
 

 

 

1 

Svenska kyrkans bestämmelser   

Kyrkostyrelsens beslut 

om insamling av verksamhetsstatistik till Svenska kyrkans 

statistikdatabas 

 
SvKB 2020:13 
Lydelse 

1 januari 2022 

Ändringar införda t.o.m. SvKB 2021:2 

Inledande bestämmelser 

1 § Dessa bestämmelser reglerar ändamål och innehåll rörande insamling av 

verksamhetsstatistik till Svenska kyrkans statistikdatabas.  

Definitioner 

2 § I dessa bestämmelser avses med 

 

Anslutet bokningssystem Sådant bokningssystem som är anslutet till 

Svenska kyrkans statistikdatabas på ett sätt 

som möjliggör automatisk överföring av 

uppgifter. 

 

Inrapporteringsformulär för 

verksamhetsstatistik 

Det webbgränssnitt som tillhandahålls av 

kyrkostyrelsen och som har en anslutning 

till Svenska kyrkans statistikdatabas och 

möjliggör löpande och årsvis rapportering 

av verksamhetsstatistik för församlingar 

utan ett anslutet bokningssystem. 

 

Kyrkans enheter Församlingar, pastorat, andra kyrkliga 

samfälligheter, stift och den nationella 

nivån. 

 

Verksamhetsstatistik 

 

Den statistik som beskriver församlingens 

verksamhet och som anges i bilaga 1 och 2. 

Ändamål med Svenska kyrkans statistikdatabas 

3 § I statistikdatabasen ska statistik rörande Svenska kyrkan och kyrkans 

verksamhet lagras och tillgängliggöras som stöd för kyrkans enheter vid 

verksamhetsplanering och beslutsfattande. Statistiken ska även bidra till att 

möjliggöra prognoser, utredningar och forskning om Svenska kyrkan. 

 

4 § I statistikdatabasen ska verksamhetsstatistik för församlingarna registreras 

i enlighet med dessa bestämmelser.  
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Ansvaret för rapportering av verksamhetsstatistik 

5 § För varje församling ska de uppgifter som avser församlingens verksamhet 

och som anges i bilaga 1 och 2 registreras i ett anslutet bokningssystem eller 

inrapporteringsformulär för verksamhetsstatistik. När en församling som ingår 

i ett pastorat registrerar verksamhet som bedrivs gemensamt med en annan för-

samling inom pastoratet ska detta framgå av registreringen. 

Uppgifter som anges i bilaga 1 ska registreras löpande och uppgifter som 

anges i bilaga 2 ska registreras senast den 20 januari året efter varje verksam-

hetsår. 

 

6 § Kyrkoherden för varje församling eller pastorat ansvarar för att uppgift-

erna enligt 5 § registreras i enlighet med dessa bestämmelser. 

Kyrkoherden, eller den som kyrkoherden har utsett, ska senast den 20:e i varje 

månad kontrollera att de inrapporterade uppgifterna från föregående månad eller 

år stämmer. 

___________ 

Övergångsbestämmelser 

SvKB 2020:13 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022.  
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Bilaga 11 

LÖPANDE RAPPORTERING 

Församlingarna ska löpande rapportera in verksamhetsstatistik till Svenska 

kyrkans statistikdatabas, fördelat på följande kategorier. 
 

HUVUDGUDSTJÄNSTER Beskrivning  

 

 

Firas en gudstjänst enligt någon av ordningarna för huvudgudstjänst i kyrkohandboken införs 

den under rubriken huvudgudstjänst. En huvudgudstjänst där en kyrklig handling ingår räknas 

som huvudgudstjänst, ej som gudstjänst vid kyrklig handling, om någon av ordningarna för 

huvudgudstjänst i kyrkohandboken används. 

Med antal deltagare avses alla närvarande personer: besökare, medverkande anställda, 

lekmän samt de som endast deltar under del av gudstjänsten. Hur många av gudstjänstdeltag-

arna som är mellan 0–15 år anges separat genom en uppskattning av deltagarnas ålder. 

Anledningen till att gränsen är satt till 15 år är att det fångar insocialisering av barn i religiös 

praktik, samtidigt som en gräns vid 15 år i stället för 18 år underlättar för den som räknar att 

avgöra om en deltagare ska räknas som barn eller vuxen.  
 

Högmässa 

antal deltagare  

antal barn 

antal kommunioner 

 

Enligt ordning för Högmässa i kyrkohand-

boken 

Mässa som huvudgudstjänst 

antal deltagare 

antal barn 

antal kommunioner 
 

Enligt ordning för Mässa, som huvudguds-

tjänst i kyrkohandboken. 

