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växt vuxna gudstjänstbesökare
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Deltagare efter åldersgrupp och kön
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Kvalitativa särdrag i nuvarande profil
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ledarskap 

Gåvobaserad 
verksamhet 

Hängiven 
Andlighet 

Funktionella 
strukturer 

Inspirerande 
gudstjänster 

Livsnära 
smågrupper 

Behovsorienterad 
evangelisation 

Kärleksfulla 
relationer 

Genomsnitt 

Nuvarande Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 



www.forsamlingsutveckling.se Sida 8 av 32 (sidonummer stämmer för hela versionen av denna guide)

Utrustande ledarskap Nuvarande profil
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13. Våra ledare 
verkar tycka om 
sina uppgifter i 
församlingen 

17. Jag vet att 
någon i kyrkan 
kommer att be 
mig redogöra 

för hur jag 
klarar av mina 

åtaganden.  

20. Våra ledare 
söker aktivt ta 
bort sådant 
som hindrar 

och begränsar 
mitt tjänande i 
församlingen.  

22. Våra ledare 
brinner för 

människor som 
inte känner 

Jesus.  

28. Vår(a) 
pastor(er)/

präst(er) har 
för mycket att 

göra.  

31. Våra ledare 
är bra på att 

förklara saker.  

38. Många ges 
möjligheten att 
aktivt medverka 

i våra 
gudstjänster.  

45. Det är 
uppenbart att 

våra ledare tror 
att Gud vill att 
vår församling 

skall växa.  

51. Ledarna i 
vår församling 
föredrar hellre 

att göra arbetet 
själva än att 

samarbeta med 
andra.   

73. Ledarna i 
vår församling 
koncentrerar 

sig på de 
uppgifter de 
har gåvor för.  

81. Vår 
församlings-
ledning får 

regelbundet 
stöd från en 

person utifrån 
kring hur vår 

församling kan 
utvecklas (t.ex. 
av en mentor, 
handledare, 

annan pastor/
präst).  

Nuvarande Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 
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Gåvobaserad verksamhet Nuvarande profil
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7. Jag känner 
att min uppgift 
i vår församling 

är en positiv 
utmaning som 
utvecklar min 

tro.  

8. Jag upplever 
att Gud på ett 

tydligt sätt 
använder min 
medverkan för 
att bygga upp 
församlingen.  

9. Uppgifterna 
jag har i 

församlingen 
stämmer 

överens med 
mina gåvor och 

förmågor.  

16. Jag vet vad 
min insats 

bidrar med till 
församlingslivet 

som helhet. 

26. Jag känner 
stöd från 

församlingen i 
de uppgifter 

jag har.  

37. Vår 
församling 
erbjuder 

regelbunden 
hjälp till 

människor att 
upptäcka sina 

gåvor och 
förmågor.  

46. Jag känner 
till mina gåvor.  

58. 
Frivilligarbe-
tarna i vår 

församling är 
tränade för sina 

uppgifter.  

62. Jag tycker 
om mina 

uppgifter i 
församlingen.  

66. Jag 
upplever 

fördelarna med 
att arbeta 

tillsammans i 
en grupp i vår 

församling.  

79. Jag förstår 
tydligt vad som 

förväntas av 
mig när jag 
fullgör min 
uppgift i vår 
församling.  

Nuvarande Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 
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Hängiven Andlighet Nuvarande profil
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29. Jag vet att 
andra i 

församlingen ber 
för mig 

regelbundet.  

41. När jag har 
upplevt något 
med Gud så 

berättar jag ofta 
om det för andra 

kristna.  

42. Jag upplever 
vilken 

förvandlande 
verkan tron har 

på olika 
områden i livet 
(arbete, familj, 

fritid etc.).  

52. Jag är 
jätteglad över 
vår församling.  

68. Jag är fast 
övertygad om att 
Gud kommer att 

verka ännu 
kraftfullare i vår 
församling  de 
närmaste åren.  

71. Jag ser att 
Gud verkar i mitt 

liv.  

72. Bibeln ger 
mig tydlig 

vägledning i de 
beslut jag tar i 
mitt vardagsliv.  

74. Våra ledare 
är andliga 

föredömen för 
mig.  

77. Tid i bön 
upplever jag som 

mycket 
inspirerande.  

84. Jag tycker 
om att läsa 

Bibeln för mig 
själv.  

Nuvarande Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 
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Funktionella strukturer Nuvarande profil
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18. Ansvariga för 
kyrkans olika 

verksamhetsom-
råden möts 

regelbundet för 
att planera.  

23. 
Församlingsled-
ningen stödjer 

aktivt 
församlingsut-

veckling.    

24. Mina bidrag 
till 

församlingslivet 
följs upp 

regelbundet 

40. Frivilligarbe-
tarna i 

församlingen får 
ofta träning och 

utbildning.   

