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Deltagande i kyrklig verksamhet
i Härnösands stift 2000–2004

av Jørgen Straarup, professor

Inledning
Det kyrkliga livet i Härnösands stift utspelas på lokala arenor, i
Strömsund, Långsele, Njurunda eller Lillhärdal. De som deltar och
därigenom är det kyrkliga livet inom stiftets geografiska gränser är
knutna till orten, vare sig det handlar om en by eller en stad. Upplevelsen
av den kyrkliga verksamheten är därför också lokal, buren av
erfarenheter som var och en inhämtat på sin lokala arena, där hon
tillsammans med andra utgör församlingen.

Ett försök att sammanfatta alla dessa lokala erfarenheter och de
individuella val som lett fram till dem är därför ett projekt med vissa
inbyggda spänningar. När det är dags att lägga ihop de delar som
tillsammans utgör Härnösands stift uppkommer ett elementärt problem:
vad är det möjligt att lägga ihop, att addera? Pengar går det bra att
lägga ihop (man kan rent av säga att ett av pengarnas viktigaste syften
är att vara adderbara), och antalet personer kan man summera, men
hur ligger det till med upplevelser? Eller kan man addera deltagande?
Det sedvanliga svaret är och har varit att upplevelse eller deltagande
inte går att addera, medan det går att summera antalet människor som
haft en upplevelse eller varit deltagare. Därmed är det också givet att
den summa som blir resultatet av denna addering vare sig kan säga
något om upplevelsedjup eller deltagandeengagemang.

Sådana är förutsättningarna för den kyrkliga insamlingen av
deltagandeuppgifter, också kallad kyrkostatistiken. I en lång rad
avseenden finns det årligen insamlade uppgifter om hur många som
deltog. Så långt är allt gott och väl. Sådana deltagandeuppgifter är
värdefulla redskap för försöket att förstå vad det kyrkliga livet handlar
om. Om man emellertid försöker att använda detta deltagandematerial
för att säga något om sådana saker som motiv för deltagande, eller
innehållet i upplevelsen av deltagandet är man ute på tunn is. Man kan
inte med kyrkostatistiken som underlag säga något om huruvida
gudstjänstbesök är ett svar på andens kallelse eller ett resultat av att
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barnbarnet ska spela blockflöjt i gudstjänsten; om deltagande i
nattvardsfirande beror på längtan efter ett möte med Kristus eller
nyfikenhet på en svårförståelig rit. Sådant kommer man inte åt med
den kyrkliga deltagandestatistiken, och det är inte heller avsikten med
den.

Nivå
När deltagandet i verksamheten räknas ihop utgör de olika summorna
varierande nivåer för varje slag av verksamhet. Det finns en lång
tradition att relatera summorna till befolkningen, eller en del av
befolkningen, för att därigenom få en uppfattning om huruvida nivån
är hög eller låg. Antalet döpta har traditionellt relaterats till antalet
födda samma år. Även om alla vet att en del av de barn som föddes år
2005 först kommer att döpas året efter, och att en del av de barn som
döps 2005 är födda året före, är det praktiskt att relatera antalet döpta
till samma års födda, det vill säga arbeta med samma skärningsdatum
som Statistiska centralbyrån. Resultatet av relaterandet blir en siffra
som anger hur stor andel av årets födda som döpts, till exempel 71
procent, och denna siffra anger nivån för dop i församlingen.

Att en annan delmängd av befolkningen blir aktuell när det gäller
att etablera nivån för konfirmation är givet. Traditionellt har kyrko-
kansliet1 valt att jämföra med 15-åringar. För vigslarnas del används
som hjälpmedel för att ange nivån för kyrkliga vigslar uppgift om antalet
gifta kvinnor, och när det gäller begravningar har man med uppgift om
antalet avlidna kunnat fastställa nivån för kyrkliga begravningar.

För att etablera en nivå för deltagande i gudstjänster har antalet
besök relaterats till antalet kyrkomedlemmar. Det är ett val som behöver
diskuteras. Indirekt anger ett sådant val av relationstal att den del av
befolkningen som inte tillhör Svenska kyrkan saknar intresse i
sammanhanget. Att så skulle vara fallet skär sig dock mot självför-
ståelsen hos stora delar av Svenska kyrkans medlemmar. För många är
det officiella medlemskapet (som efter millennieskiftet kommit att
tydliggöras administrativt) inte en viktig gräns inom befolkningen.
Kyrkan har enligt denna uppfattning också som uppgift att tjäna –
rentav betjäna – dem som ”råkar” vara icke-tillhöriga, till exempel vid
katastrofer. Samtidigt blir det allt svårare att fortsätta hävda att Svenska
kyrkan är en folkkyrka för helabefolkningen. De äldre frikyrkorna som
tidigare markerade ett slags religiös pluralism har visserligen försvagats
och skillnaderna mellan dem och Svenska kyrkan minskat, men
invandringen till landet har lett till en ökad synlighet för andra religiösa

1 Liksom föregångarna Religionssociologiska Institutet och Svenska kyrkans centralråd.
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trosbekännare, och medvetna utträden ur Svenska kyrkan har oroat
kyrkans företrädare sedan mitten av 1990-talet. Det blir allt svårare
att kalla Svenska kyrkan en folkkyrka när ökande andelar av folket
avsäger sig relationen till Svenska kyrkan.

Här kommer kyrkomedlemsantalet, inte folkmängden, att
användas för att etablera den nivå som de olika typerna av gudstjänster
befinner sig på. Som berörts ovan har detta val fördelar och nackdelar,
men fördelarna överväger.

Förändring
Om deltagandet år 2000 skiljer sig från år 2001, har det varit en viss
utveckling. Den kan vara positiv eller negativ, oftast beroende på om
deltagandet ökat eller minskat. Den kan ingå i ett större sammanhang,
det vill säga ackompanjeras av andra utvecklingar som är tolkbara
tillsammans i ett gemensamt mönster, eller den kan vara isolerad, i
vilket fall den ses som en mer eller mindre slumpmässig variation eller
fluktuation. Bedömningen av, vad slag av utveckling som finns framför
en, är en tolkning som i mångt och mycket sitter i ögonen hos den som
tolkar.

Uppgifterna om deltagande i olika typer av kyrklig verksamhet
är mångahanda. I en församling kan en utveckling i negativ riktning
gälla för ett slag av verksamhet, medan positiv utveckling gäller för
andra slag av deltagande. Man kan då fråga sig om det går att väga
olika slag av utveckling mot varandra och avgöra vad som är viktigast.
Är det viktigare att deltagandet i högmässorna uppvisar negativ
utveckling, eller att konfirmationsfrekvensen uppvisar en positiv
utveckling i samma församling? Den som gör sådana bedömningar
ruvar förmodligen på ett stort antal icke-redovisade värderingsprinciper
och –grunder. Eftersom det ingår i ambitionen med denna artikel att
just göra sådana bedömningar finns det skäl att tydliggöra några av
dessa värderingsgrunder.

Kyrkliga grupper
Nedan följer alfabetiskt ordnad en beskrivning av fem ”kyrkliga
grupper” som exemplifierar kombinationer av värdegrunderna2. De är
representerade i varierande grad i alla församlingar, och avsikten är
inte att sätta likhetstecken mellan kyrkliga grupper och verkliga
församlingar. Vad som avses är att visa att olika utvecklingar i delta
gandet  i kyrkans liv ses med olika ögon av de olika kyrkliga grupperna.

2 I viss sociologisk litteratur kallas sådana typexempel idealtyper.
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Gränserna mellan grupperna följer inte den gräns som olika slag av
anställning eller funktion utgör. Man finner förmodligen diakoner med
sådana värderingar att de hör hemma i var och en av de kyrkliga
grupperna. Det finns troligtvis också kyrkvärdar med sådana
värderingar att de skulle platsa i var och en av de kyrkliga grupperna.

De kyrkliga grupperna karakteriseras här av en beskrivning som
är utformad på ett sådant sätt att den skulle kunna komma från en
person som tillhör det värderingssammanhanget.

Folkkyrkogruppen
”Församlingen har betydelse på alla livets områden och för alla
människor utan snålt hänsyn taget till medlemskap. Församlingen bör
därför satsa på verksamhet som utvecklar och utvidgar kontakten med
folk. ”Smal” verksamhet bör tonas ner, ”bred” verksamhet bör betonas.
Det är positivt om kontaktytan och kontaktintensiteten ökar och
deltagandet i de kyrkliga verksamheter över en bred front ökar. Det är
negativt om kontaktytan och –intensiteten minskar.”

Huvudgudstjänstgruppen
”Det kristna livet präglas av en grundläggande vecko- och kyrkoårsrytm.
På söndagar och på andra helgdagar samlas de kristna till gudstjänst.
Att så sker är tecknet på att det finns en församling på orten. Verksamhet
som går utöver huvudgudstjänsterna på sön- och helgdagar är mindre
viktig för församlingen. Det är därför positivt om huvudgudstjänsterna
firas varje sön- och helgdag och att deltagarantalet i dem ökar. Det är
negativt om sammanlysningar och flyttningar av gudstjänster till
vardagar slår sönder den grundläggande rytmen.”

Kulturgruppen
”Det är angeläget att församlingen tar sitt lokala kulturella ansvar och
tillhandahåller möjligheter till personlig kreativitetsutveckling, såsom
kör- och orkestermöjligheter, och att församlingen också anordnar
kulturevenemang i egen regi, till exempel konserter, utställningar och
kulturprogram. Det är positivt om antalet musikgudstjänster, deltagande
i musikgudstjänster, kör- och orkesterverksamhet ökar i församlingen,
negativt om sådana verksamheter och deltagandet i dem minskar.”

Mässgruppen
”Det är angeläget att de kristna ofta får tillfälle till möte med Kristus i
mässan. Därför är det positivt om antalet mässor, deltagandet i mässorna
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och deltagandet i kommunionen visar ökning. Det är negativt om antalet
mässor, deltagandet i mässorna och deltagandet i kommunionen
minskar.”

Vardagsgruppen
”Församlingen ska märkas i vardagslivet, inte på söndagarna. Det är i
den vardagliga verksamheten som församlingen ska visa sig stå i
människornas tjänst. Man kan med fördel styra över verksamhet från
sön- och helgdagar till vardagar, och likaså kan man med fördel använda
mer avslappnade gudstjänstformer på vardagarna. Det är positivt om
verksamhet på vardagar ökar och om bruket av anspråkslösa
gudstjänstformer går framåt. Det är negativt om en större del av
församlingslivet koncentreras till huvudgudstjänsterna.”

Det kyrkliga livets innehåll
Kyrkoordningen (härefter KO) anger att församlingen har en
grundläggande uppgift, ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission”.3 Av dessa fyra verksamheter dokumenterar
den kyrkliga statistiken gudstjänstfirande på ett heltäckande vis och
undervisning sporadiskt. Diakoni och mission dokumenteras knappt
alls.

Denna slagsida har att göra med att delar av församlings-
verksamheten är av ett sådant slag att räkning och summering är
opassande. Det gäller till exempel för själavård. Ingen ska kunna få
tillgång till uppgifter om hur många själavårdande samtal diakonen
eller prästen har haft, alltså räknas inget. Delar av den diakonala
verksamheten undandrar sig också – av hänsyn till diakonins klienter –
dokumentation och summering.

Vissa andra aspekter av församlingslivet dokumenteras, till
exempel antal anställda av olika slag. Stora delar av församlings-
verksamheten och det som de anställda håller på med på sin  arbetstid
räknas och rapporteras däremot inte. I årets medarbetarmötesav-
handling ges en bild av i vilken omfattning som de anställda ägnar sig
åt församlingens grundläggande fyrställiga uppgift, och enligt den där
genomförda undersökningen arbetar de anställda på 40 procent av sin
tid med sådant som de inte själva relaterar till KO:s definition av
församlingens uppgift.

Här kommer emellertid en KOs uppgiftsdefinition att användas
som strukturerande princip för redovisningen av deltagande i den
kyrkliga verksamheten.

3 2 kap. 1 §
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4 17 kap. 1 §

Gudstjänster
KO stadgar att (a) huvudgudstjänster, (b) kyrkliga handlingar och (c)
andra gemensamma gudstjänster skall firas i församlingarna4. Den
svenska kyrkohandboken anger innehållet i olika typer av gudstjänster.
Merparten av typerna finns med och utan nattvardsfirande, som
”mässa” och som ”gudstjänst”. I tabell 1 återges dels de gudstjänsttyper
som återfinns i handboken, dels ett antal nya (kursiverade) typer som
uppkommit på så sätt att nattvardsgång anordnats, varvid ”gudstjänst”
blivit ”mässa”, utan att kyrkohandboken definierat en motsvarande
typ.

