasätta det som i samhället är förtryckande. 

När ungdomar växer och utvecklas är det viktigt att få ha en plats där en får vara sig 

själv. Det finns också många fördomar om att kyrkan är dålig på exempelvis hbtq-frågor 

men Svenska Kyrkans Unga bevisar motsatsen. För Svenska Kyrkans Ungas medlemmar 

är mångfald en av de grundläggande värderingar, en kristen gemenskap som lever efter 

övertygelsen att varje människa är skapad och älskad av Gud. Det uttrycks tydligast när 

medlemmar vittnar om att de upplever gemenskapen i Svenska Kyrkans Unga som en 

plats där de blir sedda och bekräftade och får vara precis den de är.

”Känslan av att vara med i en 

inkluderande organisation värmer.”
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#UNGMEDMÅL

Under tiden som detta mervärdesdokument togs fram genomfördes 

vid ett flertal tillfällen diskussioner om Svenska Kyrkans Ungas 

mervärde på distrikts- och riksarrangemang. Ett av dessa 

diskussionsforum belyste vilket mervärde som Svenska Kyrkans Unga 

spelade för Svenska kyrkan, och hur medlemmar i Svenska Kyrkans 

Unga med sitt eget engagemang kan påverka Svenska kyrkan i frågor 

som de tycker är viktiga. I slutet av denna diskussion fick deltagarna i 

uppgift att utforma ett uppdrag till sig själva som de ville arbeta för i 

Svenska kyrkan som representanter för Svenska Kyrkans Unga.

För att samla alla dessa uppdrag skapades en hashtag på Twitter vid namn #ungmedmål, 

där medlemmar kunde dela sina uppdrag och inspireras av andra medlemmars uppdrag. 

Nedan finns ett antal av dessa uppdrag. Dela gärna med dig av vad du vill förändra i 

Svenska kyrkan genom Svenska Kyrkans Unga via #ungmedmål!

Citat från #ungmedmål

Jag vill starta ”Ung vuxen grupper” 

20+ för att hålla kvar unga vuxna 

som känner sig för gamla för 

ungdomsgruppen. #ungmedmål

Jag vill tillgängliggöra 
liturgin för alla! 

#ungmedmål

Jag 

vill förbättra 

relationen med stiftet. 

Vi är många och vi är 

viktiga, tillsammans 

blir vi mer. 

Jag vill föreläsa för kyrkorådet 

om hur vi får fler barn och unga i 

verksamheten, och om normkritik! 

#ungmedmål
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Jag vill påverka så att 

körerna i Svenska kyrkan ser 

en orsak att även vara med 

i Svenska Kyrkans Unga. 

#ungmedmål

Att Svenska kyrkan erkänner 

Svenska Kyrkans Unga som sin 

barn- och ungdomsorganisation, 

samt ger unga ökat inflytande 

i sina demokratiska processer. 

#ungmedmål

Prata med både barn och vuxna 

i församlingen och informera om 

hur bra Svenska Kyrkans Unga 

är och hur mycket vi kan tillföra i 

församlingarna. #ungmedmål

Få Svenska kyrkan (stift och 

församling) att arbeta mer 

för miljön och sluta använda 

engångsartiklar! #ungmedmål

Visa många förtroendevalda 

att Svenska Kyrkans Unga är 

en viktig röst. #ungmedmål

Ta tag i lokalavdelningen, bygga upp den 

igen och försöka skapa en bra relation 

mellan Svenska Kyrkans Unga och 

församlingen. #ungmedmål

Jag vill 

spräcka fördomar 

mot kristna och visa oss 

i det offentliga rummet. 

#ungmedmål

Jag vill vara en positiv kraft för 

ungdomarna i min församling och på 

så sätt stötta dem i deras engagemang 

och påverkansarbete emot församling 

och kyrkoråd. #ungmedmål 
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AVSLUTNING

Vi hoppas att du som är medlem, lokalavdelningsaktiv, distriktsaktiv, konsulent eller 

engagerad i förbundets arbete får användning av det här dokumentet när du berättar 

om Svenska Kyrkans Unga och mervärdet med vår organisation. Självklart ser Svenska 

Kyrkans Ungas arbete olika ut runtom i landet, och fokuserar på olika verksamheter och 

mervärden. Vi tror ändå att både lokalavdelningar och distrikt kan känna igen sig i de 

mervärden som det här dokumentet presenterar, och därmed kan hitta stöd för sitt arbete 

med församlingar, stiften och samhället.

Vi vill avsluta med att säga att det här dokumentet är ett dokument som aldrig kan bli 

klart, utan som kan fortsätta att utvecklas i takt med att Svenska Kyrkans Unga utvecklas 

och förändras. Det är därför viktigt att inte bara tänka utifrån mervärdena i det här 

dokumentet, utan aktivt verka för att skapa nya mervärden som kan prägla Svenska 

Kyrkans Unga.  Det är genom det arbetet som Svenska Kyrkans Unga kan växa och locka 

fler barn och unga att hitta till oss och få verktyg att tillsammans växa i tro och ansvar.

TACK för att du gör Svenska Kyrkans Unga så bra!


