
Församlingsutveckling

Enkätsvar

FÖRSAMLINGSMÖTE 2 OKTOBER 2022



Agenda
• Val av ordförande, sekreterare och justerare

• Presentation av svar på enkäten som genomfördes i mars 2022

• Jämförelse med svar på NFU undersökningen från 2020

• Diskusssion kring kaffeborden

• Övriga frågor



Syfte med enkäten
• Vi vill gärna utveckla församlingen och som en del i det genomförde vi en enkät till 

alla som har någon koppling till kyrkan. Med enkäten ville vi få din syn på
Abrahamsbergskyrkan, vilka erfarenheter vi kan ta till vara och hur verksamheten
kan utvecklas efter pandemin.

• Styrelsen identifierade 3 mål med enkäten:

• Att informera om församlingens verksamhet

• Att identifiera trösklar för att komma med

• Att identifiera verksamhet som vi vill satsa extra på



Enkät Abra 2022
176 PERSONER SVARADE

JONAS ELIASSON HAR SAMMANSTÄLLT



De svarandes ålder













Brukar
delta i…



Vilka skäl att komma till Abrahamsbergskyrkan är viktiga 
för dig?
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Fritextsvar
Är det något annat skäl att komma till 
Abrahamsbergskyrkan som är viktigt för dig?

• Gemenskap och tillhörighet
• Kristen gemenskap 
• Träffa mina gamla konfirmations-kompisar
• Arbeta för det goda i världen 
• Reprisen gör att jag vågar närma mig kyrkan och allt den står för 
• Fika, gillar lokala aktiviteter
• Äta korv



För att Abrahamsbergskyrkan ska kännas relevant för mig är det viktigt att:
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Fritextsvar
Är det något annat som är viktigt för att 
Abrahamsbergskyrkan ska kännas relevant för dig?

• Att alla är välkomna
• Att det finns utrymme för olika tankar och åsikter
• Socialt/diakonalt arbete 
• Att predikan håller god kvalité
• Känns lite svårt att komma in om man inte är infödd eller helt ny 



Diskussion i grupper
• Vilka tankar väcker det här hos dig?



Det här gör att jag inte kommer oftare till Abrahamsbergskyrkan
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Fritextsvar
Är det något annat som gör att du inte kommer till 
Abrahamsbergskyrkan?

• Avståndet 
• Engagemang i andra föreningssammanhang 
• När jag vet att dagens gudstjänst inte kommer att tala till mig med 

predikan och med musikval
• Man kan ändå känna sig lite "utanför" ibland. Känner mig osynlig 
• Jag har inte självförtroendet än
• Hälsan  



Skulle förmodligen komma om något av detta erbjöds
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Fritextsvar
Vilken sorts verksamhet skulle du vilja komma till i 
Abrahamsbergskyrkan, som inte finns idag?

• Jag skulle vilja komma på möten med mer djupare samtal, men jag vet att jag inte 
kommer att göra det, även om det erbjöds.

• Samtalsgrupp med olika åldrar om kristen tro, där olika perspektiv möts. Gärna i 
hemmen.

• "Bara vara inför Gud", typ Allhelgonamässan. 
• Samtal om samhällsfrågor (krig, miljö, könsroller...)
• Gospelkör, Projektkör - ett fåtal övningar kring exempelvis ett körverk, musikal etc 
• Musikverksamhet som drar unga duktiga musiker till sig och som utvecklar 

gudstjänsterna att stärka ordet genom musiken. 
• Mer arrangemang för hela familjen, även över generationerna, typ julfest etc. 
• Sy lappa och laga, stick-kafé. Praktisk hobbygrupp



Fritextsvar
Vad är det bästa med Abrahamsbergskyrkan?

• Gemenskapen
• Engagemanget 
• Öppenhet 
• Att det är en mångfald av aktiviteter och människor
• Den goda glada stämningen
• Regelbundna gudstjänsterna, Personligt tilltal. Ingen framgångsteologi. 
• Bra musikliv, många eldsjälar 
• Reprisen och de som driver den! 