Tabell 1 Gudstjänsttyper enligt Den svenska kyrkohandboken

Mässa Inte mässa Mässa Inte mässa Mässa Inte mässa

Högmässa Högmässo-
gudstjänst

Dopgudstjänst Temamässa Temagudstjänst

Söndagsmässa Söndags-
gudstjänst

Konfirmations-
mässa

Konfirmations-
gudstjänst

Veckomässa Vecko- och 
söndagsbön

Familjemässa Familje-
gudstjänst

Vigselmässa Vigselgudstjänst Sockenbud

Temamässa Temagudstjänst
Begravnings-
mässa

Begravnings-
gudstjänst

Övrig 
offentlig 
mässa

Övrig offentlig 
gudstjänst

Ej offentlig 
mässa

Ej offentlig 
gudstjänst

Musikmässa Musik-
gudstjänst

Huvudgudstjänst Kyrklig handling Annan gemensam gudstjänst

Undervisning
Om den andra av de verksamheter som utgör församlingens
grundläggande uppgift, undervisningen, finns vissa uppgifter. Antalet
konfirmerade avslöjar också hur många som – sannolikt – deltagit i
undervisning som förberedelse för konfirmationen. Antalet deltagare
i körer och instrumentalensembler ger information om delar av
undervisningsverksamheten, nämligen den som traditionsenligt sköts
av kyrkomusiker. Ett element av undervisning förutsätts också ingå i
barn- och ungdomsverksamheten, varför uppgifterna om deltagande
belyser undervisningsdelen av församlingens uppgift.
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Diakoni och mission
Om den tredje och den fjärde verksamheten i församlingens grundläg-
gande uppgift finns sporadiska och indirekta uppgifter. Man kan hävda
att verksamhet för småbarn 0—3 år i huvudsak riktas till deras hem-
mavarande föräldrar, en grupp som riskerar isolering i hemmet med en
problemfylld vardag och som därför behöver diakonalt stöd för att ta
sig ut och etablera kontakter utanför hemmet. Man kan på likartat sätt
säga att all barn- och ungdomsverksamhet har en diakonal aspekt och
en missionsaspekt. Uppgifter om medlemmar i syföreningar och
arbetskretsat kan ha relevans för diakoni och mission, och det kan också
uppgifter om insamlade medel.

Syns inte, finns inte?
Vildvittrorna i Ronja Rövardotter är så pass dumma att sådant som
försvunnit ur deras synfält också upphört att existera. Mycket av den
verksamhet som äger rum i församlingar syns inte i kyrkostatistiken.
Försök att råda bot på detta har gjorts, men de har inte varit fram-
gångsrika. Från de grupper av anställda som sysslar med de verksam-
heter som minst dokumenteras i kyrkostatistiken har ibland röster höjts
om att avsaknaden av dokumentation skulle vara ett uttryck för osyn-
liggörande av just deras arbetsinsats.

Det är inte rimligt att anta att det någonstans i kyrkans organisa-
tion finns medvetna önskemål om att osynliggöra delar av verksamhe-
ten. Vissa delar av församlingens verksamhet ligger i – och skall ligga i
– det fördolda, andra delar är offentliga, men sammanfattas svårligen
med summeringar, och åter andra delar låter sig medelst räkning bely-
sas på ett lätthanterligt sätt.

Den kyrkliga statistiken ger sålunda en partiell bild av deltagande
i församlingsverksamhet. Somligt går att summera, somligt inte. Men
att det som inte går att räkna skulle vara mindre angeläget, ja rentav
obefintligt, är en uppfattning som sänker människans förståelseförmåga
till vildvittrornas nivå.

Exempelförsamlingar
I denna artikel har mitt val blivit att avstå från att tolka små skillnader
i stiftssummeringar och i stället genom konkreta församlingars varia-
tioner visa hur divergerande utvecklingen kan vara lokalt.
Eftersom olika församlingar har så pass olika utveckling av deltagan-
det finns det ingen gemensam bild av utvecklingen. Ett försök att ut-
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 nämna den utveckling som blir synlig i stiftssummeringar att vara
den”korrekta” utvecklingen blir därmed ett förfarande som närmar sig
övergrepp. Den alternativa beskrivningen som används här blir alltså
att följa en handfull församlingar, case studies, och dokumentera de
likheter och skillnader i deltagande som uppkommer under fem års tid.

För att synliggöra sådana lokala skillnader som tenderar att för-
svinna om uppgifter för alla församlingar summeras, presenteras tio av
stiftets 128 församlingar. Urvalet har skett mot bakgrund av antal
kyrkotillhöriga den 1 januari 2005. Urvalet har skett utifrån två önske-
mål. För det första ville jag låta alla stiftets kontrakt vara represente-
rade, för det andra ville jag att olika storlekar (antal medlemmar) skulle
finnas med. De församlingar som blev resultatet av den aktuella urvals-
processen framgår av tabell 2. Presentation av församlingarna har be-
dömts vara onödig.

Tabell 2 Församlingar i urvalet

Antal medlemmar Församling Kontrakt
Län Kommun
Församlingskod

—499 Gåxsjö Strömsund 231303
Älvros Berg-Härjedalen 236103

500—999 Kall Krokom-Åre 232104
Edsele Sollefteå 228314

1 000—2 999 Attmar Ljusnan 228109
Ragunda Bräcke-Ragunda 230301

3 000—9 999 Alnö Sundsvall-Timrå 228104
Gudmundrå Härnösand-Kramfors 228201

10 000— Östersund Östersund 238001
Själevad Örnsköldsvik 228408

Det valda framgångssättet innebär att stiftssummeringar endast i
mycket begränsad omfattning utgör underlaget för den följande dis-
kussionen. Den viktigaste orsaken till detta har redan nämnts, nämli-
gen att resultat som framkommer i stiftssummeringar inte motsvarar
någons erfarenhet (möjligtvis med undantag för stiftskanslipersonal).
Upplevelse av kyrklig verksamhet och dess utveckling är lokal, inte re-
gional.

Risken att de berörda församlingarna ska bli illa berörda av att
framstå somåskådlighetsexempel har bedömts vara liten. De använda
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 uppgifterna är tillgängliga på nätet, och de tillkommande tolkning-
arna i denna artikel försiktiga.

Gudstjänstbesöken år 2004
För alla de gudstjänsttyper som angetts i tabell 1 kan det finnas två
eller tre slag av årssummeringar, (a) antalet gudstjänster, (b) antalet besök
och – om nattvardsfirande ingått – (c) antalet kommunikanter. Här
bearbetas nu i olika omgångar uppgiften (b) antalet besök. Den uppgif-
ten relateras till antalet kyrkotillhöriga i församlingen på så sätt att
besöken uttrycks som procent av medlemsantalet. Om siffran för en
församling är 100 innebär det att antalet besök är lika stort som antalet
medlemmar. Om siffran ligger på 1 000 motsvarar det att hela försam-
lingen deltagit i gudstjänst 10 gånger.

Besök vid alla slag av gudstjänster
När man i alla församlingar summerar alla besök vid alla slag av guds-
tjänster uppkommer ganska höga siffror. Församlingar med många
gudstjänstlokaler och många kyrkotillhöriga får större summor än för-
samlingar med en kyrka och få medlemmar. För att uppnå jämförbar-
het mellan församlingarna relateras besökstalen till medlemsantalet. I
figur 1 presenteras resultatet av sådana beräkningar för de tio
exempelförsamlingarna. De har placerats i ordning efter deras relations-
tal, och man kan notera att ordningsföljden i stora drag är den om-
vända av ordningsföljden i tabell 2. Innebörden av det är följande gene-
ralisering: ju större antal
kyrkotillhöriga i försam-
lingen, desto lägre rela-
tionstal. Denna generalise-
ring ligger i linje med vad
som ofta konstaterats tidi-
gare.5

Bland de utvalda åt-
ta församlingarna har
Gåxsjö störst relationstal.

5 Jonas Alwall & Jørgen Straarup. ”Svenska kyrkan i staden och på landet.”  I Perspektiv på
Svenska kyrkans statistik 1992. Tro & Tanke 1993:9 (Religion och Samhälle nr 88). Jonas
Alwall (red). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 1993, 87–101.
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Figur 1  Besök 2004 vid alla
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antalet kyrkotillhöriga
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Antalet gudstjänstbesök i Gåxsjö motsvarar att varje medlem deltagit i
gudstjänst mer än tio gånger under årets lopp. I mitten av figuren finner
man Ragunda, Attmar och Alnö som påminner om varandra på så sätt
att nivån för gudstjänstbesök är lite mer än tre besök per kyrkotillhörig.
Längst upp i figuren finner vi Östersunds församling, den till medlems-
antalet största församlingen, där antalet gudstjänstbesök lite drygt
motsvarar två besök per medlem.

Det finns alltså en tydlig tendens att tätortsgraden spelar in: ju
större ort, desto lägre relationstal. Från den regeln finns det undantag:
Alnö församling har större relationstal än vad man skulle förvänta sig
utifrån antalet medlemmar.

Om man summerar alla gudstjänster i stiftet och relaterar till
antalet kyrkotillhöriga på samma sätt som i figur 1 kommer man fram
till siffran 298. Varje kyrkotillhörig invånare i Härnösands stift deltog
alltså genomsnittligt i gudstjänst 3 gånger år 2004. En sammanställ-
ning över summerade besök vid alla gudstjänster i de kyrkliga kontrak-
ten år 2000–2005 finns i bilaga som tabell 15.

Besök vid huvudgudstjänster
Huvudgudstjänsterna är – som framgått av tabell 1 – en urskiljbar grupp
i den totala gruppen gudstjänster. Hit hör högmässor och högmässo-
gudstjänster, söndagsmässor och söndagsgudstjänster, familjemässor och
familjegudstjänster och därtill temamässor och temagudstjänster an-
ordnade och firade som huvudgudstjänster. I figur 2 återges för de tio
exempelförsamlingarna besök vid huvudgudstjänster i relation till
medlemstalet.

Figur 2 innebär en
krympning av nivån i rela-
tion till uppgifterna i figur
1. Krympningen kan för-
stås utifrån vetskapen om
att huvudgudstjänsterna är
en delmängd av alla
gudstjänsttyper.

Figur 2  Besök 2004 vid alla
huvudgudstjänster i procent
av antalet kyrkotillhöriga 0 100 200 300 400
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Ännu en gång visar det sig att nivån för firande av gudstjänst, i detta
fall huvudgudstjänst, hänger ihop med församlingens medlemstal: ju
mindre församling, desto högre relationstal. För Gåxsjö motsvarar be-
söken vid huvudgudstjänsterna fyra årliga besök per kyrkotillhörig, för
Ragunda och Attmar ungefär ett årligt besök per medlem. I försam-
lingen med störst antal medlemmar, Östersund, motsvarar besöken vid
huvudgudstjänster att var tredje medlem deltar en gång under året.
Om man summerar ihop alla gudstjänster i stiftet och relaterar till an-
talet kyrkotillhöriga på samma sätt som i figur 2 kommer man fram till
siffran 84. Varje kyrkotillhörig invånare i Härnösands stift deltog alltså
genomsnittligt i någon huvudgudstjänst knappt en gång år 2004. En
sammanställning över summerade besök vid huvudgudstjänster i de
kyrkliga kontrakten år 2000–2005 finns i bilaga som tabell 16.

Gudstjänster vid kyrkliga handlingar
I samband med de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och
begravning firas guds-
tjänst. Deltagarna har
summerats och relaterats
till antalet medlemmar.
Därvid uppkommer de
uppgifter som ligger till
grund för figur 3.

Figur 3   Besök 2004 vid alla
kyrkliga handlingar i procent
av antalet kyrkotillhöriga.

Också när det gäller besök vid kyrkliga handlingar gäller kopplingen
till församlingens medlemsantal: ju större församling, desto mindre
besök vid kyrkliga handlingar. I Gåxsjö motsvarar besöken knappt 2½
besök per medlem, medan frekvensen i figurens andra ände blir knappt
½ besök per kyrkotillhörig.