57. Jag förstår 
tydligt hur de 

olika 
verksamheterna i 

vår församling 
fungerar som en 

helhet.  

60. Jag har 
intrycket att vår 

organisation 
snarare hindrar 

än främjar 
församlingslivet.  

63. I vår 
församling 

prövar vi ofta 
nya saker.  

64. 
Smågruppsle-

darna och andra 
ledare i 

församlingen har 
alla åtminstone 
en person som 

de lär upp.  

67. Jag känner till 
målen vi arbetar 

för som 
församling.  

91. Aktiviteterna i 
vår församling 
planeras och 

organiseras på 
ett bra sätt. 

Nuvarande Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 
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Inspirerande gudstjänster Nuvarande profil

30 

21 

43 

32 
34 

38 

50 

35 

50 

31 

20 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

10. Jag känner 
att predikan i 
gudstjänsten 
talar till min 
personliga 
situation.  

12. Jag möter 
Gud på ett 

meningsfullt 
sätt i våra 

gudstjänster.  

15. Jag känner 
att 

gudstjänsten 
har en positiv 
påverkan på 

mig. 

25. Jag tycker 
om att höra 

predikningarna 
i vår gudstjänst.  

47. Att gå på 
vår gudstjänst 

är en 
inspirerande 

erfarenhet för 
mig.  

50. Jag kan lätt 
motivera varför 

jag går på 
gudstjänst.  

53. Musiken i 
gudstjänsten 

hjälper mig att 
tillbe Gud.  

56. Jag har ofta 
långtråkigt 

under 
gudstjänsten.  

85. Icke-
kyrkvana 
besökare 

attraheras av 
våra 

gudstjänster.  

88. Jag ser 
alltid fram 

emot 
gudstjänsten.  

89. Jag 
förbereder mig 
innan jag går 

till 
gudstjänsten 

Nuvarande Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 
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Livsnära smågrupper Nuvarande profil
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11. Den lilla 
grupp jag tillhör 

hjälper mig i 
livets 

utmaningar.  

27. I den lilla 
grupp i 

församlingen 
som jag tillhör, 

använder vi 
mycket tid åt 

sådant som inte 
berör mig.  

34. Den lilla 
grupp jag tillhör 
hjälper mig att 

växa i mitt 
andliga liv.  

49. Jag är med i 
en grupp i 

församlingen där 
det är möjligt att 

samtala om 
personliga 
problem.  

54. Det är lätt för 
nya deltagare att 

känna sig 
hemma i de 
grupper jag 

tillhör.  

55. Jag är med i 
en grupp i vår 
församling där 
andra ber med 

mig om jag 
behöver det.  

65. Jag är med i 
en grupp i 

församlingen där 
jag känner mig 

hemma.  

76. Ledarna för 
våra smågrupper 

är tränade för 
sina uppgifter 

78. Våra 
smågrupper 
strävar aktivt 

efter att växa och 
dela sig.  

90. I min lilla 
grupp har vi 

förtroende för 
varandra.  

Nuvarande Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 
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Behovsorienterad evangelisation Nuvarande profil
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19. Vi 
uppmuntrar 
nya troende i 
vår församling 
att genast delta 
i evangelisation 
och utåtriktat 

arbete. 

21. De 
evangelise-

rande/
utåtriktade 

aktiviteterna i 
vår församling 
är relevanta för 

mina vänner 
och min familj 
som ännu inte 
känner Jesus.  

33. Jag ber för 
mina vänner, 
kollegor och 

släktingar, som 
ännu inte lärt 

känna Jesus, att 
de skall komma 

till tro.  

36. Vår 
församling 

försöker hjälpa 
de som har det 

svårt (med 
mat, kläder, 
rådgivning, 

själavård etc.).  

44. Nya kristna 
får snabbt 

vänner i vår 
kyrka.  

69. Det finns 
mycket 

kreativitet i vår 
församlings 

utåtriktade och 
evangelise-

rande 
aktiviteter.  

70. Jag känner 
till ett antal 

personer i vår 
församling som 

har gåvan/
förmågan att 
evangelisera.  

75. Jag försöker 
medvetet 

fördjupa mina 
relationer till 

människor som 
ännu inte lärt 
känna Jesus.  

82. Ledarna i 
vår församling 
stödjer enskilda 
kristna i deras 
evangelise-
rande och 
utåtriktade 

initiativ.  

86. När nya 
besökare 

kommer till vår 
församlings 
aktiviteter 

möter vi dem 
öppet och 
kärleksfullt.  

87. Vår 
församling ger 
konkret hjälp 
till nya kristna 
så att de kan 
växa i sin tro.  

Nuvarande Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 
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Kärleksfulla relationer Nuvarande profil
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14. Jag tycker 
det är lätt att 

dela mina 
känslor med 

andra i 
församlingen 

30. I vår 
församling är 
det möjligt att 

tala med 
varandra om 
personliga 
problem.  