Gudstjänst som huvudgudstjänst 

antal deltagare 

antal barn 

Enligt ordning för Gudstjänst, som huvud-

gudstjänst, i kyrkohandboken samt julotta 

och långfredagsgudstjänst 

 

ANDRA GUDSTJÄNSTER Beskrivning 

 

Mässa, ej huvudgudstjänst, sön- och 

kyrklig helgdag 

antal deltagare 

antal barn 

antal kommunioner 
 

Enligt ordning för Mässa, ej huvudguds-

tjänst, i kyrkohandboken. 

Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och 

kyrklig helgdag 

antal deltagare 

antal barn 

 

Enligt ordning för Gudstjänst, ej huvudguds-

tjänst, i kyrkohandboken. 

Mässa, ej huvudgudstjänst, vardag 

antal deltagare 

antal barn 

antal kommunioner 

Enligt ordning för Mässa, ej huvudgudstjänst 

i kyrkohandboken, som firas under veckan 

samt övriga nattvardstillfällen. 

Gudstjänst, ej huvudgudstjänst, vardag 

antal deltagare 

antal barn 

 

Enligt ordning för Gudstjänst, ej huvudguds-

tjänst i kyrkohandboken, som firas under 

veckan samt övriga gudstjänster som 

exempelvis morgonbön och middagsbön. 

 

Sjukkommunion  

antal deltagare 

antal barn 

antal kommunioner 

 

Enligt ordning för sjukkommunion i 

kyrkohandboken. 

 
1 Ändrad genom SvKB 2021:2. Senaste lydelse SvKB 2020:13 
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Musikgudstjänst  

antal deltagare 

antal barn 

antal kommunioner 

 

Musikandakt och gudstjänst där musik ut-

gjort det huvudsakliga innehållet. Konserter 

rapporteras separat såsom musikverksamhet. 

Musikmässa rapporteras som Högmässa om 

den följt den ordningen eller som Mässa om 

den följt den ordningen i kyrkohandboken. 

 

Övrig offentlig gudstjänst 

antal deltagare 

antal barn 

antal kommunioner 

 

Offentlig och utlyst gudstjänst som inte hör 

hemma i någon annan kategori. Exempelvis: 

ekumenisk gudstjänst, gudstjänst i EFS regi i 

Svenska kyrkans lokaler, skolgudstjänst, 

militärgudstjänst, helgmålsbön. Obs! Guds-

tjänst ordnad av annat samfund i Svenska 

kyrkans lokaler räknas ej. 

 

Övrig ej offentlig gudstjänst 

antal deltagare 

antal barn 

antal kommunioner 

Gudstjänst och andakt som inte utlysts all-

mänt. Exempelvis andakter på sjukhus, 

äldreboende eller vid församlingssamman-

komster. 

 

 

GUDSTJÄNSTER VID KYRKLIGA 

HANDLINGAR 

Beskrivning 

 

Här räknas alla gudstjänster vid kyrkliga handlingar, oavsett var de deltagande är folkbokförda. 

Här räknas enbart gudstjänster som inte samtidigt är huvudgudstjänst. En huvudgudstjänst där 

en kyrklig handling ingår räknas som huvudgudstjänst, ej som gudstjänst vid kyrklig handling. 

Andra gudstjänster på sön- eller kyrklig helgdag där kyrklig handling ingår räknas som mässa 

eller gudstjänst, ej huvudgudstjänst, sön- och kyrklig helgdag. 

 

Dopgudstjänst 

antal deltagare 

antal barn 

 

Enligt ordning för Dop i kyrkohandboken. 

Dop i krissituation 

antal deltagare 

 

Enligt ordning för Dop i krissituation i 

kyrkohandboken. 

Konfirmationsmässa 

antal deltagare 

antal barn 

antal kommunioner 

 

Enligt ordning för Konfirmationsmässa i 

kyrkohandboken. 

Konfirmationsgudstjänst 

antal deltagare 

 

Enligt ordning för Konfirmationsgudstjänst i 

kyrkohandboken. 

Vigselgudstjänst 

antal deltagare 

antal barn 

antal kommunioner 

 

Enligt ordning för Vigselgudstjänst i 

kyrkohandboken. 

Välsignelse över äktenskap som ingåtts 

borgerligt eller enligt annan ordning samt 

välsignelse över registrerat partnerskap 

antal deltagare 

antal barn 

 

Enligt ordning för Välsignelse över äkten-

skap som ingåtts borgerligt eller enligt annan 

ordning samt välsignelse över registrerat 

partnerskap i kyrkohandboken. 