Om man summerar ihop alla gudstjänster i stiftet och relaterar
till antalet kyrkotillhöriga på samma sätt som i figur 3 kommer man
fram till siffran 92. Varje kyrkotillhörig invånare i Härnösands stift
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deltog alltså genomsnittligt i någon gudstjänst i samband med kyrkliga
handlingar knappt en gång år 2004. En sammanställning över summe-
rade besök vid gudstjänster i samband med kyrkliga handlingar i de
kyrkliga kontrakten år 2000–2005 finns i bilaga som tabell 17.

Andra gemensamma gudstjänster
I denna grupp ingår, som visats i tabell 1, temamässa och temagudstjänst
(såvida inte dessa anordnats som huvudgudstjänst), veckomässa, vecko-
och söndagsbön, sockenbud (sjukkommunion), samt ytterligare tre
gudstjänsttyper som inte är tänkta att vara mässor, men som under den
tid som den nuvarande kyrkohandboken varit gällande har visat sig bli
mässor ibland, nämligen övrig offentlig gudstjänst, ej offentlig guds-
tjänst samt musikgudstjänst. Det är en mycket blandad grupp. Några
av gudstjänsttyperna har små antal besökare av lätt förståeliga skäl.
Sockenbud där präst kallas till sjukbädd blir inte anledning till stora
besökarskaror. Andra har höga besökssiffror på grund av enstaka hän-
delser (en kyrklig organisation kan ha riksmöte i församlingen) eller
lokala traditioner (personalen
i pastoratet kan ha daglig
mässa), vilket i båda fallen
kan leda till större besöks-
siffror vid gudstjänsttypen ej
offentliga gudstjänster. Figur
4 visar nivåerna för de tio
exempelförsamlingarna.

Figur 4   Besök 2004 vid andra
gemensamma gudstjänster i
procent av antalet kyrkotill-
höriga

Det visar sig att de speciella Egenskaperna hos denna grupp av guds-
tjänster har rört om i den inbördes ordning mellan församlingarna som
visat sig tidigare. Östersunds församling som har flest medlemmar lig-
ger inte överst i figur 4, medan Gåxsjö också när det gäller denna del-
mängd av gudstjänstbesöken ligger längst ner i figuren. För Gåxsjö
motsvarar besöken vid dessa gudstjänsttyper knappt 4½ besök per
medlem, för Attmar ½ besök och för Själevad 1 besök per medlem.
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Om man summerar ihop alla gudstjänster i stiftet och relaterar till an-
talet kyrkotillhöriga på samma sätt som i figur 4 kommer man fram till
siffran 123. Varje kyrkotillhörig invånare i Härnösands stift deltog alltså
genomsnittligt i någon ”annan gemensam gudstjänst” lite drygt en gång
år 2004. En sammanställning över summerade besök vid andra gemen-
samma gudstjänster i de kyrkliga kontrakten år 2000–2005 finns i bi-
laga som tabell 18.

Upplevelse av nivån för gudstjänstbesök
Eftersom upplevelse alltid är någons upplevelse måste ett försök till
beskrivning av upplevelse och upplevelseskillnader kopplas till en re-
dogörelse för vilka personer som förväntas ha upplevelserna. Det kan
därför förväntas vara skillnader mellan hur medlemmarna upplever
gudstjänstbesöksnivån och hur de församlingsanställda upplever den. I
Kerstin Ekmans roman Skraplotter6 som utgör tredje delen i trilogin
Vargskinnet beskrivs hur en gudstjänst kan upplevas. Prästen Ingefrid
Mingus har sökt upp den jämtländska fjällby där hennes biologiska
mamma kommit ifrån. Kyrkoherden hör talas om att en präst finns till
hands och ber henne ta en högmässa i byn.

Röbäcks kyrka var byggd på 1850-talet för en församling som
antogs vara i ständigt växande. Nu var den ett stort skal kring en
liten kropp. Tron var avstängd i veckorna. Hon föreställde sig
att det rosslade som i ett långt järnrör när man vred på den om
söndagen …

Målningarna i koret var bleka. Trettiotal gissade hon. Ar-
bete, familj och Jesus. Det låg en rya framför altaret, gråbrungrå.
Hon fick en våldsam hemlängtan. En kyrka borde alltid vara
igång. En miljon träffar per vecka. Brusande sång. Människor ut
och in. Ljus som tänds, prasslet av tunna blad. Övningsspel på
orgeln. Låga röster i förtroligt samtal. Kärlek. Inte som här för-
stelnad form, fattigdom på uttryck och avstängt innehåll …

Hon lät Anand sitta vid datorn i församlingshemmet också
under söndagens högmässa. Kyrkans stenskal slöt sig om tolv
kroppar. Vi är lika många som apostlarna tänkte hon. Om jag
skulle säga det? Men hon beslöt sig för att hålla sig till manus-
kriptet …

Kyrkskeppet låg på en udde i ännu en av dessa stora vita
sjöar. Björkallén ledde ner till stigporten. Här hade

6 Kerstin Ekman. Skraplotter. Stockholm: Bonnier, 2005, sid. 43f.
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ingen sagt ett ord om predikan när hon ställt sig vid utgången
och hälsat i hand.

Den upplevelse som den tillfälliga prästen Ingefrid Mingus har är utan-
förskap på en lång rad olika plan. Den är starkt färgad av hennes per-
sonliga situation, och man får anta att något liknande gäller för alla
som deltar i eller leder en gudstjänst. Detta helt personliga inslag behö-
ver emellertid inte betyda att det inte går att generalisera vissa typer av
upplevelse. Det är till exempel inte orimligt att anta att det hos perso-
nalen som tjänstgör vid gudstjänster finns en förhoppning om att anta-
let deltagare i gudstjänsten kommer att ligga på en viss nivå, och att det
hos deltagarna kan finnas en likartad förhoppning, förhoppningar som
kan infrias eller komma på skam.

Om det är så att man i en församling brukar vara många till
gudstjänsterna, så kan några gudstjänster med få deltagare upplevas
som mycket otillfredsställande, även om deltagarantalet i jämförelse
med grannförsamlingen är högt. Om däremot några gudstjänster har
fler deltagare än vanligt kan det upplevas positivt oavsett om det i jäm-
förelse med kringliggande församlingar inte är frågan om några märk-
värdiga deltagarantal.

Skillnader i nivå för olika gudstjänsttyper
I tabell 3 presenteras för de tio exempelförsamlingarna genomsnittliga
deltagarantal för huvudgudstjänster, kyrkliga handlingar och andra
gemensamma gudstjänster. Med utgångspunkt från tabellen kan man
belysa olikartade förväntningar vid olika gudstjänstformer.

Tabell 3 Genomsnittliga antal deltagare per gudstjänst år 2004

Församling
Huvud-

gudstjänster
Kyrkliga

handlingar

Andra
gemensamma
gudstjänster

Alla
gudstjänster

Gåxs jö 30 36 48 37
Älvros 31 35 42 36
Kall 23 47 79 34
Edsele 21 41 28 27
Attmar 51 43 42 46
Ragunda 43 37 38 39
Alnö 85 39 63 55
Gudmundrå 99 31 26 35
Själevad 57 43 71 54
Östersund 59 29 33 34
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I Kalls församling är det genomsnittliga antalet deltagare vid huvud-
gudstjänsterna lågt, nämligen 23 stycken, medan genomsnittet för de
kyrkliga handlingarna är mer än dubbelt så högt med 47 deltagare. Ett
liknande mönster gäller för Edsele. Båda församlingar har visat sig ligga
någonstans i mitten i de fördelningar som figur 1—4 illustrerat och
ingen av dem har i de jämförelserna visat sig ovanlig. Att deltagarantalet
är dubbelt så stort vid kyrkliga handlingar som vid huvudgudstjänster
visar emellertid något om församlingarna, nämligen att medlemmarna
i större omfattning möter varandra i sådana kyrkliga sammanhang som
inramar dop, konfirmation, vigsel och begravning än vid huvud-
gudstjänsterna. De kyrkliga handlingarna är i högre grad än huvud-
gudstjänsterna en mötesplats för församlingarna.

I de mellanstora församlingarna Alnö och Gudmundrå kan ett
annat mönster iakttas. Här är det genomsnittliga antalet deltagare vid
huvudgudstjänsterna högt, uppemot 100 deltagare, medan det genom-
snittliga deltagarantalet vid kyrkliga handlingar är lågt, en tredjedel
därav. Här kan huvudgudstjänsten beskrivas som den viktigaste mötes-
platsen för församlingen, inte de kyrkliga handlingarna. I Gudmundrå
är dessutom det genomsnittliga deltagarantalet vid andra gemensamma
gudstjänster lågt, vilket här ytterligare understryker betydelsen av huvud-
gudstjänsten för kyrkans medlemmar.

I såväl Kalls som Själevads församlingar kan man iaktta ett högt
genomsnittligt besökarantal vid andra gemensamma gudstjänster. För
Kalls del handlar det om att det anordnats en välbesökt musikgudstjänst;
för Själevads vidkommande täcker det höga genomsnittliga besökar-
antalet ett stort antal välbesökta musikgudstjänster, tillsammans med
en rad andra välbesökta gudstjänster av den typen. Det slaget av varia-
tioner, som beror på att olika gudstjänsttyper är representerade i olika
grad bland församlingarna saknar dock betydelse i kolumnen längst till
höger i tabell 3, som upptar genomsnittliga besöksantal för alla
gudstjänsttyper. Det kan förvåna att skillnaderna inte är större. I kyr-
kan sitter det i genomsnitt mellan 27 och dubbla antalet personer vid
varje gudstjänst, oavsett om det rör sig om en gudstjänst i Älvros för-
samling med mindre än 500 medlemmar eller i Östersunds församling
med mer än 10 000 medlemmar. En utjämnande faktor är givetvis an-
talet gudstjänster. Östersunds församling rapporterade år 2004 runt
1 400 gudstjänster. Kyrkoherden kan i sin egenskap av ansvarig för
gudstjänstlivet spela på ett stort ”instrument”: många lokaler, många
anställda, många möjligheter till formvariationer och experiment. Mot-
svarande siffra för Älvros församling var runt 60. Det blir i stora
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drag en gudstjänst per sön- och helgdag under året, förmodligen en
huvudgudstjänst, eller – i enlighet med KO – en vardagsgudstjänst under
veckans lopp som kompenserar för en huvudgudstjänst som inte an-
ordnats. Det ”instrument” som kyrkoherden här har att spela på är
betydligt mindre; möjligtvis kan antalet lokaler vara det samma som i
storstaden, men inte antalet anställda, och därmed inte heller möjlighe-
ten till formvariationer och –experiment.

Förändring av deltagandet i gudstjänstlivet
Trots alla formuleringar om motsatsen har människan ett gott minne.
Det har rentav sagts att den huvudsakliga skillnaden mellan den mänsk-
liga hjärnan och en dator är den senares förmåga att glömma. På
församlingslivets område innebär det att anställda såväl som icke-an-
ställda kommer ihåg ungefär hur det brukar vara i gudstjänsterna: hur
många deltagare det brukar vara, hur många det var förra året, vilka
slag av gudstjänster som anordnades med mera.

Förändringar märks på det lokala planet. Knappast någon har en
uppfattning om utveckling i större områden som till exempel ett stift,
men utveckling i en församling kan man skaffa sig överblick över. Där-
med blir det intressant att ta reda på lokal utveckling. Här formas med-
lemmarnas uppfattning av hur det går för Svenska kyrkan. Det må
komma propåer i pressen, och läget må bli beskrivet i massmedia; än-
dock är det på det lokala planet som vars och ens uppfattning om ut-
vecklingen grundläggs.

I de tio exempelförsamlingarna finns det stora variationer. Dels
är det så att den årliga utvecklingen kan åka slänggunga, dels finner
man såväl nettoökningar som nettominskningar om man ser till hela
perioden år 2000–2004. Om man därtill specificerar slag av gudstjänst
ökar variationsrikedomen.

Alla slag av gudstjänster
De sammanlagda besökstalen har utvecklats på det sätt som framgår
av tabell 4. Siffran -1,8% för Gåxsjö betyder att antalet gudstjänst-
besök år 2004 är 1,8% mindre än motsvarande antal för år 2000. Posi-
tiva procenttal betyder att antalet besök ökat.



22

Tabell 4 Utveckling av besökstalen vid alla gudstjänster under
femårsperioden 2000–2004.

