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Information om statistikblanketten 

Equmeniakyrkan registrerar akter som utförs i församlingen. Konfirmationen är en av händelserna i 

livet som är viktig både för församlingen som varje enskild person.  Olika akter visar på församlingens 

liv och verksamhet. 

Syftet med denna skrift är att beskriva olika sätt att arbeta med konfirmationen och hur man skall 

redovisa den i statistiken för Equmeniakyrkan. 

I ”Råd och anvisningar” står det om konfirmation följande: 

”En hel del församlingar samverkar kring konfirmations- eller kristendomsskoleundervisningen med 

närliggande församlingar inom Equmeniakyrkan, vid regionala läger, kyrka-idrott eller i ekumenisk 

samverkan på orten. Oavsett var och hur ska konfirmanderna/eleverna antecknas i den egna 

församlingens bok (konfirmationsbok, Repet e d) med utgångspunkt från den enskildes kontakt med 

kyrkan – via Equmenia, föräldrar, församlingens vänner eller personlig kontaktyta.  

 

Vid gemensam konfirmations-/kristendomsskoleundervisning gäller: 

• Inom Equmeniakyrkan genom t ex regionala läger eller vid samverkan mellan flera församlingar, 

antecknas konfirmationen/deltagandet i hemförsamlingens bok. 

• Vid ekumenisk samverkan där konfirmationsakten är gemensam får en bedömning göras 

över antalet som har sin främsta anknytning till Equmeniakyrkan genom familj, andra sociala nätverk, 

barn- och ungdomsarbete eller fortsatt gemenskap i församlingen. Dessa ska alltid antecknas i 

Equmeniakyrkans församling. 

 Man kan också göra så att hela gruppen antecknas som konfirmerade/deltagande i de olika 

församlingsböckerna.” 
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A. Församlingens konfirmander, undervisning inom Equmeniakyrkan (C1) 
Bokstäverna i rubrikerna hänvisar till bokstäverna i bilden. Beteckningen i parentesen ex. C1 

hänvisar direkt till statistikblankettens hänvisning vilka fält som skall sammanräknas. 

 

Konfirmandgruppens antal 

olika personer inklusive 

ledare skall redovisas 

oavsett konfirmation eller 

ej. 

Här anger du antalet 

personer som har funnits 

med i arbetet under 

kalenderåret. 

Det innebär att om 

gruppen fortsätter över ett 

årsskifte (Läsår) skall 

gruppen redovisas båda 

kalenderåren.  

B. Antal konfirmander som har konfirmerats 
Ange antalet konfirmander som har konfirmerats under kalenderåret. 

C. Summa konfirmander inom Equmeniakyrkan (C3) 
Summera här antalet konfirmander som läst konfirmationsundervisningen under året. Det innebär att 

ni redovisar antalet ledare och elever i gruppen i församlingen (Punkt A) och ledare och elever i 

ekumenisk undervisning (Punkt F). Se mer information under punkt F. 

D. Därav antal som ej räknats in under A-B 
Nu måste vi kontrollera att personerna i rutan C. i hela konfirmandarbetet om de olika personerna 

tidigare har räknats i statistiken under statistikens punkt A (Medlemskap i församlingen) eller 

Statistikens punkt B (ungdomsarbetet) 

Antalet personer som inte har räknats tidigare förs nu in i rutan D. 

 

Rubrikerna A-D sammanräknar församlingens arbete med konfirmation. Rutorna E och F hjälper oss 

att redovisa statistiken när vi genomför konfirmand undervisning med en eller flera församlingen inom 

annat samfund.  

E Totalt antal konfirmander i ekumenisk undervisning 
Här redovisas antalet konfirmander som har gått i gemensam ekumenisk konfirmand undervisning.  

Hela gruppen gruppens antal deltagare och ledare skall redovisas. 

F Därav med anknytning till Equmeniakyrkan 
Här skall antalet personer som har förts in i rutan E kontrolleras och av gruppens medlemmar skall 

bara de deltagare och ledare räknas som har anknytning till församlingen. 
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Redovisning av konfirmandundervisning utifrån tre exempel  
Vi kommer att beröra tre möjliga scenarion och hur de skall redovisas i statistiken 

Obs! Alla exempel innehåller bara en grupp per kalenderår för att visa principen att redovisa. Men har 

man en grupp som löper läsårvis behöver man redovisa gruppen som ännu inte är konfirmerade. 

