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A Information gällande konfirmation och statistik
Information Equmeniakyrkan

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 som välsignelse,
dop, vigsel, konfirmation och begravning 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 de om konfirmation följande:
”En hel del församlingar samverkar kring konfirmations- eller kristendomsskoleundervisning 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.
Redovisning av statistik

I kyrkostadgarna §10E står ”I styrelsens uppgifter ingår att upprätta matrikel över
Equmeniakyrkans församlingar samt statistik rörande antal medlemmar, kyrkliga handlingar
och förhållanden som är viktiga för att följa verksamheten i hela kyrkan”.

Vi vill förtydliga redovisningen av statistik:
-Församlingens redovisar sina egna deltagare i konfirmandarbetet, och de som har antecknats i
församlingens konfirmationsbok.
- Vid gemensam konfirmationsundervisning/kristendomsskola genom regionsläger, samverkan mellan
flera församlingar eller ekumenisk undervisning antecknas deltagarna och konfirmationen i
hemförsamlingens konfirmationsbok.
- Vid gemensam läsning och konfirmationsakt får en bedömning göras över antalet deltagare som har
sin främsta anknytning till Equmeniakyrkan genom familj, andra sociala nätverk, barn- och
ungdomsarbete eller fortsatt gemenskap i församlingen. När vi praktiskt skall hantera frågan om
redovisning kan det innebära att man kommer överens med den andra församlingen att Petter (kompis
med Lars) skall räknas i vår församling.
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Repet fungerar både som ett arkiv och statistikverktyg. När vi registrerar deltagarna i en grupp och
konfirmationshögtid så registreras informationen om konfirmationen på varje personkort.

B. Förklaring statistik konfirmander
Vi försöker att reda ut principerna hur man skall redovisa konfirmationsundervisningen i statistiken
och hur man praktiskt skall registrera den i blanketten som i Repet
Bilden är från statistikblanketten, bokstäverna i rubrikerna hänvisar till bokstäverna i bilden.
Vi börjar med att arbeta med den samfundsspecifika statistiken gällande konfirmation för
Equmeniakyrkan. Bilden kommer från blanketten.

A. Församlingens konfirmander undervisning (Vår och höst)
Konfirmandgruppernas antal deltagare skall redovisas oavsett konfirmation eller ej. Vi har förenklat
genom att alla deltagarna som har en koppling till församlingen skall räknas oavsett om det
undervisning i egen regi, samarbete eller ekumenisk undervisning.
I exemplet är det 3 deltagare utan ledare.
B. Antal konfirmander som har konfirmerats
Ange antalet konfirmander som har konfirmerats under kalenderåret.
3 deltagare har konfirmerats.
C. Övriga (ledare, hjälpledare, andra personer som hjälper till, läser ett andra år)
Här skall alla ledare i gruppen anges, personer som är hjälpledare eller läser ett andra år.
1 ledare har deltagit i gruppen.
D. Summa konfirmationsundervisning
Summering antal deltagare sker genom att räkna samman punkt A (Församlingens konfirmander
undervisning) och punkt C. (Övriga)
Summa 4 deltagare inklusive ledaren
Nu kan vi gå vidare till sammanställningen och statistiksektion F- Konfirmation.
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Statistiksektionen:
F-Konfirmation
D Överförd statistik
Samfundsspecifikstatistik förs
över till Sammanställningen FKonfirmation.
När vi använder blanketten behöver vi föra över siffran (4 deltagare) till statistiksektionen FKonfirmation till punkt D i bilden ovan. Repet för över värdet automatiskt.
E. Därav antal som ej räknats in under A-E
Se bilden sidan 2 Vi skall nu fundera hur många av deltagarna som har räknats tidigare.
Låt oss nu se hur man räknar bidragsberättigade (Betjänade)

C. Bidragsberättigade
Vi skall räkna alla personer en gång oavsett om de är medlemmar eller med i verksamheten.
Nu måste vi kontrollera i hela konfirmandarbetet om de olika personerna tidigare har räknats i
statistiken under statistikens olika sektioner.
Sammanställningen av de olika statistiksektionerna:
A – Medlemmar i församlingen, B – Barn- och ungdomsverksamhet (Equmenia), C – Grupper och
mötesplatser, D – Sång-, musikverksamhet/kreativa uttryck och E – Övriga regelbundna deltagare i
gudstjänstliv.