Begravningsgudstjänst 

antal deltagare 

antal barn 

antal kommunioner 

 

Enligt ordning för Begravningsgudstjänst i 

kyrkohandboken. 

Begravningsgudstjänst av dödfött barn 

eller barn som dött i späd ålder 

antal deltagare 

Enligt ordning för Begravningsgudstjänst av 

dödfött barn eller barn som dött i späd ålder i 

kyrkohandboken. 

 

DIGITALA GUDSTJÄNSTER  Beskrivning 

 

Digitala gudstjänster Antal visningar både vid livesända och 

förinspelade digitala gudstjänster. 
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DIAKONAL VERKSAMHET Beskrivning 

 

Hembesök Sorgehusbesök som förberedelse inför 

begravning eller motsvarande avses inte att 

dokumenteras här, däremot uppföljande 

besök efter begravningen om det har ett 

diakonalt syfte. 

 

Besök på sjukhus eller annan institution Med annan institution avses exempelvis 

fängelse, gruppboende, omsorgsboende eller 

annan särskild boendeform. Besöks en grupp 

av personer räknas varje person en gång.  

 

Efterfrågan om råd, bistånd eller stöd Här avses tillfällen då personer tagit kontakt 

med församlingens medarbetare - person-

ligen, brevledes, telefonledes, eller via e-

post/sociala medier - och efterfrågar råd, bi-

stånd eller stöd. Här inkluderas även de som 

sökt ekonomisk hjälp och som även ska 

rapporteras in på årsbasis under kategorin 

”Ekonomiska bidrag till hushåll”. 

 

UTSTÄLLNINGAR, VISNING AV 

KYRKAN OCH MUSIKVERKSAMHET 

Beskrivning  

Kulturrelaterad utställning Utställningar med kulturellt innehåll, såsom 

konst, konsthantverk eller fotografier med 

församlingen som arrangör. Även utställ-

ningar av produkter som tillverkats av 

syföreningar och arbetskretsar. 

 

Övrig utställning Av församlingen arrangerade utställningar 

som inte passar in i kategorin ovan, exem-

pelvis utställningar om insamlingar till 

välgörande ändamål eller om församlingens 

verksamhet. 

 

Visning av kyrkan Tillfällen då er kyrka/kyrkor visats av 

församlingsanställd eller lekman i försam-

lingen. Visningen ska vara arrangerad av 

församlingen för att räknas med 

 

Konserter 

antal konserter 

antal deltagare 

Musikevenemang och/eller kyrkokonsert där 

inte någon andakt hållits. Den kan ha varit i 

församlingens regi eller i samarbete med 

Svenska kyrkan. Huvudprincipen är att 

inträde tagits, men en konsert kan också vara 

gratis. 

 

Digitala konserter Antal visningar både vid livesända och 

förinspelade digitala konserter. 

 

UPPSÖKANDE VERKSAMHET 

BARNGRUPPER 

Beskrivning 

 

Hit räknas verksamhet som Svenska kyrkan är arrangör för men som bedrivs i lokaler som 

inte är kyrkans 

 

Besök i skola/förskola Varje besökstillfälle räknas. Om en skola 

besökts vid flera tillfällen räknas varje 

tillfälle den besökts. 

 

Besök andra grupper  

 

Till andra grupper räknas exempelvis kristna 

elevföreningar och fritidsgrupper. 
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VUXENVERKSAMHET Beskrivning 

 

 

Den verksamhet som kallas vuxenverksamhet vänder sig till vuxna eller en ej åldersspecifik 

grupp. Deltagare i barn- och ungdomsverksamhet redovisas för sig. 

 

Retreater och pilgrimsvandringar 

antal påbörjade dagar 

antal deltagare 

 

Räkna antal påbörjade dagar för retreat eller 

pilgrimsvandring. 

Öppen verksamhet med kulturellt 

innehåll 

antal tillfällen 

antal deltagare 

 

Öppen verksamhet med kulturell inriktning 

kan vara författaraftnar, poesiaftnar eller 

föredrag om konst, musik eller litteratur. 

Verksamheten kan vara skapande, till exem-

pel akvarellmålning, men om verken säljs för 

insamling av medel till angelägna ändamål 

räknas verksamheten som 

syförening/arbetskrets. 

 

Öppen gemenskapsverksamhet 

antal besök 

Öppen gemenskapsverksamhet kan till 

exempel vara församlingsaftnar, trivselkväll-

ar, lunch eller caféverksamhet. Eftersom 

verksamheterna kan vara dagliga räknas 

endast besökarna. Om besökarna inte räknats 

kontinuerligt under året uppskattas deras 

antal. 

