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Information församlingens statistikblankett 
I år använder vi en helt ny statistikblankett. Den är utformad så att församlingar inom Evangeliska 
frikyrkan, Equmeniakyrkan, Pingst och Alliansmissionen kan använda samma blankett. Den första 
delen skall fyllas i av alla församlingar inom Equmeniakyrkan (även församlingar anknutna till 
Equmeniakyrkan och ett eller fler samfund). En församling knuten till flera samfund skall kontrollera 
om det andra samfundet skall ha in specifik statistik. Se på samfundets hemsida och statistik. 

Blanketten är uppdelad i två delar, Equmeniakyrkans samfundsspecifika statistik och 
sammanräkningen med olika statistikkategorier. 

 

Statistikmodell 

Samfundsspecifik statistik Överföring  Sammanräkning 
 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfundsspecifik:  
A- Medlemmar i församlingen 

Samfundsspecifik: D  
- Sång, Musikverksamhet 
/kreativa uttryck 

Samfundsspecifik: F – 
Konfirmationsundervisning 
/kristendomsskola 

Samfundsspecifik:  
Akter i församlingen 

Sammanräkning:  
A -Medlemmar i församlingen 

Sammanräkning:  
B -Barn- och 
ungdomsverksamheten 

Sammanräkning:  
C -Grupper och mötesplatser 

Sammanräkning:  
D -Sång-, Musikverksamhet 
/kreativa uttryck 

Sammanräkning:  
E -Övriga regelbundna 
deltagare i gudstjänstliv 

Sammanräkning:  
F -Konfirmation 

G -Totalt antal 
bidragsberättigade 
(betjänade)  
Summera unika personer från 
kategorierna A-F 
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Förklaring bidragsberättigade 
Vi använder ibland begreppet betjänad, enkelt sagt en person som är bidragsberättigad för 
församlingen. Deltagare kan finnas med i flera olika grupper inom församlingens eller föreningens 
verksamhet.  

Tre kriterier skall vara uppfyllda: 

 Verksamheten måste vara återkommande, deltagarna måste varit närvarande minst 3ggr/år. 
 Antalet bidragsberättigade skall kunna verifiera genom en matrikel/församlingsbok, 

deltagarförteckning samt intern förteckning (ex handskriven lista) eller digital grupp. 
 Varje person får räknas bara en gång och måste vara folkbokförd i Sverige. 

 

Exempel: Beräkning av bidragsberättigade  

Statistikkategorier Antal personer i 
verksamhet 

Antal personer 
räknade en gång 
(Betjänad) 

Information 

A- Medlemmar i 
församlingen 

60 personer 60 personer  

B -Barn- och 
ungdomsverksamheten 

33 personer 28 personer Av de 33 deltagarna 
finns det 5 personer som 
är medlem i 
församlingen. En 
deltagare kan vara med i 
flera verksamheter men 
får bara räknas en gång. 
Summa betjänad: 33-5= 
28 personer 

C -Grupper och 
mötesplatser 

20 personer 15 personer Hur många av de 20 
personerna har redan 
räknats in i kategori A 
och B? I exemplet 
kommer vi fram till att 5 
personer finns redan 
inräknade i A och B. 
Summan betjänade: 20-
5= 15 personer 

D -Sång-, 
Musikverksamhet/kreativa 
uttryck  

37 personer 17 personer Vi kontrollerar unika 
personer. Exempel : 
Barnkören har 15 
personer var av 3 är 
ledare, de är även med i 
den blandade kören. 
Blandad kören blir då  
15-3 personer = 12 
personer, lovsångsteam 5 
personer och rockgrupp 
5 personer. 
Summa: 37 personer 
Hur många är räknade i 
kategori A, B och C? 
Betjänade: Barnkören 
12 personer (ledarna är 
medlemmar), Blandade 
kören är 5 personer som 
inte räknas tidigare 
lovsångsteamets och 
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rockgruppens personer 
har räknats i 
ungdomsverksamheten 
Summa : 17 personer 

