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Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
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FÖRFRÅGAN OM UTVECKLING AV KYRKANS STATISTIK 

Vi är intresserade av hur du använder kyrkans statistik och hur du tycker att vi borde utveckla analysen och 

rapporteringen. I denna förfrågan avses med kyrkans statistik förutom de årliga A-blanketterna också B- 

och C-blanketterna som samlas in vart fjärde år. Med statistik avses alla uppgifter som samlas in och olika 

presentationsformer, tabeller och grafer.       

 

1. Vilket av följande beskriver bäst din medverkan i statistikinsamlingen?  

a. Jag fyller själv i A-, B- och/eller C-blanketterna 
b. Jag sammanställer statistik över mitt eget område 
c. Jag deltar inte i statistikinsamlingen 

 

2. Var söker du information om församlingarnas verksamhet och ekonomi? Du kan välja flera 

alternativ. 

a. Evl.fi 
b. Sacrista/Sakasti 
c. Kyrkostyrelsens tryckta statistikpublikationer 
d. Tidningar 
e. Forskning och undersökningar 
f. Någon annanstans, var? 

 
 

3. I vilken mån använder du dig i dagens läge av följande publikationer?  

 Väldigt 
mycket  

Ganska 
mycket  

Bara litet  Inte alls  Känner inte 
till 

Kyrkans 
fyraårsberättelse 

     

Statistisk årsbok 
för kyrkan  

     

Statistik som 
läggs ut på 
Sacrista/Sakasti 
(t.ex. 
församlingarnas 
verksamhet, 
ekonomi) 

     

 

4. Ta ställning till följande påståenden om kyrkans statistik 

 Helt av 
samma 
åsikt 

Delvis av 
samma 
åsikt 

Delvis av 
samma, 
delvis av 
annan åsikt 

Delvis av 
annan åsikt 

Helt av 
annan 
åsikt 

Vet inte 

Jag söker aktivt upp 
kyrkans statistik som 

      



 

 

stöd för utvecklingen av 
mitt arbete. 

Jag vet var jag hittar 
kyrkans statistik som 
berör mitt arbete. 

      

Inom mitt område 
samlas det in för 
mycket statistik.  

      

Om jag kunde få 
tillgång till min egen 
församlings statistik på 
nätet skulle jag 
använda den. 

      

Jag har ingen 
användning för den 
statistik som kyrkan 
samlar in.  

      

Den kyrkostatistik jag 
behöver hittar jag lätt 
på internet. 

      

Den kyrkostatistik jag 
behöver hittar jag lätt i 
de tryckta 
publikationerna.   

      

       

 

 

5. Hur använder du kyrkans statistik? Välj alla passande alternativ. 
a. För att utveckla mitt eget arbete (planering, utvärdering) 
b. För att utveckla kyrkans arbete i vidare omfattning, t.ex. på stiftsnivå eller nationellt 
c. För att informera om mitt eget arbetsområde inom kyrkan/församlingarna 
d. För att informera om mitt eget arbetsområde utanför kyrkan/församlingarna 
e. För andra syften, vad? 

 

6. Vilken statistik är viktigast i ditt arbete? Nämn de tre viktigaste.  

1. 

2. 

3. 

 

7. Hurdana statistikanalyser och rapporter behöver du/skulle du behöva som stöd för ditt arbete? 
Välj de fem viktigaste. 
 
a. Sammanställningar över uppgifterna på nationell nivå 
b. Årsstatistik per stift i tabellform 



 

 

c. Årsstatistik per församling i tabellform 
d. Uppgifter på församlingsnivå grupperat ihop med församlingar av samma storlek 
e. Min församlings uppgifter i jämförelse med det övriga stiftet 
f. Grafiska presentationer 
g. Prognoser över hur befolkningen, verksamheten och ekonomin utvecklas 
h. Jag gör själv de analyser och grafiska framställningar jag behöver, bara fullständiga 

sifferuppgifter finns i Sacrista 
i. Skriftliga analyser där siffrorna har pejlats mot samhällsituationen och tidigare år 
j. Annat, vad? 

 

8. Har din församling genomgått en sammanslagning under de tio senaste åren? 

Ja 

Nej 

 

9. (jos k8 kyllä JA k1 on a-b) Hur har församlingssammanslagningarna inverkat på insamlingen av 

statistik och besvarandet av enkäter?  

Underlättat insamlingen och besvarandet mycket 

Underlättat insamlingen och besvarandet i någon mån 

Ingen inverkan 

Försvårat insamlingen och besvarandet i någon mån 

Försvårat insamlingen och besvarandet mycket 

 

 

10. Till vilken yrkesgrupp hör du? 

 

a. Församlingspräster 

b. Lektorer 

c. Sjukhussjälavård 

d. Familjerådgivning 

e. Kyrkomusiker 

f. Diakoni 

g. Ungdomsverksamhet 

h. Barnverksamhet 

i. Övrig förs.arbete 

j. Förvaltning 

k. Begravningsplatsarbete 

l. Fastigheter och kyrkobetjäning 

m. Annat, vad? 

 

11. Inom vilket arbetsområde arbetar du i huvudsak? 



 

 

a. Gudstjänstliv och kyrkliga förrättningar 

b. Allmänt församlingsarbete 

c. Diakoni och själavård 

d. Fostran 

e. Förvaltning 

f. Begravningsplatsarbete 

g. Fastigheter och kyrkobetjäning 

h. Annat, vad? 

 

12. Hur stor är församlingen där du arbetar?  

a. Under 3 000 medlemmar 

b. 3 000–6 000 

c. 6 001–12 000 

d. 12 001–20 000 

e. 20 001–30 000  

f. Över 30 000 

g. Jag arbetar inte i en lokalförsamling. 

 

 

13. (jos k12 on a-f) Hör din församling till en kyrklig samfällighet? 

a. Ja 

b. Nej 

 

14. (jos k12 on g) Du har uppgett att du inte arbetar i en lokalförsamling. Var arbetar du? 

a. I en kyrklig samfällighet 

b. Inom kyrkans centralförvaltning  

c. I en kyrklig organisation 

d. Annat, vad? 

 

15. (jos k12 on a-f TAI k14 on a) I vilket stift arbetar du? 

a. Esbo stift 

b. Helsingfors stift 

c. Kuopio stift 

d. Lappo stift 

e. S:t Michels stift 

f. Uleåborgs stift 

g. Borgå stift 

h. Tammerfors stift 

i. Åbo ärkestift 

 

 

 



 

 

16. Till vilken åldersgrupp hör du?  

a. Under 30 år  

b. 30–39 år 

c. 40–49 år 

d. 50–59 år  

e. 60 år – 

 

17. Hur länge har du arbetat i kyrkan? 

a. Mindre än 2 år 

b. 2–10 år 

c. 11–20 år 

d. 21–30 år 

e. Mer än 30 år 

 

18. Arbetar du i chefsställning? 

a. Ja 

b. Nej 

 

19. Kön 

a. Kvinna 

b. Man 

 

20. Vad annat vill du säga angående kyrkans statistik? 

 

 