32. Det finns 
mycket glädje 
och skratt i vår 

församling.  

35. Beröm och 
uppmuntran 

präglar 
atmosfären i 

vår församling.  

39. Jag kan lita 
på mina vänner 

i kyrkan 

43. Jag känner 
till människor i 
vår församling 
som är bittra 

gentemot 
andra.  

48. När någon i 
vår församling 
gör något bra 

så säger jag det 
till honom/

henne 

59. Jag pratar 
med andra i vår 
församling om 

hur mitt 
andliga liv 
utvecklas.  

61. Våra ledare 
bryr sig om de 

personliga 
problemen hos 

de aktiva i 
församlingen. 

80. Om jag är 
osams med 
någon i vår 

församling, går 
jag till den 

personen för 
att reda ut 
problemet.  

83. Försam-
lingsledningen 
bekräftar och 
uppmuntrar 
regelbundet 
frivilligarbe-

tarna.  

Nuvarande Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 
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Nuvarande 10 högsta
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58. Frivilligarbe-
tarna i vår 

församling är 
tränade för sina 
uppgifter.  (GV) 

36. Vår 
församling 

försöker hjälpa 
de som har det 
svårt (med mat, 

kläder, 
rådgivning, 

själavård etc.).  
(BE) 

83. Försam-
lingsledningen 
bekräftar och 
uppmuntrar 
regelbundet 
frivilligarbe-
tarna.  (KR) 

43. Jag känner till 
människor i vår 
församling som 

är bittra 
gentemot andra.  

(KR) 

48. När någon i 
vår församling 

gör något bra så 
säger jag det till 
honom/henne 

(KR) 

16. Jag vet vad 
min insats bidrar 

med till 
församlingslivet 

som helhet. (GV) 

30. I vår 
församling är det 

möjligt att tala 
med varandra 
om personliga 
problem.  (KR) 

17. Jag vet att 
någon i kyrkan 
kommer att be 

mig redogöra för 
hur jag klarar av 
mina åtaganden.  

(UL) 

69. Det finns 
mycket 

kreativitet i vår 
församlings 

utåtriktade och 
evangelise-rande 
aktiviteter.  (BE) 

9. Uppgifterna 
jag har i 

församlingen 
stämmer överens 
med mina gåvor 
och förmågor.  

(GV) 

Nuvarande 10 högsta Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 
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Nuvarande 10 lägsta
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33. Jag ber för 
mina vänner, 
kollegor och 

släktingar, som 
ännu inte lärt 

känna Jesus, att 
de skall komma 

till tro.  (BE) 

45. Det är 
uppenbart att 

våra ledare tror 
att Gud vill att 
vår församling 
skall växa.  (UL) 

34. Den lilla 
grupp jag tillhör 
hjälper mig att 

växa i mitt 
andliga liv.  (LS) 

84. Jag tycker 
om att läsa 

Bibeln för mig 
själv.  (HA) 

70. Jag känner 
till ett antal 

personer i vår 
församling som 

har gåvan/
förmågan att 
evangelisera.  

(BE) 

75. Jag försöker 
medvetet 

fördjupa mina 
relationer till 

människor som 
ännu inte lärt 
känna Jesus.  

(BE) 

72. Bibeln ger 
mig tydlig 

vägledning i de 
beslut jag tar i 
mitt vardagsliv.  

(HA) 

42. Jag upplever 
vilken 

förvandlande 
verkan tron har 

på olika 
områden i livet 
(arbete, familj, 

fritid etc.).  (HA) 

89. Jag 
förbereder mig 
innan jag går till 

gudstjänsten 
(IG) 

12. Jag möter 
Gud på ett 

meningsfullt sätt 
i våra 

gudstjänster.  
(IG) 

Lägsta 10 Hög (65) Genomsnittlig (50) Låg (35) 
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Hängiven Andlighet 

Nuvarande kapacitet

Hög minimifaktor

Låg minimifaktor
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tro 

Hängiven Andlighet 

bön 

hopp 

trosutmanande 

Min personliga växtcykel
testa

förstå
planera

förverkliga

up
pl

ev
up

pf
at

ta

Mitt valda område

Hur vet du att du 
uppfattar situationen klart 

och tydligt?
Vilka 

fakta finns 
tillgängliga?

Vad 
uppfattar 

du?

Förverkligar du din handlingsplan 
och ger du Gud och andra 

människor utrymme att
hjälpa dig?

Vad är
viktigast
just nu?

Är du öppen att ta emot 
från Gud och andra 

människor?

Våra nuvarande utmaningar

Vilken av utmaningarna på 
denna sida upplever du att 
du själv ska arbeta vidare 

med?

www.ncdchurchsurvey.org/cycle-starters