 

Öppna samtal om kristen tro och 

andlighet 

antal tillfällen 

antal deltagare 

Öppna samtal vars huvudsakliga innehåll är 

kristen tro, och/eller läsning och samtal om 

Bibeln och bibeltolkning. Detta kan till 

exempel vara enstaka föreläsningar, 

temaaftnar eller samtalsserier om kristen tro 

och andlighet, eller annan öppen verksamhet 

inom lärande och undervisning för vuxna. 

 

BARN- OCH 

UNGDOMSVERKSAMHET 

Beskrivning 

 

Antal besök i öppen barn- och 

ungdomsverksamhet  

0–3-åringar 

4–6-åringar 

7–9-åringar 

10–12-åringar 

13–15-åringar 

16–19-åringar 

20–25-åringar 

Besök av vuxna i öppna förskolan 

Varje besök räknas. Beräkningen sker på 

samma sätt som för gudstjänstdeltagandet, 

det vill säga varje gång en person besöker 

verksamheten räknas. Exempelvis: öppna 

förskolan, öppen verksamhet för 

dagbarnpersonal, fritidsgårdsliknande 

verksamhet, jul- och påskvandringar. 

Verksamhet på skola, förskola och fritids 

räknas under Uppsökande verksamhet i 

skola/förskola/fritids under året i 

församlingen. 
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Bilaga 2 

RAPPORTERING PÅ ÅRSBASIS 

Församlingarna ska på årsbasis rapportera in verksamhetsstatistik till Svenska 

kyrkans statistikdatabas, fördelat på följande kategorier. De uppgifter som kan 

får dock rapporteras in löpande. 

 
KYRKVÄRDAR OCH 

GUDSTJÄNSTVÄRDAR I 

FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNSTLIV 

Beskrivning 

 

Antal kyrkvärdar Här efterfrågas antal kyrkvärdar utsedda av 

kyrkoråd och/eller församlingsråd 

 

Antal gudstjänstvärdar Här efterfrågas antal gudstjänstvärdar eller 

motsvarande 

 

KONFIRMANDVERKSAMHET Beskrivning 

 

Totalt antal konfirmerade i församlingens 

konfirmandverksamhet 

Sammanlagt antal konfirmerade i försam-

lingens konfirmandverksamhet. Till skillnad 

från uppgifterna hämtade från 

kyrkobokföringen avses här alla 

konfirmerade, oavsett om de är skrivna i 

församlingen eller inte. 

 

Antal konfirmerade vars huvudsakliga 

konfirmandtid var på av församlingen 

arrangerade läger 

 

Här avses enbart lägerkonfirmation som är 

arrangerad av församlingen. 

Antal konfirmerade som inte är folkbokförda 

i församlingen 

 

 

Antal konfirmander som deltagit i 

konfirmandarbetet men slutat före 

konfirmationen 

Personerna bör ha deltagit i minst 25 procent 

av konfirmandarbetet för att det ska betrak-

tas som konfirmanderna varit med i arbetet. 

 

FRIVILLIGA MEDARBETARE I 

FÖRSAMLINGENS DIAKONALA 

ARBETE 

Beskrivning 

 

Antal personer Här efterfrågas sammanlagt antal organi-

serade frivilliga (ideella) medarbetare i det 

diakonala arbetet. Med detta menas att man 

gör sin ideella insats på församlingens 

uppdrag, i relation till övriga frivilliga 

(ideella) och anställda medarbetare. Med 

frivillig avses här person som inte uppbär 

lön eller arvode för sin insats. 

 

MUSIKVERKSAMHET Beskrivning 

 

 

Vad som är barn-, ungdoms- respektive vuxenkör definieras av församlingen. 

 

Barnkörer 

Antal 

Medlemmar 

 

 

Ungdomskörer 

Antal 

Medlemmar 

 

 

Vuxenkörer 

Antal 

Medlemmar 
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Musikgrupper/ensembler 

Antal 

Medlemmar 

 

ANTAL REGELBUNDET 

DELTAGANDE I BARN- OCH 

UNGDOMSGRUPPER UNDER ÅRET 

Beskrivning 

 

Söndagsskola 

Kyrkans barntimmar 

Kyrkans förskola 

Antal individer som deltagit under året räk-

nas. Med regelbunden verksamhet menas 

sådan där deltagarna deltar regelbundet, ofta 

upprättas en deltagarlista. Om deltagarna 

varierar från gång till gång redovisas verk-

samheten som ”Antal besök i öppen barn- 

och ungdomsverksamhet”. Räkna verksam-

het som bedrivits i kyrkans lokaler. Antal 

inskrivna barn i förskola som församlingen 

driver som enskild huvudman och som 

finansieras av kommunen. Besök i öppen 

förskola räknas inte här utan under Antal 

besök i öppen barn- och ungdomsverk-

samhet under året. 