E- Övriga regelbundna 
deltagare i gudstjänstliv 

3 personer 3 personer Deltagarna skall inte ha 
varit med i någon annan 
verksamhet och deltagit 
minst 10 ggr/år 

F -Konfirmation 
(redovisas ENDAST till 
Equmeniakyrkan) 

20 personer 4 Betjänade: 
Konfirmationen 
innehåller två gruppen en 
vår och en höst. Våren 
var det 10 personer o 2 
ledare och hösten 6 
personer och 2 ledare. 
De är bara två personer i 
varje grupp som inte har 
räknats tidigare 

Totalt bidragsberättigade 
(betjänade) 

 127 personer  

 

Dokumentation av grupper 
Det blir lättare att genomföra statistiken om det finns en lista på alla deltagare för varje grupp. Det blir 
lättare att kontrollera och räkna. Dessutom skall det finnas underlag för den uträkning som ni gör. Det 
ska vara lätt att se om en person finns med i flera grupper. Alla underlag skall sparas ihop med 
statistiken. 

Två exempel på överföring från specifikation till sammanställning  
Exempel 1 
Samfundsspecifik: A- Medlemmar i församlingen 
När det gäller inflyttade och utflyttade medlemmar så finns det ingen specifikation gällande om de 
kommer från en församling inom Equmeniakyrkan eller annat samfund. De är bara inflyttade från en 
församling eller utflyttade till en församling. 
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Sammanräkningen A - Medlemmar i församlingen 

 

Kommentar exempel 1. 
Ni för över summan 60 medlemmar från den samfundsspecifika statistiken till sammanräkningen. 

Exempel 2.  
Samfundsspecifik: D -Sång-, Musikverksamhet/kreativa uttryck 

 

 
Sammanräkningen: D -Sång-, Musikverksamhet/kreativa uttryck 
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Kommentar exempel 2 
Den specificerade statistiken hjälper dig att få korrekta siffror. Dessutom kan man kontrollera vilka av 
personerna som redan har tagits med i statistiken. Ni kan se i exemplet att ni har 40 deltagare men det 
är bara 37 unika personer. Varav de 37 personerna har 20 personer redan räknats i statistiken under 
kategorierna A-C. 

Förändringar 

I arbetet med att skapa en gemensam statistikblankett genomfördes en del förenklingar av blanketten.  

Samfundsspecifik: F - Konfirmationsundervisning/kristendomsskola 

 

Det viktiga är att församlingen redovisar de konfirmander som har en koppling till församling genom 
att vara medlemmar, ungdomsarbetet eller föräldrar som är med i verksamheten. 
Ni skall dela konfirmandgruppen i två delar, konfirmander och hjälpledare/ledare. Här räknar ni unika 
personer direkt, ledare som har deltagit både vår och höst räknas en gång. 

Sammanställning: -C Grupper och mötesplatser 

  

Den större förändringen är att grupperna är indelade i olika kategorier som exempel på vanliga 
typer av samlingar. Andra förs in under ”Övriga grupper och mötesplatser”. Antalet deltagare 
ska kunna verifieras genom deltagarförteckning, intern förteckning (ex handskriven lista) eller 
digital grupp (ex. Facebook-grupp). 
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Sammanställning: E -Övriga regelbundna deltagare i gudstjänstliv 

 

Denna kategori är uppdelad i två delar.  
Övriga regelbundna gudstjänstbesökare är med för de ska redovisas till SST - bidrag. Personerna 
skall inte delta i någon annan verksamhet och besökt församlingen minst 10 ggr/år   
  

Räkna antalet gudstjänstbesökare 
Denna del redovisas endast till Equmeniakyrkan och är inte bidragsgrundande 

Om det finns fler frågor kan man maila till info@repet.eu 

 

 