F – Konfirmation
Antalet personer förs över till rutan D.
När vi kontrollerar de fyra deltagarna så är 1 person medlem i församlingen och två deltar i
ungdomsarbetet. Det innebär att vi har en person kvar och som är bidragsberättigad.
Antalet personer som inte har räknats tidigare förs in (E), 1 person.
Repet användare skall även kolla om det finns konfagrupper som inte är införda i Repet

D. Instruktioner att registrera konfirmation i Repet
När vi använder Repet kommer systemet att hjälpa till att bearbeta informationen du matar in. Det
andra är möjligheten är att använda Repet som ett statistikverktyg. Vi för inte in någon grupp eller
deltagare i systemet utan bara skriver siffror i statistiken. En viktig anledning till att registrera
deltagare och en konfirmationsgrupp är att alla deltagare som konfirmeras får informationen
registrerad på personkortet.
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Registrera en grupp och alla deltagare
Det första steget är att du behöver skapa en konfirmationsgrupp. Om du redan har en grupp från förra
terminen/året kan du bara starta en ny termin.
Webbutbildning
306V - Lägg till person i Repet
501V - Skapa ny grupp
502V - Nya aktivitet
503V - Lägg till deltagare
504V - Grupp närvaro
506V - Ny termin
Lathundar
301L lägga till person
501L Administrera grupper i förening o församling
Alla filmer och Lathundar hittar du inne i Repet.
Steg 1 Registrera i gruppen.
Alla deltagare och ledare
behöver föras in i gruppen
som vi har skapat i Repet.

Vi registrerar alla deltagare
(23 personer/deltagare) i gruppen, vi har markerat vem som är ledare.
I exemplet Joacim A, under rubriken ledare är det markerat Ja istället för nej
Om vi har en grupp med deltagare som är hjälpledare eller läser andra året så skall vi markera/räkna
även dem som ledare, då att det
blir rätt i statistiken i Repet.
Vi har i bilden lagt in en närvaro
per termin. Varje person skall ha
varit deltagande minst 3 ggr
under terminen för att registreras.
Om ni inte redovisar närvaron till
Bilda eller kommunala bidrag
räcker det att registrera en
närvaro per termin.
Årsskifte/terminsskifte
Om gruppens aktivitet går över ett årsskifte eller över sommaren behöver du starta en ny termin. Det
måste även finnas en närvaro på varje deltagare för varje termin. Då kommer Repet använda att
informationen i statistiken.
Om konfirmationsläsningen börjar på hösten och högtiden är på våren skall man fortsätta med
konfirmationsgruppen även på hösten.
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I slutet av läsningen finns en konfirmationshögtid som registreras på ett särskilt sätt.
Det måste finnas en aktiv termin och minst en närvaro på alla deltagare när vi skall registrera
konfirmationshögtiden.
Steg 2 Konfirmationshögtiden
Webbutbildning
509V - Konfirmationshögtid
Lathundar
509L Konfirmationshögtid
Vi hänvisar hur man lägger in en högtid till våra Lathundar och videoavsnitt.
När vi skall registrera högtiden och registrera personer som har konfirmerats, tänk på att inte
markera ledarna!

E. 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.
Vi skall redovisa alla deltagare och grupper både vår- som hösttermin, löper verksamheten läsårvis
behöver man redovisa gruppen med deltagare som inte är konfirmerade under statistikåret.

E 1. Exempel: Läsning egen regi
Konfirmationsläsningen sker i egen regi
Församlingen Betel har en egen konfirmationsgrupp som läser under ett läsår (hösten till våren) eller
ett kalender år (exempel hela 2021). Nu skall församlingen redovisa konfirmationen som har
genomförts juni (läsår) eller slutet av december (kalenderår).
Fakta om konfirmandgruppen
Konfagruppen innehöll 23 personer/deltagare som gick och läste under perioden. När högtiden kom
konfirmerades 15 personer. 5 personer av gruppens deltagare var inte med i någon verksamhet som:
Medlemmar i församlingen (A), Deltagare i ungdomsarbetet (B), Församlingens grupper (C), Sångoch musikverksamhet (D) eller Gudstjänstdeltagare (E).
Fem personer redovisades som bidragsberättigade.
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Redovisa statistik i (blankett) Samfundsspecifik statistik: A-Medlemmar
Använd rutorna A, B, C och D för att redovisa.
Se bilden sidan 5.
Kommentarer
Hänvisning till bilden ovan
Gruppens deltagare (utan ledare) 22 personer i rutan (A)
Antalet konfirmerade konfirmander förs in i rutan (B), vi för in 15 personer.
Ledare, hjälpledare och konfa deltagare andra året i rutan (C), vi för in 1 person.
Summa Konfa undervisning i rutan D summerar vi (A+C=D), 23 personer
Redovisa statistiken i (blankett) Statistiksektionen: F Konfirmation

Summan förs över från punkt D (Samfundsspecifikstatistik) till Statistiksektionen F – Konfirmation
punkt D. I exemplet (E) är det 5 deltagare av 23 deltagare som inte har räknats tidigare.
Statistiken i Repet, exempel 1
När vi går till statistiken har vi registrerat gruppen, deltagarna och konfirmationshögtiden.
I statistikverktyget i Repet så har statistiken bearbetats och korrekta siffror har förts in. Om du vill kan
du jämföra med den manuella statistiken på sidan 5.