Fritextsvar
Vad kan förbättras i Abrahamsbergskyrkan?
• Att även kunna delta i gudstjänster digitalt. 
• Bättre kvalitet på innehållet i gudstjänsterna. 
• Bättre och djupare predikningar
• Musiken i gudstjänsten skulle behöva vara mer genomtänkt för att passa in på söndagens 

bibelord. Bort med applåder - musiken är inget uppträdande, utan hör till andakten. Är det 
sång, är texten viktig.

• Verkligen SE alla
• Mer utåtriktad verksamhet, mer inkluderande 
• Att unga och äldre möts oftare!
• System/organisation så att alla som vill (även icke bilägare) kan delta i arrangemang på 

Koviken. 
• Gärna ta bort trösklar vid ingången eller lägga till liten ramp över tröskel så det går att 

komma in med rullstol 
• Hemsidan. Den är inte speciellt inbjudande



Jämförelse med NFU undersökning
• En NFU (naturlig församlingsutveckling) undersökning genomfördes i början av 

2020.

• Endast ett 30-tal slumpmässigt utvalda gudstjänstbesökare fick svara på 
frågorna.

• Visade på församlingens styrkor och mindre starka sidor.







Särdrag och teman i NFU

• Exempel på de 8 särdragen:
• Kärleksfulla relationer handlar om hur församlingens medlemmar på ett praktiskt sätt relaterar till varandra. Man frågar till

exempel hur mycket tid medlemmarna spenderar med varandra utanför de officiella samlingarna. Forskningen visade då att det 
finns tydligt samband mellan en församlings förmåga att visa kärlek och dess långsiktiga tillväxtpotential.

• Gåvobaserad verksamhet grundar sig på övertygelsen att Gud har utrustat alla kristna med gåvor (både så kallade andliga och 
praktiska). Församlingslivet fungerar bäst och blir mest glädjerikt när alla får fungera i de uppgifter som man har motivation, gåva 
och intresse för. Basen för verksamheten blir då människornas gåvor, längtan och behov och inte en på förhand given 
verksamhetsapparat som måste hållas igång.

• Hängiven adlighet. Forskningen visade att det inte är församlingens stil som är avgörande för växt utan i vilken grad tron faktiskt 
levs ut med hängivenhet, passion och entusiasm. Den tid som människor ägnar åt bön har bara ett svagt samband till kvaliteten på
församlingen och dess växt. Om bönen däremot ses som en ”inspirerande upplevelse”, har en betydande inverkan både på 
församlingens kvalitet och numerära antal.

• Inspirerande gudstjänstliv förknippar vi ofta med vissa uttrycksformer., men undersökningen visar att gudstjänstformerna är av 
underordnad betydelse. Den avgörande faktorn är inte om gudstjänsten är karismatisk eller icke karismatisk, liturgisk eller friare 
till sin form inte heller om den är inriktad på vana kyrkobesökare eller på sökare. Nyckelkriteriet för gudstjänsten är om den är en 
inspirerande upplevelse för besökarna. I växande församlingar möter du hög kvalitet på de tre områdena liturgi, undervisning och
tillbedjan.



Jämförelse med NFU undersökning
• Båda undersökningarna visade att vi är bra på gemenskap, engagemang, lagarbete, 

att vi är tillåtande.

• Båda visade också att det finns förbättringspotential i gudstjänsterna.

• NFU undersökningen pekade även på ”hängiven andlighet”. Språkbruket i NFU 
spelar antagligen stor roll här. Många i 2022’s enkät menar att ”Kyrkan är en plats för 
Gudsnärvaro och helighet” är mycket viktigt för att Abra ska vara relevant.

• Samtal i grupper om tro och existentiella frågor lyfts dock fram som något som 
efterfrågas.



Diskussion i grupper
• Finns det något vi vill göra annorlunda som församling?
• Vill vi nå fler eller vill vi göra oss som är aktiva mer nöjda?
• Vad är du berädd att göra annorlunda?