Fyra års utveckling
Församling 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04 2000–04
Gåxsjö 0,8% -11,1% 1,2% 8,3% -1,8%
Älvros 3,3% 0,6% -7,4% 20,4% 15,8%
Edsele 6,4% -4,7% -28,4% 28,1% -7,0%
Kall 37,8% -12,4% -12,1% -13,5% -8,3%
Attmar 14,4% -16,5% 4,9% 22,1% 22,4%
Ragunda 4,8% 5,5% -6,3% -10,0% -6,8%
Alnö -4,0% 8,3% -1,4% -1,7% 0,7%
Gudmundrå -1,2% -8,9% 16,0% -4,9% -0,6%
Själevad -6,1% -6,3% 8,9% 5,2% 0,9%
Östersund 9,7% 8,9% -1,8% -12,5% 2,7%

Årlig utveckling

Om man inledningsvis tittar på kolumnen längst till höger (2000–
04) visar sig ett antal utvecklingssiffror som inte omedelbart går att
tolka i en gemensam ram. Det finns församlingar som haft flera och
församlingar som haft färre gudstjänstbesökare år 2004 i jämförelse
med år 2000. Det finns små och stora skillnader. I tabellens övre hälft
är svängningarna lite större, vilket hänger ihop antalet medlemmar i
församlingen.

Om man i nästa steg följer en församling från vänster till höger i
tabellen finner man en blandning av positiva och negativa årsutvecklings-
procenttal. Ingen församling har enbart positiva eller negativa tal. Med
sådana uppgifter blir det problematiskt att tala på ett entydigt sätt om
en specifik utvecklingstendens. Vissa år ökar gudstjänstbesöken, andra
år minskar de, och något ”system” i detta tycks inte finnas.
Detta gäller om alla slag av gudstjänster läggs ihop. Finns det tydligare
tendenser om man beaktar de tre grupperna av gudstjänster var för sig?

Huvudgudstjänster, kyrkliga handlingar och andra  gudstjänster
När man sammanställer uppgifterna om de tre grupperna av gudstjäns-
ter på det sätt som sker i tabell 5, dyker det upp en tendens, som visser-
ligen inte uppträder i alla tio exempelförsamlingar, men som ändock
finns i tillräckligt många församlingar för att det ska bli möjligt att
beskriva den. Deltagandet i huvudgudstjänster minskar. I sju av de tio
exempelförsamlingarna förhåller det sig så, och de procenttal som är
negativa är så pass stora att de knappast kan förklaras som slumpmäs-
sigt uppkomna variationer.
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Tabell 5 Utveckling av besökstalen vid huvudgudstjänster, kyrkliga
handlingar och andra gemensamma gudstjänster under
femårsperioden 2000–2004.

Församling
Huvud-

gudstjänster
Kyrkliga

handlingar

Andra
gemensamma

gudstjänster
Gåxsjö -25,6% 36,6% 14,0%
Älvros 21,9% 124,0% -10,3%
Edsele -31,2% -5,3% 23,0%
Kall -16,5% 34,8% -24,4%
Attmar 13,4% 21,1% 62,6%
Ragunda -3,1% 9,9% -19,2%
Alnö -21,8% 5,3% 9,7%
Gudmundrå 17,5% -15,0% -0,7%
Själevad -32,3% 2,7% 25,5%
Östersund -34,2% -5,4% 27,2%

Utveckling 2000–2004

Vidare kan man konstatera att de kyrkliga handlingarna i exempel-
församlingarna fått ett ökat antal besökare. Detta gäller speciellt i de
mindre församlingarna, men även den näststörsta, Själevad, uppvisar
ökande besök vid kyrkliga handlingar.

Vad slutligen gäller andra gemensamma gudstjänster finner man
också en positiv utveckling. Här kan tendensen identifieras i försam-
lingar av alla storleksklasser, från minsta Gåxsjö till största Östersund.

Förskjutning från huvudgudstjänster till gudstjänster vid kyrkliga
handlingar och andra gemensamma gudstjänster
Har i praktiken en förskjutning av gudstjänstdeltagandet ägt rum i
exempelförsamlingarna? Har besöken vid huvudgudstjänsterna så att
säga flyttats till gudstjänster vid kyrkliga handlingar och andra gemen-
samma gudstjänster? För att undersöka detta – som givetvis endast kan
gälla summerade besök, inte individernas personliga preferenser – har i
figur 5 de tio församlingarnas uppgifter för åren 2000 och 2004 sam-
manställts.
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Figur 5 Fördelning åren
2000 och 2004 mellan besök
vid (a) huvudgudstjänster,
(b) gudstjänster vid kyrkliga
handlingar och (c) andra
gemensamma gudstjänster
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När man undersöker ut-
vecklingen församling för
församling visar det sig i sju
av tio fall att andelen be-
sök vid huvudgudstjänster minskat under femårsperioden; det gäller
för Gåxsjö, Edsele, Kall, Attmar, Alnö, Själevad och Östersund. För sex
av dessa församlingar (Kall är undantaget) är det besöken vid andra
gemensamma gudstjänster som ökat sin andel, då huvudgudstjänste-
rna minskat. För sex av församlingarna har andelen besök vid kyrkliga
handlingar ökat, om än med något mindre andelar.

I de tio exempelförsamlingarna kan man alltså konkludera att en
förskjutning av gudstjänstbesöken ägt rum. Till huvudgudstjänsterna
kommer det färre besökare, till gudstjänsterna i gruppen ”andra ge-
mensamma gudstjänster” kommer det fler, och något liknande gäller
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 gudstjänsterna vid kyrkliga handlingar. Denna utveckling kan inte en-
bart skrivas på kontot sammanlysande lands- och glesbygdsförsamlingar,
där huvudgudstjänster på sön- och helgdagarna förvandlas till andra
gemensamma gudstjänster på vardagarna, eftersom tre av de största
församlingarna, Alnö, Själevad och Östersund, uppvisar samma ten-
dens. Det förefaller i stället vara en utveckling där besökarnas preferen-
ser (att undvika huvudgudstjänster) hörsammas av församlingarna, som
i stället anordnar andra gemensamma gudstjänster.

I församlingarna i figur 5 har antalet besök vid huvudgudstjänster
från år 2000 till 2004 minskat med över 9 000. Besöken vid andra
gemensamma gudstjänster har ökat med över 10 000. I och med att
församlingarna är handplockade och inte utgör ett slumpmässigt urval
(vilket skulle ha gjort det möjligt att dra slutsatser om hela stiftet) är
dessa sifferuppgifter endast osystematiska vittnen om att det är bety-
dande förskjutningar som tycks vara i görningen.

Upplevelse av förändring av deltagandet i
gudstjänstlivet
Hur upplevs de beskrivna förändringarna av anställda och icke-anställda
i församlingarna? I och med att förändringarna beträffande besök vid
alla gudstjänster över ett antal år inte har entydig riktning, är det föga
sannolikt att de kommer att uppfattas som systematiska. För deltagare
såväl som anställda framstår förändringarna som tillfälliga vågrörelser,
beroende på tillfälligheter. De summeringar på vilka stifts- och
kyrkokanslier bygger sitt tänkande är inte synliga lokalt. Där syns små
vågrörelser upp och ner, fram och tillbaka.

Däremot är det sannolikt så att en förskjutning från besök vid
huvudgudstjänster till andra typer av gudstjänster är synlig på lokal
nivå. I församlingar på lands- och i glesbygd sker det en förskjutning
från anordning av huvudgudstjänst till anordning av andra typer av
gudstjänst, och besöken kommer att följa efter. Huruvida förändringen
av besök vid kyrkliga handlingar märks lokalt är en öppen fråga. Ur
deltagarnas synvinkel har kyrkliga handlingar engångskaraktär vilket
försvårar överblick. Vad gäller andra gemensamma gudstjänster är det
sannolikt att en positiv förändring märks lokalt.

Deltagande i nattvard
Ett antal av Svenska kyrkans gudstjänsttyper innehåller nattvardsfirande
och kallas mässor, se tabell 1. Nattvarden har kallats gudstjänstlivets
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kärna, och det är uppenbart att KO i sin beskrivning av nattvardens
innebörd markerar nattvardsfirandets centrala ställning i gudstjänst-
livet7. Med denna centrala betydelse blir det angeläget att göra det möjligt
för så många döpta som möjligt att delta i nattvarden (det vill säga
arrangera nattvardsfirande ofta) och att försöka övertyga kyrkomed-
lemmar som inte har vanan inne att gå till nattvarden att vara med i
firandet.

Det rådande dokumentationssättet, det vill säga enkel räkning
och summering av antalet nattvardsdeltagare, medger – på samma sätt
som uppgifterna om gudstjänstdeltagande – endast att ett antal ”be-
sök” redovisas, inte hur många personer som någon gång under räk-
ningsperioden deltagit i nattvarden (eller gudstjänsten). Icke desto min-
dre blir nattvardsdeltagandet en indikator på vilken syn på nattvarden
som är dominerande i församlingarna.
För att teckna en bild av församlingarnas nattvardssed presenteras i de
tre följande avsnitten tre uppgifter per församling, alla rörande år 2004:
för det första antalet utdelade kommunioner, det vill säga hur många
som tagit emot nattvardshåvorna (samma person kan ha gjort det flera
gånger), för det andra de utdelade kommunionernas relation till anta-
let besök i de mässor där nattvardsbordet dukats, och för det tredje de
utdelade kommunionernas andel av det totala antalet gudstjänstbesö-
kare.

Alla tre uppgifter bidrar till en nivåbeskrivning av nattvardens
ställning i församlingen. Skillnaden mellan den andra och den tredje
uppgiften kan användas för att säga något om hur pass mycket som
nattvarden betonas i gudstjänstlivet i dess helhet. En församling kan ha
en stor andel kommunioner i procent av mässbesök; det kan tolkas
som att det är en stor andel av deltagarna som går fram, och en liten
andel som sitter kvar i bänkarna under nattvardsfirandet. Samma för-
samling kan ha en liten andel kommunioner av gudstjänstbesök vilket
indikerar att församlingen inte uppfattar det som angeläget att anordna
nattvardsgudstjänster och i stället nöjer sig med gudstjänster utan
nattvardsfirande.

En sammanställning över summerade utdelade kommunioner vid
alla gudstjänster i de kyrkliga kontrakten år 2000–2005 finns i bilaga
som tabell 19.

Nattvard vid huvudgudstjänster
Vid huvudgudstjänsterna (se ovan tabell 1) har man i de tio försam-
lingarna delat ut kommunioner i den omfattning som framgår av tabell

7 ” … en av Jesus Kristus instiftad helig måltid med bröd och vin, vid vilken kyrkan och den
enskilde förenas med honom och de troende i alla tider.” KO, 20 kap. Inledningen.
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6. Antalet utdelade kommunioner följer i någon mån församlingens
medlemstal, men det finns tydliga avvikelser från denna grundläggande
regel. Om man relaterar kommunionstalen till antalet besök vid
mässorna finner man större variationer. I Edsele och Själevad tar 7 av
10 mässbesökare emot nattvardshåvorna, medan motsvarande andel i
Attmar är 3 av 10 besökare. Ytterligare en dimension av nattvards-
firandet läggs till om man i kolumnen längst till höger studerar hur stor
andel av alla huvudgudstjänstbesökare som är kommunikanter. Dessa
siffror säger något om kombinationen av församlingspolicy (hur många
av huvudgudstjänsterna ska ha nattvardsfirande?) och församlingssed
(hur många brukar gå fram vid nattvardsfirandet?).

I flera av de mindre församlingarna är andelen mässor bland
huvudgudstjänsterna liten och andelen kommunikanter bland huvud-
gudstjänstbesöken därför också liten. Då nattvard – äntligen – anord-
nas passar två av tre i Gåxsjö på att ta emot håvorna, medan intresset
för att delta i nattvardsfirandet är svalare i Älvros, Kalls och Attmars
församlingar; mindre än var annan mässbesökare går fram.