Om vi har en grupp som vi endast har på papper kan vi statistiskt föra in siffror i justeringsfältet och
får du själv räkna unika personer och hur många som skall anses som bidragsberättigad
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När gruppen och
deltagarna är införda så
kommer uppgifterna
överföras även till
statistiksektionen
F-Konfirmation.
Uppgiften Summa
konfirmationsundervisning
(23 personer) överförs till
den övre raden
Repet beräknar personerna/deltagarna i den inlagda gruppen och resultatet är 5 personer har inte
räknats tidigare (Kontroll av statistiksektionerna A-E)

E 2. Exempel: Samverkan Betel och Vasa
Konfirmationsläsningen sker i samarbete och oavsett församlingssamverkan eller lägersamverkan
hanterar man statistiken på samma sätt.
Alternativ församlingssamverkan
Församlingen Betel (vår församling) och församlingen Vasa arbetar tillsammans med
konfirmandarbetet, båda församlingarna ingår i Equmeniakyrkan. Nu skall de olika församlingarna
redovisa antal deltagare hur många som har konfirmerats under året.
Alternativ Konfirmationsläger
Församlingarna i Equmeniakyrkan samarbetar om ett konfirmationsläger under sommaren på en av
församlingarnas gårdar. Varje församling har ansvar att redovisa konfirmandlägrets antal deltagare och
konfirmerade. Här behöver man även vara medveten om att redovisa dop som sker inom lägrets ram.
Den som döper skall registrera och redovisas detta i församlingsboken.
Fakta om konfirmandgruppen
Konfirmationsgruppen innehöll totalt 23 personer som gick och läste under perioden. Församlingarna
hade delat upp gruppen så de vet vilka som skall registreras i respektive församling.
Församlingen Betel hade 7 deltagare med ledare med i konfirmationsgruppen. När högtiden kom
konfirmerades totalt 15 personer varav 5 personer var från Betel. 5 personer var inte med någon annan
verksamhet och räknades som bidragsberättigade.
Redovisning Betel
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Redovisa i statistiken.
Använd rutorna A, B, C och D för att redovisa
Kommentarer
A. De personerna med knytning till församlingen och redovisas, totalt 6 personer exkl. ledare.
Vi tar inte med hela gruppen då de skall redovisas i en annan församling.
B. Antalet konfirmerade konfirmander förs in, totalt 5 personer.
C. Ledare, hjälpledare och konfa andra året i rutan C. vi för in totalt 1 person.
D. Vi räknar samman konfirmandarbetet (Rutan A och C) till 7 personer. Värdet överförs till
statistiksektionen F-konfirmationsläsning i summa konfirmationsundervisning.

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

Redovisning Vasa
Församlingen Vasa har 16 personer inkl. ledare som har anknytning till församlingen och 10 personer
blev konfirmerade
Församlingarna har en tydlig överenskommelse. Vasa redovisar de deltagarna exkl. ledare (14
personer) Vid högtiden så registrerar man bara personer som konfirmerades (10 personer) och som
relaterar till församlingens verksamhet. 2 ledare fanns med i gruppen. 8 personer var inte med någon
annan verksamhet och räknades som bidragsberättigade.
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Kommentarer
A. De personerna med knytning till församlingen och redovisas, totalt 14 personer exkl. ledare.
Vi tar inte med hela gruppen då de skall redovisas i en annan församling.
B. Antalet konfirmerade konfirmander förs in, totalt 10 personer.
C. Ledare, hjälpledare och konfa andra året i rutan C. vi för in totalt 2 person.
D. Vi räknar samman konfirmandarbetet (Rutan A och C) till 16 personer (Se sidan 8). Värdet
överförs till statistiksektionen F-konfirmationsläsning i summa konfirmationsundervisning.

I rutan E för vi in de som tidigare inte har räknats tidigare och är 8 personer.

E 3. Exempel Ekumeniskt samarbete
Konfirmationsläsningen sker i ekumeniskt samarbete
Obs två olika alternativ

A. Ekumeniskt samarbete församlingar
Församlingen Betel och församlingen Sion (Pingst) arbetar tillsammans med konfirmandarbetet. Nu
skall de redovisa konfirmationen som har genomförts under året
Fakta om konfirmandgruppen
Konfagruppen innehöll 23 personer som gick och läste under perioden. Församlingen Betel hade 6
deltagare och 1 ledare med i konfagruppen. Församlingarna hade delat upp gruppen så de vet vilka
som skall registreras vid årets slut. När högtiden kom konfirmerades totalt 15 personer varav 5
personer var från Betel. 5 personer var inte med i någon verksamhet i församlingen eller med i
ungdomsarbetet och kunde räknas som bidragsberättigade
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Redovisa i statistiken
Använd rutorna A, B, C och D för att redovisa