 

0–3-åringar 

4–6-åringar 

7–9-åringar 

10–12-åringar 

13–15-åringar 

16–19-åringar 

20–25-åringar 

Antal medlemmar i all gruppverksamhet ut-

över söndagsskola, barntimmar, förskola och 

konfirmandverksamhet. Exempelvis: 

förälder-barn-grupper, spädbarnsrytmik, 

minior, junior, mulle, mini-KU-Kyrkans 

unga etcetera. 

 

LEDARE FÖR BARN- OCH 

UNGDOMSVERKSAMHET 

Beskrivning 

Anställda 

Frivilliga 

Unga konfirmandledare 

Antal personer avses, inte tjänster. Samman-

lagt antal frivilliga ledare i verksamheten. 

Både unga hjälpledare och vuxna ledare räk-

nas. Både säsongsbunden (exempelvis läger 

under sommaren) och regelbunden verksam-

het avses. Vilken ålder det ska vara på en 

konfirmandledare för att denne ska 

kategoriseras som ”ung konfirmandledare” 

avgör respektive församling. 

 

VUXENVERKSAMHET Beskrivning 

 

 

Den verksamhet som kallas vuxenverksamhet vänder sig till vuxna eller en ej åldersspecifik 

grupp. Deltagare i barn- och ungdomsverksamhet redovisas för sig. 

 

Syföreningar/arbetskretsar 

Antal syföreningar/arbetskretsar 

Antal medlemmar 

Insamlade medel 

 

Syföreningar och arbetskretsar samlar in 

medel till angelägna ändamål genom försälj-

ning av tillverkade föremål. 

Bibelgrupper och samtalsgrupper om 

kristen tro 

Antal grupper 

Antal medlemmar  

Grupper vars huvudsakliga innehåll varit 

samtal om kristen tro och/eller läsning och 

samtal om Bibeln och bibeltolkning. Även 

kurser i kristen tro. Om samtal om kristen tro 

förts i en grupp vars huvudsakliga innehåll 

var något annat bör denna grupp och dess 

medlemmar endast redovisas i den kategori 

som bäst överensstämmer med huvudinne-

hållet. Medarbetaregrupper räknas inte. 

 

Sorgegrupper 

Antal grupper 

Antal medlemmar 

 

Samtalsgrupper för dem som förlorat närstå-

ende genom dödsfall. 

Grupper med kulturell inriktning 

Antal grupper 

Grupper vars huvudsakliga innehåll är kultu-

rellt. Till exempel helig dans, bokcirklar som 
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Antal medlemmar läser poesi/skönlitteratur, regelbundna film-

kvällar, dramagrupper, konst etcetera. 

Observera att grupper som arbetar med 

konsthantverk som säljs för insamling av 

medel till angelägna ändamål räknas som 

syförening/arbetskrets. Musikgrupper räknas 

under körer, ensembler och konserter. 

 

Övriga grupper 

Antal grupper 

Antal medlemmar 

Grupper vars huvudsakliga innehåll inte 

stämmer överens med någon av ovanstående 

beskrivningar. 

 

EKONOMISKA BIDRAG TILL 

HUSHÅLL 

Beskrivning 

Hushåll med en vuxen med 

hemmavarande barn 0–19 år 

antal hushåll 

utbetalat belopp 

Utbetalade medel kan komma ifrån stiftelser 

som församlingen förvaltar, eller som på 

annat sätt är knutna till församlingen. Det 

kan även vara medel som är insamlade 

genom exempelvis kollekter, skänkta medel 

eller budgeterade medel.  

De ekonomiska bidrag som avses är de 

som församlingens ledning menar kan inne-

fattas i den avgränsade definitionen: insatser 

organiserade av den aktuella församlingen 

med syfte att motverka sociala problem och 

öka livskvaliteten för de personer som 

berörs, om än vissa diakonala stiftelsers 

stadgar använder andra och kanske äldre 

begrepp och beskrivningar av målgrupper. 

 

Hushåll med två vuxna med 

hemmavarande barn 0–19 år 

antal hushåll 

utbetalat belopp 

 

 

Hushåll utan barn  

antal hushåll 

utbetalat belopp 

 

 

 