Tabell 6 Kommunioner vid huvudgudstjänster år 2004

Församling
Utdelade

kommunioner

Utdelade kommunioner
per 100 besök vid

huvudgudstjänster
med nattvardsfirande

Utdelade
kommunioner per
100 besök vid alla
huvudgudstjänster

Gåxsjö 96 66% 9%
Älvros 36 46% 5%
Edsele 173 70% 18%
Kall 114 45% 8%
Attmar 162 30% 8%
Ragunda 597 49% 22%
Alnö 553 44% 12%
Gudmundrå 1069 51% 17%
Själevad 3124 69% 38%
Östersund 2025 61% 25%

Bakom dessa skillnader, och bakom skillnaderna mellan stad och
land kan en rad strukturella skillnader skönjas. Tillgången på präster i
landsbygds- och glesbygdsförsamlingarna är sämre än i tätorterna och
städerna. För att nattvard ska kunna firas kräver KO att en präst leder
gudstjänsten.8 Därmed blir det enklare att organisera högfrekventa
nattvardstillfällen i tätorter och städer än i glesbygd och på landet.

Om man summerar utdelade kommunioner vid huvudgudstjänster
i stiftet och relaterar till antalet besök vid huvudgudstjänster med

8 20 kap. 3 §.
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nattvardsfirande, på samma sätt som i mittkolumnen i tabell 6, kom-
mer man fram till siffran 61. Sex av tio besökare vid sådana mässor i
stiftet tog alltså emot kommunion år 2004. En sammanställning av
summerade utdelade kommunioner vid huvudgudstjänster i de kyrk-
liga kontrakten år 2000–2005 finns i bilaga som tabell 20.

Nattvard vid kyrkliga handlingar
Kyrkohandboken öppnar för firande av nattvard vid de kyrkliga hand-
lingarna, men att det är ett relativt glest förekommande fenomen fram-
går av tabell 7, som summerar de utdelade kommunionerna vid
konfirmations-, vigsel- och begravningsgudstjänster år 2004. För dop-
gudstjänsterna finns inga uppgifter.

Tabell 7 Kommunioner vid kyrkliga handlingar år 2004.

Församling
Utdelade

kommunioner

Utdelade kommunioner
per 100 besök vid

kyrkliga handlingar
med nattvardsfirande

Utdelade
kommunioner per
100 besök vid alla

kyrkliga handlingar
Gåxsjö 21 5% 3%
Älvros 0 0% 0%
Edsele 0 0% 0%
Kall 0 0% 0%
Attmar 47 2% 2%
Ragunda 0 0% 0%
Alnö 175 4% 2%
Gudmundrå 0 0% 0%
Själevad 497 4% 3%
Östersund 366 4% 3%

Någon entydig tendens i nattvardsfirandet i samband med kyrkliga
handlingar går knappast att skönja.

Om man summerar ihop utdelade kommunioner vid gudstjänster
vid kyrkliga handlingar i stiftet och relaterar till antalet besök vid så-
dana gudstjänster med nattvardsfirande på samma sätt som i tabell 7
kommer man fram till siffran 3. Mycket få besökare vid sådana mässor
i stiftet tog alltså emot kommunion år 2004, eftersom nattvardsfirande
var sällsynt i samband med kyrkliga handlingar. En sammanställning
över summerade utdelade kommunioner vid gudstjänster vid kyrkliga
handlingar i de kyrkliga kontrakten år 2000–2005 finns i bilaga som
tabell 21.
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Nattvard vid andra gemensamma gudstjänster
I samband med andra gemensamma gudstjänster anordnas nattvard i
varierande omfattning. De gudstjänsttyper som det rör sig om här har
förtecknats i tabell 1. Det rör sig om temamässa, veckomässa, socken-
bud, övrig offentlig mässa, ej offentlig mässa och musikmässa (de tre
sista formerna återfinner man inte i kyrkohandboken; de är härledda
från motsvarande former med ”gudstjänst” som beteckning). De aktu-
ella summerade siffrorna för nattvardsdeltagande finner man i tabell 8.

Tabell 8 Kommunioner vid andra gemensamma gudstjänster år 2004.

Församling
Utdelade

kommunioner

Utdelade kommunioner
per 100 besök vid andra

gemensamma gudstjänster
med nattvardsfirande

Utdelade kommunioner
per 100 besök vid alla
andra gemensamma

gudstjänster
Gåxsjö 98 15% 8%
Älvros 0 0% 0%
Edsele 71 7% 5%
Kall 59 15% 8%
Attmar 0 0% 0%
Ragunda 281 12% 8%
Alnö 6 0% 0%
Gudmundrå 929 13% 10%
Själevad 1134 9% 6%
Östersund 1103 9% 4%

Att fira nattvard i samband med ”andra gemensamma gudstjäns-
ter” har fått olika genomslag på olika orter. I Gudmundrå församling
är det tio procent av deltagarna vid andra gemensamma gudstjänster
som tar emot nattvardshåvorna. I övriga församlingar ligger motsva-
rande andel lägre.

Om man summerar utdelade kommunioner vid gudstjänster vid
kyrkliga handlingar i stiftet och relaterar till antalet besök vid sådana
gudstjänster med nattvardsfirande på samma sätt som i tabell 8 kom-
mer man fram till siffran 10. En av tio besökare vid sådana mässor i
stiftet tog alltså emot kommunion år 2004. En sammanställning över
summerade utdelade kommunioner vid andra gemensamma gudstjäns-
ter i de kyrkliga kontrakten år 2000–2005 finns i bilaga som tabell 22.

Om man avslutningsvis summerar utdelade kommunioner vid alla
mässor i stiftet och relaterar till antalet besök mässor på samma sätt
som i tabell 6–8 kommer man fram till siffran 16. Var sjätte besökare
vid mässor i Härnösands stift tog alltså emot kommunion år 2004.
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Upplevelse av förändring av deltagande i nattvarden
Hur stora ska förändringarna vara lokalt för att nattvardsbesökare och
anställda ska uppmärksamma förändringen? Troligtvis måste det handla
om rätt stora minskningar eller ökningar av nattvardsbesökarnas an-
tal, förrän det så att säga upptäcks. Merparten av förändringarna för-
svinner troligtvis i variationer som upplevs som slumpmässiga eller
naturliga. I tabell 9 har utvecklingssiffror för de tio exempelförsam-
lingarna samlats. Här anges procentuell utveckling om för det första
antalet kommunioner totalt, för det andra kommunionernas andel av
antalet mässbesök, för det tredje kommunionernas andel av gudstjänst-
besök alla kategorier.

Tabell 9 Utveckling 2000–2004 av kommunioner

Församling

… antalet
kommunioner

totalt

… kommunionernes
andel av alla
mässbesök

… kommunionernas
andel av alla guds-

tjänstbesök totalt
Gåxsjö 4% 8% 6%
Älvros -5% -13% -18%
Edsele 7% 5% 16%
Kall 2% 12% 11%
Attmar 38% 22% 12%
Ragunda 29% 38% 38%
Alnö 15% 12% 15%
Gudmundrå -8% 4% -8%
Själevad 62% 59% 61%
Östersund -40% -44% -41%

Utveckling 2000—2004 av …

Utvecklingen i Östersund, Själevad, Ragunda och Attmar kan
knappast ha undgått att fånga de församlingsanställdas uppmärksam-
het. En 60-procentig ökning (Själevad), en 40-procentig minskning (Öst-
ersund), eller en ökning runt 40 procent (Attmar och Ragunda) är så
pass stor att den torde vara iögonenfallande för de anställda, och kan-
ske även för mässbesökarna.

De mindre förändringarna i tabell 9 är förmodligen för små för
att märkas i församlingslivet. Man kan som tumregel säga att om det
behövs miniräknare för se utvecklingen är det inte många som för egen
del får syn på den.

Har under femårsperioden någon förskjutning av kommunione-
rna ägt rum. Har de så att säga flyttats från en gudstjänstkategori till en
annan, på samma sätt som gudstjänstbesöken flyttats från huvud
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gudstjänster till andra gemensamma gudstjänster? Figur 6 ger svar på
den frågan.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gåxsjö 2000

2004

Älvros 2000

2004

Edsele 2000

2004

Kall 2000

2004

Attmar 2000

2004
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2004

Själevad 2000

2004

Östersund 2000
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Kommunioner vid huvudgudstj
Kommunioner vid gudstj vid kyrkl handlingar
Kommunioner vid andra gemens gudstj

Figur 6 Fördelning
åren 2000 och 2004 mel-
lan kommunioner vid (a)
h u v u d g u d s t j ä n s t e r,
(b) gudstjänster vid kyrk-
liga handlingar och (c)
andra gemensamma guds-
tjänster

För fem av de tio exempelförsamlingarna har det varit en negativ
utveckling för kommunionerna vid huvudgudstjänster, nämligen Gåxsjö,
Ragunda, Gudmundrå, Själevad och Östersunds församlingar. För öv-
riga församlingar utom Älvros är det frågan om en ökning av andelen
kommunioner vid huvudgudstjänsterna. Det går med ledning av upp-
gifterna i figur 6 inte att konstatera samma tydliga tendens till förskjut-
ning av nattvardsbesöken från huvudgudstjänster till andra gemen-
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samma gudstjänster. Nattvardsbesöken vid gudstjänster vid kyrkliga
handlingar och andra gemensamma gudstjänster har blivit fler under
perioden, men det rör sig om låga antal.

Undervisning
KO:s definition av församlingens uppgift innehåller som andra kompo-
nent att det ska bedrivas undervisning. Undervisning står i en nära rela-
tion till kunskap, till sådant som man vet. Om man inte har någon
sådan kunskap finns det heller inget att undervisa om. Undervisningen
riktas till dem som hör till kyrkan, men som enligt egen och kyrkans
uppfattning behöver få sin kunskapsbas förstärkt eller utvidgad.

Om man sedan frågar vilka verksamheter som kan betecknas som
undervisning blir svaret svävande. Det ligger ett undervisande moment
i gudstjänstverksamheten, framför allt i predikan. Där ryms mer än
undervisning, förvisso, men också förmedling av kunskap. Dopsiffrorna
säger något om undervisning på så sätt att spädbarnens föräldrar för-
modligen genom sin kontakt med döpande präst får veta något de inte
kände till tidigare. Dessutom bör de fall av dop som äger rum inför
konfirmation ha relation till undervisning (kateketik), liksom de fall av
vuxendop som också förekommer. I konfirmandverksamheten finns det
ett stort element av undervisning. Förmodligen är undervisningsaspekten
av den verksamheten så stor att den av de flesta bedömare utpekas att
vara det mest typiska undervisningsverksamheten. Konfirmand-
verksamheten rymmer emellertid – speciellt i nyare tappning – starka
moment av annat än undervisning, som till exempel sökande, andakt,
mystik upplevelse, socialt engagemang. I barn- och ungdoms-
verksamheten finns det ett inslag av undervisning, men inte heller här
är det en tillräckligt detaljerad beskrivning av verksamheten att kalla
den för undervisning. Kör- och orkesterverksamheten innebär under-
visning, även om man kan diskutera om not- och repertoarkunskap är
den typ av kunskap som KO vill förmedla. Reguljär studieverksamhet i
egen eller ett studieförbunds regi är troligtvis den mest renodlade
undervisningsverksamheten, men här kan studiecirkelformen ställa till
problem. Den kännetecknas nämligen av ett gemensamt sökande efter
rätt svar, och det finns ingen garanti att det funna svaret är kyrkans
svar.

Undervisning finns alltså med som ett tydligt stråk i församling-
arnas verksamhet, men det är enbart ett par verksamheter som entydigt
har undervisning som sin huvudsakliga prägel. När den kyrkliga statis-
tiken presenterar siffror om dessa verksamheten är siffrorna så kor-
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rekta de kan bli, men de lämnar inte samma fullständiga bild av under-
visningen i församlingen som den kyrkliga statistiken presenterar om
gudstjänsterna.

Ett försök att teckna nivå och utveckling för alla dessa aspekter
skulle föra för långt, varför en viss ”frontförkortning” skett. Här kom-
mer ett försök att göras att med de tio exempelförsamlingarnas hjälp
teckna det aktuella läget och den mest aktuella utvecklingen för sådana
verksamheter där undervisning är en tydlig komponent, och där det
statistiska materialet medger en viss grad av överblick, nämligen
konfirmationen, barn- och ungdomsverksamheten, samt musik-
verksamheten.

Konfirmation
Indirekt, genom de konfirmerades antal och andel av årskullen, kan
man bilda sig en uppfattning av den undervisningsverksamhet som fö-
regått själva konfirmationen, och den räckvidd som undervisningen haft.
Dess resultat ligger däremot i det fördolda. I tabell 10 finns för de tio
exempelförsamlingarna en sammanställning av antalet femtonåringar,
antalet konfirmerade och hur stor andel de konfirmerade utgör av års-
kullen.