Det innebär att redovisar alla deltagarna och ledarna i gruppen som konfirmerades under året samt alla 

deltagare och ledare i gruppen som påbörjades under året.  

Exempel 1. 

Konfirmationsläsningen sker i egen regi 
Församlingen Betel har en egen konfagrupp som läser under ett läsår (hösten till våren) eller ett 

kalender år (exempel hela 2017). Nu skall de redovisa konfirmationen som har genomförts juni (läsår) 

eller slutet av december (kalenderår). 

Fakta om konfirmandgruppen 

Konfagruppen innehöll 23 personer som gick och läste under perioden. När högtiden kom 

konfirmerades 15 personer. 5 personer av gruppens deltagare var inte med som medlemmar i 

församlingen eller med i ungdomsarbetet. 

 Redovisa i statistiken 

Använd rutorna A, B, C och D för att redovisa. 

 

Kommentarer 

Gruppens medlemmar 

(inkl. ledare) rutan A 

med 23 personer (C1)  

 

Antalet konfirmerade 

konfirmander förs in 

rutan B. och vi för in 15 

personer. 

 

Vi räknar samman 

konfirmandarbetet i 

rutan C. (Rutan A plus 

rutan F) till 23 personer. 

I rutan D för vi in de personer som vi inte tidigare har räknat, 5 personer 

OBS! Rutan E (ekumenisk undervisning) och rutan F (Därav med anknytning) skall bara fyllas i om 

det finns någon som har gått i ekumenisk undervisning.(Se bild sidan 2) 
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Exempel 2 

Konfirmationsläsningen sker i samarbete 

Alternativ församlingssamverkan 

Församlingen Betel (vår församling) och församlingen Vasa arbetar tillsammans med 

konfirmandarbetet och båda församlingarna ingår i Equmeniakyrkan. Nu skall de redovisa 

konfirmationen som har genomförts juni (läsår) eller slutet av december (kalenderår). 

Alternativ Konfirmationsläger 

Församlingarna i Equmeniakyrkan på Gotland samarbetar om ett konfirmationsläger under 

sommaren på en av församlingarnas gårdar. 

Fakta om konfirmandgruppen 

Konfagruppen innehöll 23 personer som gick och läste under perioden. Församlingarna hade delat upp 

hela gruppen så de vet vilka som skall registreras i respektive församling. Församlingen Betel hade 7 

deltagare och ledare med i konfagruppen . När högtiden kom konfirmerades totalt 15 personer varav 5 

personer var från Betel. 5 personer var inte med som medlemmar i församlingen eller med i 

ungdomsarbetet. 

Redovisa i statistiken. 

Använd rutorna A, B, C och D för att redovisa  

 

Kommentarer 

De personerna med 

knytning till 

församlingen och 

redovisas punkt A (C1)  

totalt 7 personer inkl. 

ledare. 

 

 

Vi tar inte med hela 

gruppen då de skall 

redovisas i en annan 

församling. 

 

Antalet konfirmerade 

konfirmander förs in rutan B. Vi för in 5 personer. 

 

Vi räknar samman konfirmandarbetet i rutan C. (Rutan A och F) till 7 personer. 

I rutan D för vi in de som tidigare inte har räknats, 5 personer 

OBS! Rutan E (ekumenisk undervisning) och rutan F (Därav med anknytning) skall bara fyllas i om 

det finns någon som har gått i ekumenisk undervisning.(Se bild sidan 2) 

 

(Församlingen Vasa redovisade 16 personer inkl. ledare och 10 konfirmerade)  
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Exempel 3 

Konfirmationsläsningen sker i ekumeniskt samarbete 
Obs två olika alternativ 

 

3A Alternativ ekumeniskt samarbete församlingar 
Församlingen Betel och församlingen Sion (Pingst) arbetar tillsammans med konfirmandarbetet. Nu 

skall de redovisa konfirmationen som har genomförts i juni (Läsår) eller slutet av december 

(kalenderår) 

Fakta om konfirmandgruppen 

Konfagruppen innehöll 23 personer som gick och läste under perioden. Församlingen Betel hade 7 

deltagare och ledare med i konfagruppen och församlingarna hade delat upp gruppen så de vet vilka 

som skall registreras. När högtiden kom konfirmerades totalt 15 personer varav 5 personer var från 

Betel. 5 personer var inte med som medlemmar i församlingen eller med i ungdomsarbetet. 