Kommentarer
Deltagare som relaterar till Betels arbete förs in (A). Vi för in 6 personer.
Antalet konfirmerade konfirmander förs in (B). Vi för in 5 personer.
Ledare, hjälpledare och konfa andra året förs in (C). Vi för in 1 person.
Vi räknar samman konfirmandarbetet i rutan D. (Rutan A och C) till 7 personer.
Värdet överförs till statistiksektionen F-konfirmationsläsning i ”summa konfirmationsundervisning”

I rutan E för vi in de som inte tidigare har räknats till 5 personer och är bidragsberättigade.
Vi rekommenderar redan från början av ett samarbete att vara tydlig med vilka som vår församling tar
ansvar för. När vi tänker på att ta ansvar så är det inte bara för statistiken skull utan även i förbön och
bibelutdelning. De som är kopplade till vår verksamhet, genom föräldrar som är medlemmar,
personen är eller varit delaktig i ungdomsarbetet eller annan koppling. När det är konfirmander som
har kommit med på annons skall ledargruppen avgöra hur man redovisar. Detta för att undvika dubbel
registrering.
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B. Ekumeniskt lägersamarbete och två församlingar inom Equmeniakyrkan
Församlingarna samarbetar om ett konfirmationsläger under sommaren på en av församlingarnas
gårdar. Det är både pingstförsamlingen, EFK församlingen och två av Equmeniakyrkans församlingar.
Det är Betel (vår församling) och Equmeniakyrkan Vasa.

Fakta om konfirmandgruppen
Konfagruppen innehöll totalt 23 personer som gick och läste under perioden.
Församlingarna Betel och Vasa tillhör Equmeniakyrkan och under lägret var man överens om ibland
ledarna att Betel hade 1 ledare och 6 deltagare och Vasa hade 1 ledare och 2 deltagare som relaterade
till församlingarnas verksamhet. Pingst- och EFK församlingarna redovisade tillsammans totalt 13
personer.
När högtiden kom konfirmerades totalt 16 personer.
Församlingen Betel registrerar 6 personer som konfirmerade.
5 personer var inte medlemmar i församlingen eller i ungdomsarbetet i Betel.
Vasa registrerar 2 personer som konfirmerade
1 personer var inte medlem i församlingen eller med i ungdomsarbetet i Betel.
Pingst- och EFK församlingarna redovisade tillsammans totalt 13 personer i konfirmationsgruppen
Pingst redovisade 2 personer och EFK församlingen 6 personer som konfirmerade (Deras redovisning
berörs inte här)
Redovisa i statistiken.
Vi visar båda församlingarna statistik, vi börjar med Betel och sen Vasas statistik för samma läger

Betels statistik

Kommentarer
Deltagare som relaterar till Betels arbete förs in i rutan A. Vi för in 6 personer.
Antalet konfirmerade konfirmander förs in rutan B. Vi för in 6 personer.
Ledare, hjälpledare och konfa andra året i rutan C. Vi för in 1 person.
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Vi räknar samman konfirmandarbetet i rutan D. (Rutan A och C) till 7 personer.
Värdet överförs till statistiksektionen F-konfirmationsläsning i ”summa konfirmationsundervisning”
Vi skall nu avgöra vilka som inte har räknats tidigare, 1 person är medlem, 2 är med i ungdomsarbetet.
Därför återstår 4 personer

I rutan E för vi in de som inte tidigare har räknats till 4 personer och är bidragsberättigade

Vasa:s statistik
Använd rutorna A, V, B, C och D för att redovisa
Kommentarer
När högtiden kom konfirmerades totalt 15 personer. Församlingen Vasa hade 3 personer med på
konfaläsningen och 2 personer registreras som konfirmerade. 1 personer var inte medlem i
församlingen eller med i ungdomsarbetet i Vasa.

Kommentarer
Deltagare som relaterar till Vasa:s arbete förs in i rutan A. Vi för in 2 personer.
Antalet konfirmerade konfirmander förs in rutan B. Vi för in 2 personer.
Ledare, hjälpledare och konfa andra året i rutan C. Vi för in 1 person.
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Vi räknar samman konfirmandarbetet i rutan D. (Rutan A och C) till 3 personer.
Värdet överförs till statistiksektionen F-konfirmationsläsning i ”summa konfirmationsundervisning”
Konfirmandgruppens ledare och deltagare förs in i rutan D som skall överföras i blanketten till
Statistiksektionen: F Konfirmation. Vi för in 3 personer.
I rutan E för vi in de som inte tidigare har räknats till 1 personer och är bidragsberättigade
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