Tabell 10 Konfirmerade år 2004.

Församling

Antal
femtonåriga

kyrkomedlemmar
Antal

konfirmerade

Antal konfirmerade
per 100 kyrkotillhöriga

femtonåringar
Gåxsjö 2 3 150%
Älvros 2 2 100%
Edsele 6 3 50%
Kall 9 7 78%
Attmar 32 8 25%
Ragunda 45 24 53%
Alnö 128 48 38%
Gudmundrå 98 33 34%
Själevad 285 176 62%
Östersund 248 123 50%

De tio församlingarna är i tabell 10 upptagna i den ordning som
motsvarar deras medlemstal. Om alla församlingar haft samma ålders-
struktur borde kolumnen ”Antal femtonåriga kyrkomedlemmar” upp-
visa siffror som blev större ju längre ner i tabellen man kommer. Så är
inte fallet, och därmed visas att åtminstone två av församlingarna, Alnö
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och Själevad, har en annan åldersstruktur än övriga församlingar.
I kolumnen längst till höger som anger konfirmationsfrekvensen,

faller det i ögonen att små församlingars tillfälliga fluktuationer i be-
folkningsunderlag och antal konfirmerade får mycket stora effekter,
när dessa mäts i relativa tal (som till exempel procent). Också andra
fluktuationer får stora effekter: i Alnö och Gudmundrå församlingar
förefaller det sannolikt att en lokal omläggning av konfirmations-
verksamheten lett till låga frekvenser.

Hur upplevs denna nivå i församlingarna? I de allra minsta för-
samlingarna Gåxsjö och Älvros är förmodligen upplevelsen att alla
aktuella låter konfirmera sig. Något avståndstagande från kon-
firmationen gör sig knappast påmint. I Edsele är upplevelsen förmodli-
gen att ungdomarna vänder ryggen åt kyrkan, medan situationen i Kall
snarast påminner om Gåxsjö. I såväl Attmar som Ragunda har hälften
av ungdomarna sagt nej till konfirmation, och något liknande gäller för
Gudmundrå9. I Alnö, Själevad och Östersund är der mer än varannan
ung människa som låter konfirmera sig. Detta försök till sammanfatt-
ning, som är korrekt på sitt sätt, utgör emellertid ingen korrekt beskriv-
ning av den lokala upplevelsen. I stora församlingar som Själevad och
Östersund som har över hundra konfirmander vardera får de som ar-
betar med konfirmanderna inte upplevelse av nedgång, även om årets
antal är lite mindre, och relationen till den kyrkotillhöriga årskullen är
ett byråkratiskt grepp som inte har någon lokal upplevelsemässig pa-
rallell. Om det kommer hundra konfirmander uppfattas verksamheten
gå bra. I Alnö kan det uppkomma en upplevelse av nedgång, i och med
att det varit en årlig minskning varje år från 2000 till 2004.

Om man summerar antalet konfirmander i stiftet och relaterar
till antalet femtonåriga kyrkomedlemmar på samma sätt som i tabell
10 kommer man fram till en konfirmationsfrekvens på 48,5 procent.
Knappt hälften av de kyrkotillhöriga femtonåringarna konfirmerades
alltså år 2004. En sammanställning över antalet konfirmander i de kyrk-
liga kontrakten år 2000–2005 finns i bilaga som tabell 23.

Barn- och ungdomsverksamhet
Det undervisande momentet i olika slag av barn- och ungdomsverk-
samhet är svårt att bedöma kvantitativt. Icke desto mindre är det rim-
ligt att anta att undervisande inslag förekommer, från bibliska berättel-
ser till psalmsång. Om man strukturerar barn- och ungdomsverksam-
het i enlighet med den allmänna skolans stadier och räknar samman
olika varianter av sådan verksamhet som är regelbundet återkommande,

9 Genomsnitt 2000–2004.
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och som har namnlistor på deltagarna, finner man för år 2004 de sum-
mor som framgår av tabell 11.

Tabell 11 Regelbundet deltagande barn och ungdom i gruppverksamhet
2004.

Församling
Förskole- 
barn

Lågstadie- 
barn

Mellanstadie- 
barn

Högstadie- 
barn

Gymnasie-
ungdom

Post- 
gymnasial
ungdom

Gåxsjö 21 17 9 0 0 0
Älvros 0 0 0 0 0 0
Edsele 0 0 0 0 0 0
Kall 4 9 6 0 0 0
Attmar 15 0 0 0 0 0
Ragunda 14 24 16 0 0 0
Alnö 192 35 134 153 41 0
Gudmundrå 30 20 18 0 5 0
Själevad 279 121 78 4 25 122
Östersund 88 126 109 23 0 0

Regelbundet deltagande i gruppverksamhet

Inte alla församlingar har verksamhet för barn och ungdom. Ju
större församlingarna blir desto högre upp i åldrarna finns det grupp-
verksamhet. I stora (barnrika) församlingar som Alnö och Själevad är
omfattningen på barn- och ungdomsverksamheten stor, medan verk-
samheten i stora församlingar som Gudmundrå och Östersund är av
mer begränsad storlek.

Hur upplever anställda och icke-anställda dessa olika nivåer?
Något entydigt svar ges inte. Sannolikt upplevs storleken på barn- och
ungdomsgrupperna som givna storheter. Det finns säkert önskemål lo-
kalt om att ta in fler deltagare i verksamheten, men medvetenheten om
att det leder till ökade kostnader är sannolikt tydlig.
En sammanställning över antalet regelbundet deltagande barn och ung-
dom i gruppverksamhet i de kyrkliga kontrakten år 2000–2005 finns i
bilaga som tabell 24.

Musikverksamhet
Musikverksamheten uppfattas av de kyrkomusiker som leder den pri-
märt som undervisning, inte som gudstjänstförberedelse. Det framgår
av preses avhandling inför medarbetarmötet 2006. Med den kyrkliga
statistiken kan man ange räckvidden hos denna undervisning i de tio
exempelförsamlingarna, nämligen den som framgår av tabell 12.
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Tabell 12 Deltagare i musikverksamhet 2004

Församling Barnkörer
Ungdoms-
körer

Vuxen-
körer

Instrumental-
ensembler

Gåxsjö 0 0 19 0
Älvros 0 0 0 0
Edsele 8 0 15 0
Kall 0 0 18 0
Attmar 31 0 35 0
Ragunda 20 0 36 0
Alnö 45 30 57 0
Gudmundrå 18 0 49 0
Själevad 98 30 138 6
Östersund 152 40 237 0

Deltagare i …

I stor utsträckning följer storleken på musikverksamheten för-
samlingarnas medlemsantal: ju större församling, desto fler deltagare i
musikverksamheten. Det är sällsynt att möta kyrkliga instrumental-
ensembler; bland exempelförsamlingarna är det endast Själevad som
har instrumentalensemble. Vuxenkör har man däremot nästan överallt,
och medlemsnumerären hos kyrkokören tycks genomgående vara så
stor att det blir möjlighet för lite mer krävande musikuppgifter, som till
exempel stämsång. Ungdomskörer är ett fenomen som hör ihop med de
stora församlingarna i stadsmiljö. Här finner man också ett stort
barnkörarbete, men barnkörerna finner man också i de inte helt lika
stora församlingarna utan stadskaraktär.

Hur upplever församlingarna dessa nivåer? I Östersunds och Själe-
vads församlingar är sannolikt körarbetet källa till stolthet. Ett så pass
omfattande arbete kräver och tar resurser i form av arbetskraft, lokaler
och plats i gudstjänsterna. I församlingar som Attmar, Ragunda och
Alnö förefaller det rimligt att anta att barnkörverksamheten är en lokal
satsning, i Alnö satsas dessutom på ungdomskör. Förövrigt är det inte
orimligt att anta att antalet körmedlemmar i huvudsak relateras till
vilka uppfattningar man har om ledarnas skicklighet. ”En skicklig
musiker lockar till sig många röster.” Troligtvis förknippas inte musik-
verksamheten med församlingens eventuella problem – eller framgångar
– att få engagerade medlemmar.
En sammanställning över antalet körsångare och instrumentalister i de
kyrkliga kontrakten år 2000–2005 finns i bilaga som tabell 25.
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Upplevelse av förändring av deltagandet
i verksamheterna med undervisning
För konfirmandverksamheten är det sannolikt att det finns en föreställ-
ning om att ungdomskulturen förorsakar variationer i uppslutningen
kring verksamheten. En så bred tolkningsmall kan kompletteras med
uppfattningar om kvaliteten på arbetet med ”förra” konfirmandkullen.
Konfirmandverksamhet, annan barn- och ungdomsverksamhet är
mycket känsliga för förändringar. Byte av ledare, lokaler, inriktning el-
ler tid på dagen kan leda till strömhopp från eller till verksamheten.
Det är därför inte särskilt sannolikt att församlingarna och deras an-
ställda lokalt uppfattar någon tendens i förändringarna. De variationer
mellan åren som förekommer upplevs som slumpmässiga och oundvik-
liga.

Något liknande gäller för musikverksamheten i allmänhet och
barnmusikverksamheten i synnerhet. Ledarens, kyrkomusikerns, för-
måga att leda kören och göra repetitionstillfällena roliga är av avgö-
rande betydelse för det kyrkomusikaliska arbetets framgång. Sannolikt
kommer förändringar i uppslutningen kring arbetet i huvudsak att tol-
kas som personrelaterade, en tolkning som kan vara rimlig till en viss
gräns, men som kan skymma det faktum att strukturella, mer osynliga
faktorer är aktiva i bakgrunden.

Diakoni och mission
Om det kring de två föregående delarna av församlingarnas grundläg-
gande uppgift enligt KO finns visst statistiskt material i den årligen in-
samlade kyrkostatistiken är det sämre ställt med de två sista delarna,
diakoni och mission. Försöken att kvantifiera vissa diakonala uppgifter
har inte varit framgångsrika, och möjligheten att implementera samma
omfattande system av registreringar som gäller vid gudstjänster har
bedömts vara utsiktslösa.

För diakonins delar kan man säga att det är en mätproblematik
som står i vägen för registrering av den diakonala verksamheten. Den
är inte tillräckligt enhetlig och entydig för att det ska vara möjligt att
sammanfatta den under en för hela riket gemensam synvinkel. För mis-
sionens del är det et annat problem som gör sig gällande. Här är pro-
blemet i stället att det knappast finns någon församlingsverksamhet
som huvudsakligen och entydigt är missionsverksamhet. Mission kan
finnas som inslag i andra verksamheter, men aktiviteter som huvudsak-
ligen är mission är det ont om.
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Det finns därför inget att rapportera kring den tredje delen av försam-
lingens grundläggande uppgift, utövandet av diakoni. Kring den fjärde
delen, utövandet av mission, finns det sparsamma uppgifter om den
föreningsaktivitet som samlar in medel för kanalisering in i centralt
organiserat kyrkligt hjälparbete (internationell diakoni) eller centralt
organiserad mission.

Syföreningar eller arbetskretsar
Av de tio exempelförsamlingarna rapporterade endast tre att det fanns
syföreningar och syföreningsmedlemmar år 2004. Den minsta försam-
lingen Gåxsjö hade 15 syföreningsmedlemmar, och de två största för-
samlingarna, Själevad och Östersund, hade 56 respektive 75 medlem-
mar.

Vilken upplevelse man lokalt har av denna nivå är svårt att säga.
Sannolikt är det inte föremål för särskilt mycket funderingar om det är
15 eller 20 deltagare i syföreningen. Den verksamhetstypen hör till de
hävdvunna frivilligverksamheterna i Svenska kyrkan och några före-
ställningar om huruvida den lokala medlemsstocken är stor eller liten
finner man knappast.

Det är inte heller sannolikt att man upplever förändringar i
syföreningarnas medlemsantal på något särskilt sätt. Om föreningarna
har svårighet att rekrytera medlemmar finns det rikligt med förkla-
ringar att ta till, och något liknande gäller i perioder av riklig nyrekry-
tering.