Redovisa i statistiken 

Använd rutorna E, F, B, C och D för att redovisa  

Kommentarer 

 

Konfirmandgruppens alla 

ledare och deltagare förs in 

i rutan E. Vi för in totalt 23 

personer. 

Antalet konfirmerade 

konfirmander förs in rutan 

B. Vi för in 5 personer. 

 

Deltagare och ledare som 

relaterar till Betels arbete 

förs in i rutan F. Vi för in 7 

personer (C3) 

 

Vi räknar samman konfirmandarbetet i rutan C. (Rutan A och F) till 7 personer. 

I rutan D för vi in de som inte tidigare har räknats till 5 personer 

Rutan  A (C1) lägger vi inte in några uppgifter. Om vi inte har en annan grupp som har startat som 

bara församlingen ansvar för. (Se bild sidan 2) 
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3B Alternativ ekumeniskt lägersamarbete och två församlingar inom 

Equmeniakyrkan 
Församlingarna på Gotland samarbetar om ett konfirmationsläger under sommaren på en av 

församlingarnas gårdar. Det är både pingstförsamlingen, EFK församlingen och två av 

Equmeniakyrkans församlingar som är Betel (vår församling) och Vasa. 

 

Fakta om konfirmandgruppen 

Konfagruppen innehöll totalt 23 personer som gick och läste under perioden.  

 

Församlingarna Betel och Vasa tillhör Equmeniakyrkan och under lägret bestämdes det att Betel hade 

1 ledare och 6 deltagare och Vasa hade 1 ledare och 2 konfirmander som relaterade till 

församlingarnas verksamhet. 

 

När högtiden kom konfirmerades 15 personer. Församlingen Betel hade 7 personer med på 

konfaläsningen  och 6 personer registreras som konfirmerade. 5 personer var inte med som 

medlemmar i församlingen eller i ungdomsarbetet. 

 

Redovisa i statistiken. 

Jag vill visa både Betel och Vasas statistik för samma läger 

Använd rutorna E, F, B, C och D för att redovisa  

 

Betels statistik 

Kommentarer 

Konfirmandgruppens ledare och deltagare förs in i rutan E. Vi för in 20 personer. 

Gruppen innehöll totalt 23 personer inklusive ledare(minus 3 personer som Vasa redovisar) och 

därför redovisar vi 20 personer. 

Antalet konfirmerade 

konfirmander förs in rutan 

B. Vi för in 6 personer. 

 

Deltagare och ledare som 

relaterar till Betels arbete 

förs in i rutan F. Vi för in 

7 personer (C3) 

Vi räknar samman 

konfirmandarbetet i rutan 

C. (Rutan A och F) till 7 

personer. 

I rutan D för vi in de som 

tidigare inte har räknats till 5 personer 

Rutan  A (C1) lägger vi inte in några uppgifter. Om vi inte har en annan grupp som har startat som 

bara församlingen ansvar för. (Se bild sidan 2) 
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Vasa:s statistik 
Använd rutorna E, F, B, C och D för att redovisa  

 

Kommentarer 

Konfirmandgruppens ledare och deltagare förs in i rutan E. Vi för in 16 personer i rutan E. 

Gruppen innehöll totalt 23 personer inklusive ledare minus 7 personer som Betel redovisar och 

redovisar därför 16 personer. 

 

Antalet 

konfirmerade 

konfirmander förs 

in rutan B. Vi för in 

2 personer. 

 

Deltagare och 

ledare som relaterar 

till Betels arbete 

förs in i rutan F. Vi 

för in 3 personer 

(C3) 

Vi räknar samman 

konfirmandarbetet i 

rutan C. (Rutan A 

och F) till 3 personer. 

I rutan D för vi in de som tidigare inte har räknats till 1 personer 

Rutan  A (C1) lägger vi inte in några uppgifter. Om vi inte har en annan grupp som har startat som 

bara församlingen ansvar för. (Se bild sidan 2) 

 