Kyrkliga handlingar
Kyrkliga handlingar vittnar om individuella tillståndsförändringar. I den
gudstjänstfirande församlingens mitt blir det tydligt att något livsavgö-
rande har inträffat. Därvid skiljer sig de kyrkliga handlingarna från
den typ av deltagande som avspeglar sig i mer eller mindre regelbundet
gudstjänstdeltagande. Döpt, konfirmerad eller begravd blir man i
Svenska kyrkans ordning endast en gång. En jämförelse med befolknings-
uppgifter gör det möjligt att skatta hur stor andel av den aktuella gene-
rationen som har en positiv relation till Svenska kyrkan. Döpta av alla
födda, konfirmerade av alla ungdomar, vigda av alla ingångna äkten-
skap, begravda av alla avlidna, alla dessa uppgifter anger generations-
gruppens förankring i Svenska kyrkan.

Andelarna konfirmerade av alla kyrkotillhöriga femtonåringar
har redovisats ovan i tabell 10. Den uppgiften blir med tanke på
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förberedelsearbetet ett mått på församlingarnas arbete utifrån uppgif-
ten att bedriva undervisning. De kyrkliga handlingarna handlar emel-
lertid också om församlingarnas förankring i befolkningen, eller vice
versa befolkningens förankring i församlingarna. Därför kompletteras
uppgifterna i tabell 10 av ett antal relationsmått som anger i vilken
omfattning befolkningen i de tio exempelförsamlingarna har sin för-
ankring i Svenska kyrkan, det vill säga i vilken omfattning deras barn
bärs fram till dopet, femtonåringarna låter konfirmera sig, de giftaslystna
låter viga sig och de efterlevande begraver sina bortgånga i kyrkans
gudstjänstsammanhang. Beträffande dop kan liknande uppgifter beräk-
nas (och med en likartad överlappningsproblematik), det vill säga döpta
av alla födda, om kyrkvigseln antalet brudpar av alla ingångna äkten-
skap, och kyrkbegravningen antalet begravda av alla avlidna. Dessa
uppgifter samsas i tabell 13.

Tabell 13 Kyrkliga handlingar 2000–2004

Församling
Döpta

av födda
Konfirmerade
av 15-åringar

Vigda av
gifta kvinnor

Begravda
av avlidna

Gåxsjö 73% 87% 58% 140%
Älvros 120% 78% 20% 136%
Edsele 53% 36% 70% 118%
Kall 88% 69% 93% 112%
Attmar 122% 41% 111% 130%
Ragunda 90% 47% 81% 97%
Alnö 85% 56% 73% 92%
Gudmundrå 78% 40% 65% 96%
Själevad 84% 58% 81% 98%
Östersund 79% 48% 71% 95%

Genomsnitt per år 2000—2004

Not. Genomsnitt av årliga andelar

Här och var överstiger procentangivelserna 100 procent i tabell
13. Eftersom det här handlar om årsmedelvärden är det knappast en-
staka årsvariationer som detta speglar, utan tendenser att fler än
församlingsborna tar del av de kyrkliga handlingarna.

Om man bortser från dessa svårtolkade uppgifter och försöker
utläsa samband med församlingsstorleken (det vill säga den ordning
uppifrån och ner i vilken församlingarna är upptagna) kan man säga
att det endast är bland konfirmanderna som ett sådant samband upp-
kommer. Ju större församling, desto mindre andel av femtonåringarna
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konfirmeras. För dopen, vigslarna och begravningarna kan inget sam-
band konstateras.

För merparten av församlingarna är andelarna konfirmerade minst
bland de fyra uppgifterna. Andelarna konfirmerade är lite mindre än
andelarna vigda som i sin tur är lite mindre än andelarna döpta och
begravda. Om man föreställer sig att åldrarna fungerar som en bakom-
liggande faktor, kan i förstone denna följd förvåna. Om man emellertid
– realistiskt – föreställer sig vilka åldrar de beslutsfattande personerna
har faller bitarna på plats. Tonåringarna beslutar om konfirmationen;
de är yngst. Unga vuxna beslutar sig för giftermål och så småningom
dop av familjens barn, för att som medelålders besluta om begravningen
av föräldrarna. För varje beslut ökar andelen som väljer att ta stöd av
Svenska kyrkan.
En sammanställning över antalet dop, konfirmationer, vigslar och be-
gravningar i procent av födda, femtonåringar, gifta respektive avlidna i
de kyrkliga kontrakten år 2000–2005 finns i bilaga som tabell 26–29.

Medlemskap
Kyrkotillhörighet kan vara en förutsättning för deltagande i kyrklig
verksamhet, men det kan också i enskilda fall bli ett resultat av delta-
gande. Förändringar av medlemstalen leder sannolikt till förändring av
omfattningen av deltagande i verksamheten. En minskning av den kyrk-
liga medlemsbasen leder också till minskning av underlaget för kyrk-
liga handlingar, det vill säga färre dop, konfirmationer, vigslar och be-
gravningar. På exempelförsamlingarnas nivå är detta inte intressant att
rapportera medan det på kontrakts- och stiftsnivå kan äga ett visst
intresse. Därför har en sammanställning över medlemsutvecklingen i
de kyrkliga kontrakten år 2000–2005 medtagits i bilaga som tabell 30.

Finns kyrkliga grupper?
Inledningsvis beskrevs fem hypotetiska ”kyrkliga grupper” som repre-
senterade olika sätt att värdera utveckling av deltagande i kyrkans verk-
samhet. Efter genomgång av deltagandet är det nu dags att återvända
till grupperna.

Verksamheten i en församling bygger på lokala förutsättningar:
traditioner, läge, kultur och på utifrån kommande förutsättningar: cen-
trala och regionala ordningar samt personal. Vilka av alla dessa förut-
sättningar som ligger bakom förändringar i deltagandet har man med
det här tillgängliga statistiska materialet inte möjlighet att avgöra. Om
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termen ”kyrkliga grupper” ska vara meningsfull måste den därför för-
stås som summan – eller kanske produkten – av de varierande förut-
sättningarna. Det blir sålunda omöjligt att tala om att en församling till
exempel tillhör folkkyrkogruppen, eftersom kyrkoherden motsvarar den
profilen. Visserligen kan en kyrkoherde i kraft av det uppdrag som KO

ger henne satsa personalens arbetstid på sådana verksamhetsformer som
präglar en folkkyrklig inställning, men om inte församlingen deltar i
motsvarande omfattning förblir satsningarna slag i luften. På motsva-
rande sätt får man föreställa sig att en inriktning hos församlingen be-
höver en kyrkoherde som med sin tjänstgöringsplan kan göra det möj-
ligt för inriktningen att bli synlig.

Då i det följande försök till karakteristik av hela församlingar
görs handlar det alltså inte om att peka ut ”församlingsbor i Alnö” eller
”prästerna i Östersund”, utan om att deltagandet kan tolkas på det sätt
som karakteristiken anger.

För tillhörighet till grupperna har det utvecklats kännetecken.
Meningen med dessa kännetecken är inte att entydigt fastslå huruvida
exempelvis Gåxsjö hör till den ena eller den andra gruppen, utan att
tillämpa observationer, som eventuellt behöver förfinas och komplette-
ras, men som likafullt ger mening just i den aktuella jämförelsen.

Till folkkyrkogruppen räknas de exempelförsamlingar som un-
der perioden 2000–2004 uppvisar en förskjutning av gudstjänstbesöken
till andra gemensamma gudstjänster. Det är sex av de tio församling-
arna. Här har personalens arbetssätt och församlingsbornas deltagande
lett till att en ökande andel av gudstjänstbesöken sker vid en bred sol-
fjäder av annan kyrklig verksamhet, på vardagar och på helgdagar. Till
huvudgudstjänstgruppen har räknats de församlingar i vilka en förskjut-
ning av gudstjänstdeltagandet skett i riktning mot huvudgudstjänste-
rna. Så är fallet för tre församlingar.

Kulturgruppen har bestämts som de församlingar i vilka en ök-
ning av musikverksamheten kunnat iakttas. Fem av församlingarna har
haft en sådan ökning. Mässgruppen har inringats med utvecklingen av
nattvardsbesöken. Det har varit en generell ökning av nattvardsbesöken
under perioden. De församlingar i vilka ökningen är större än genom-
snittet av församlingarna i tre olika avseenden har plockats in i grup-
pen: utvecklingen av (a) antalet kommunioner totalt, (b) kom-
munionernas andel av alla mässbesök, och (c) kommunionernas andel
av alla gudstjänstbesök. Den utvecklingen kan återfinnas hos fyra för-
samlingar.

Till vardagsgruppen har följande ingångskriterium använts: kraf-
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tig ökning av den barn- och ungdomsverksamhet som har regelbundna
deltagare (med namnlistor). De två församlingar som uppvisar sådana
uppgifter har plockats in i gruppen.

Tabell 14 visar i vilka grupper de olika församlingarna placerats.
I tabellen visas med stor tydlighet att typerna är överlappande. Många
församlingar återfinns i flera typer. Därmed antyds att det finns en del
kvarvarande utvecklingsarbete, om ambitionen med den föreliggande
typindelningen är att den ska kunna användas allmänt. Eftersom ambi-
tionen här är något mindre, nämligen att tillhandahålla diskussions-
exempel, avstår jag från ytterligare utveckling av indelningen.

Tabell 14 Exempelförsamlingarnas placering i ”kyrkliga grupper”

Församling Folkkyrkogruppen
Huvud-

gudstjänstgruppen Kulturgruppen Mässgruppen Vardagsgruppen
Gåxsjö ×
Älvros ×
Edsele ×
Kall
AttmarC × ×
RagundaB × × ×
AlnöA × × × ×
GudmundråB × ×
SjälevadC × × ×
ÖstersundA × × ×

Församlingar av folkkyrko-, kultur- och vardagstyp, A
Två församlingar, Alnö och Östersund har hamnat i dessa tre kyrkliga
grupper. Avspeglar det en profil? Finns det möjlighet att mot denna
bakgrund karakterisera de båda församlingarna? Låt mig försöka sam-
manfatta vad som kan finnas i en sådan karakteristik.

Församlingen personal och dess medlemmar är angelägna om att
församlingen ska synas och verka på vardagar såväl som på söndagar.
En uppdelning på så sätt att söndagarna är gudstjänstdagar och varda-
garna reserverade för andra kyrkliga aktiviteter är inte aktuell; guds-
tjänster på vardagar är en betydelsefull del av församlingens verksam-
het. Kulturverksamhet har en viktig plats i församlingen och med den
knyter man till sig församlingsbor med förövrigt perifer anknytning till
församlingslivet. De gudstjänster som församlingen firar varieras. De
huvudgudstjänster som församlingen ska genomföra enligt KO genom-
förs, men förövrigt satsas på ett brett gudstjänstutbud.
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Om idén att utifrån tio exempelförsamlingar säga något om några
typer av församlingar håller, finns det förmodligen utöver de två här
anförda, Alnö och Östersund, en rad likartade församlingar i stiftet,
med siktet inställt på en bred, folkkyrklig, kulturorienterad och var-
dagsnära verksamhet.

Församlingar av huvudgudstjänst- och kulturtyp, B
Två församlingar, Ragunda och Gudmundrå, faller i huvudgudstjänst-
och kulturgrupperna. Båda har utökat andelen besök vid huvud-
gudstjänster, på bekostnad av deltagandet i andra gemensamma guds-
tjänster, och de uppvisar ökat deltagande i musikverksamheten.
Kyrkokörer (oavsett ålder) har traditionellt en plattform i huvud-
gudstjänsterna, där körer kan tilldelas betydelsebärande liturgiska upp-
gifter. Att församlingar som uppvisar ökningar av deltagande i huvud-
gudstjänster också har en växande körverksamhet är sålunda inget kon-
stigt, även om en lång rad andra faktorer kan spela in. En satsning på
körverksamhet – kanske i synnerhet barnkör – är en satsning som kan
ge efterverkningar i en rad andra typer av församlingsverksamhet, från
huvudgudstjänster till konfirmation.

Församlingar av folkkyrko- och mässtyp, C
Två församlingar, Attmar och Själevad, tillhör såväl folkkyrkogruppen
som mässgruppen. I båda församlingar har antalet nattvardsbesök utö-
kats, medan utökningen av andelen besök vid andra gemensamma guds-
tjänster är mer utpräglad i Själevad än i Attmar.

Ett ökat antal kommunioner i församlingen förutsätter troligtvis
att antalet nattvardstillfällen ökas. Om detta sker genom att fler ”an-
dra gemensamma gudstjänster” får nattvardsfirande kan ett samband
mellan dessa båda karakteristika konstrueras. Om det aktuella sam-
bandet i de båda församlingarna faktisk varit så ska dock vara osagt.

Församlingar som tillhör en enstaka kyrklig grupp
De fyra minsta församlingarna tillhör en eller ingen av de kyrkliga grup-
perna. Gåxsjö och Edsele har hamnat i folkkyrkogruppen, Älvros i
huvudgudstjänstgruppen, och Kall har hamnat utanför alla grupper.
Sådana mått som konstruerats för att särskilja mellan större försam-
lingar blir för finmaskiga för att passa små församlingar. Ett speciellt
kännetecken som gäller för tre av församlingarna (Gåxsjö, Älvros och
Kall) är att andelen gudstjänstbesök vid kyrkliga handlingar ökat un-
der perioden.
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Man kan undra om gudstjänsterna vid de kyrkliga handlingarna i ökande
omfattning tar över rollen som de gudstjänster vid vilka för
samlingen samlas, en synpunkt som diskuteras i medarbetarmötes-
avhandlingen.

Avslutning: ett stads- eller
landsbygdsperspektiv på Svenska kyrkan
Deltagande i kyrklig verksamhet är störst och tydligast i de delar av
landet, som inofficiellt och officiellt förklarats vara en zon stadd i kris,
lands- och glesbygden. Gudstjänstbesöken per medlem är flest, ande-
larna döpta, konfirmerade, vigda och begravda är störst. I jämförelse
med lands- och glesbygden framstår tätorternas och städernas nivåer
som låga och i behov av särskild omsorg, det vill säga att i den jämfö-
relsen är det tätorter och städer som framstår som krisområden. Bakom
denne skillnad återfinner man två olika syner på vad som är kärnan i
den situation som upplevs som krisartad. Bland dem som ser minsk-
ningen av deltagandet som det mest akuta problemet blir slagfältet tät-
orter och städer; bland dem som ser organisationen av församlingar
och pastorat som det mest akuta problemet är det lands- och glesbygd
som blir krisens hemvist.

Kristna församlingar tillhörande den kyrka som nu heter Svenska
kyrkan har funnits i det område som Härnösands stift utgör sedan
medeltiden. Kyrkorna har legat där de ligger, präster har predikat i dem,
och församlingarna har varit identiska med befolkningarna. Bygdernas
problem och glädjeämnen har varit församlingarnas och vice versa. Bil-
den hos befolkningen av Svenska kyrkan har långa rötter i många före-
gående generationers relationer med kyrkan och dess representanter.
Traditionen för att kyrkans representanter engagerar sig i bygdens frå-
gor är stark.

Från mitten av 1900-talet kan man se en startpunkt för en ut-
veckling på landet och i glesbygd: möjligheterna att bärga en inkomst
att försörja sig på minskar. En avflyttning från glesbygd och landsbygd
inleds, i viss mån till stiftets städer, men framförallt till de större stä-
derna och arbetsmarknaderna utanför stiftet.
Ungefär samtidigt problematiseras delar av kyrkans lärotradition. Väx-
ande andelar av befolkningen får svårighet att känna igen sina egna
övertygelser i kyrkans lära. Mot slutet av 1900-talet accentueras denna
tendens. Den ges namn som ”individualisering”, ”privatisering” och
liknande. I Härnösands stift påverkar detta endast marginellt uppslut-



45

ningen bakom kyrkan i form av kyrkotillhörighet och bruk av de kyrk-
liga livsriterna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) som förblir
hög, medan däremot deltagandet i gudstjänster påverkas.

Svenska kyrkans centrala motåtgärd blir diversifiering och ex-
pansion av församlingarnas arbete. Nya verksamhetsfält öppnas, nya
yrkesprofiler tillkommer, nya uppgifter tas upp. Högre kyrkoskatt upp-
fattas inte som ett problem. Att ta ut ett par ören till per hundralapp,
om församlingen behöver en ungdomssekreterare eller en kyrkomusi-
ker, är sådant som det finns generell politisk och kyrklig konsensus
kring.
Vid ungefär samma tid startar också den liturgiska expansionen, eller
rättare sagt det expanderande intresset för att återvinna liturgin som
religiöst uttrycksmedel, en expansion som får sägas ligga bakom nuva-
rande KOs detaljrikedom när det gäller föreskrifter för gudstjänstlivet.
Då statsmakten beslutar sig för att göra sig av med kyrkan som stats-
kyrka (reglerad genom en gles normering i form av kyrkolagen) accen-
tueras arbetet med Svenska kyrkans egen interna normering. Resultatet
blir KO som börjar gälla nyårsmorgon 2000.

Med KO sker en utvidgning av normeringsgraden. Detaljbestäm-
melser utfärdas och ersätter kyrkolagens ganska glesa regelverk. För
arbetet med dessa bestämmelser framstår som viktigast problemet att
skapa fungerande enheter, det vill säga pastorat. Det andra tänkbara
huvudproblemet som nämnts ovan, nämligen den pågående minskningen
av deltagandet i kyrkans verksamhet, förblir sekundärt. Med en slag-
kraftig organisation vill Svenska kyrkan gå till motattack mot
avkristningen. Vad som är en slagkraftig organisation bestäms utifrån
moderna arbetsplatskrav: (a) det skall vara lagom mycket anställt folk
(för att förhindra att arbetsplatser blir så små att självkorrigerande
funktioner uteblir), och (b) det ska vara lagom stark ekonomi.

I Svenska kyrkan i stort, såväl i stad som på landet, finns vemo-
det att få och allt färre deltar i gudstjänstlivet. Inte minst har det ökande
liturgiska intresset lett till att drömmen om den händelserika, varie-
rade, nyanserade och eventuellt storslagna gudstjänsten vunnit insteg
bland många ur prästerskapet. Svenska kyrkan har gradvis skapat ett
normsystem som nödvändiggör att mångas arbete krävs för att en obli-
gatorisk huvudgudstjänst ska kunna gå av stapeln. Därmed går en stor
del av de arbetskraftresurser som kyrkoavgiften finansierar till de obli-
gatoriska gudstjänsterna. Kyrkomusiker, kyrkvaktmästare, diakoner och
präster är som bekant avlönad personal.

När få deltar i dessa obligatoriska gudstjänster uppkommer pro-

10 Jørgen Straarup. ”Kostnader för gudstjänstbesök, konfirmation samt barn- och
ungdomsverksamhet”. I Perspektiv på Svenska kyrkans statistik 1994. Tro & Tanke 1995:6.
Jørgen Straarup (red).Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 1995, 61–97.
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blem. En och annan börjar räkna på saken10. Vad kostar det egentligen
att fira gudstjänst? De stora personalkostnaderna i gudstjänstlivet sticker
i ögonen, och det uppkommer ett tryck att säkerställa att inte alltför
”små” gudstjänster anordnas.

För att ”rädda” föreställningen om en lagom välfylld gudstjänst
med kanske 50 besökare (som av många upplevs vara en rimlig bas för
personalkostnaderna kring gudstjänsten) finns det två möjligheter. De
innebär båda att man så att säga ökar skalan. I formel 1 visas i schema-
tisk form den grundläggande formeln eller kalkylen för att uppnå ett
antal besökare på 50 vid varje obligatorisk gudstjänst.

Formel 1 Grundläggande formel för att uppnå 50 besökare per obligatorisk
gudstjänst

Formeln går ut på följande: för att hitta få ungefär 50 besök vid
gudstjänst varje vecka (av årets 52) divideras årets gudstjänstbesök med
veckoantalet. Antalet gudstjänstbesök kan ses som produkten av med-
lemsantalet och gudstjänstbesöksfrekvensen per medlem. När besöks-
talet per gudstjänst understiger 50 måste man göra något, så att denna
(här godtyckligt valda) önskvärda summan uppnås.

Man kan för det första försöka övertyga församlingsborna om
att de borde gå oftare i kyrkan, att alltså agera på ett sådant sätt att
frekvensen per medlem blir högre. Detta illustreras i formel 2 där ”frek-
vens per medlem” är kursiverat och fetstilt. Om ”täljaren” blir större
resulterar också formeln i en högre siffra.

Formel 2 50 besökare per obligatorisk gudstjänst; utväg 1: högre
besöksfrekvens per medlem

gudstjänstbesök medlemmar × frekvens per medlem
antalet veckor antalet veckor

50 ≤ 8

gudstjänstbesök medlemmar × frekvens per medlem
antalet veckor antalet veckor50 ≤ ≅

Mycket av de församlingsanställdas verksamhet går ut på just
detta: att på olika sätt övertyga församlingsborna om att deltagande i
församlingsverksamheten ”har något att ge”. Detta är dock också en
utväg som har motvind. Det är svårt att motivera till ökat deltagande i
församlingsverksamhet, vilket för somliga församlingsanställda leder
till en upplevelse av otillräcklighet i tjänsteutövningen.
Man kan för det andra utvidga medlemstalet och upptagningsområdet.
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gudstjänstbesök medlemmar  × frekvens per medlem
antalet veckor antalet veckor

50 ≤ !

Det illustreras i formel 3, där ”medlemmar” är fetstilt och kursiverat. Om
”täljaren” blir större resulterar formeln i en högre siffra.

Formel 3 50 besökare per obligatorisk gudstjänst; utväg 2: större
upptagningsområde

Ansvariga planerare kan se till så att de enheter som har ansvar
för gudstjänstfirandet blir så pass stora att de kan generera ett rimligt
antal gudstjänstbesökare, oavsett om det innebär att mindre än en pro-
cent av medlemmarna faktiskt deltar i de obligatoriska gudstjänsterna
varje vecka. Med tillräckligt stort medlemsunderlag blir det trots allt
ett femtiotal som kan fira gudstjänst. Det är den lösning som KO fak-
tiskt valt. Den bygger på en åtminstone halvsekelgammal tradition av
församlingsbildning i stadsmiljö, men har i KO getts genomslag som
generell regel, nämligen att den avgörande faktorn för församlings- och
pastoratsbildning är ett lagom stort antal medlemmar. Småkyrkorörelsen
i 1960-talets Göteborg11 hade som tumregel att ett bostadsområde som
nådde 15 000 invånare skulle avknoppas som egen församling. KO re-
presenterar med sina administrativa krav för församlingsbildning en
liknande ståndpunkt.

Men man skulle för det tredje också kunna öka skalan på ett
annat sätt, nämligen genom att acceptera flexibilitet i gudstjänst-
frekvensen, det vill säga som normalt acceptera att vissa församlingar
av gles- och landsbygdskaraktär har gudstjänst varannan vecka i stället
för varje vecka. Det illustreras i formel 4, där antalet veckor har halv-
erats. När ”nämnaren” minskar, blir resultatet av formeln en högre
siffra.

Formel 4 50 besökare per obligatorisk gudstjänst; utväg 3: lägre frekvens

11 Per Eckerdal. Småkyrka i storstad. Småkyrkorörelsen i Göteborg 1946–1970. En studie av
kyrklig strategi i en växande storstad. Stockholm: Verbum, 1992, sid. 123ff. Berndt Gustafsson.
Småkyrkorörelsen – dess historiska bakgrund. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses
bokförlag, 1955, sid. 188ff.

gudstjänstbesök medlemmar × frekvens per medlem
halva antalet veckor halva antalet veckor50 ≤ !

Om ansvariga planerare ger avkall på varje-vecka-perspektivet
och medger längre uppehåll mellan gudstjänsterna, skulle en möjlighet
uppkomma att också i små församlingar (där förövrigt frekvensen per
medlem är högre) samla till gudstjänst den grupp som upplevs som
meningsfull.

De sex gångna åren 2000–2005 har inneburit en revolution för
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delar av Svenska kyrkan. Det revolutionerande är inte så mycket
statskyrkosystemets gravsättning som att ett detaljerat förvaltnings-
regemente utan motstycke i den tidigare kyrkolagen tillkommit. Detta
regemente bygger på att stadens perspektiv är det normala, medan gles-
och landsbygd är det avvikande. Trots att det religiösa livet ur indivi-
duell synvinkel är intensivare på landet än i staden väljs staden som
förebild för hur församlingsliv och församlingsorganisation ska se ut.
Trots att Svenska kyrkan har en långt rikare erfarenhet av livet på lan-
det än av livet i staden, eftersom hon har funnits på landsbygden – i
runda slängar – mer än 400 år längre än i staden, har KO valt att bygga
de definitionsmässiga reglerna för församlingarna på stadsvillkor.

KO uttrycker stadens perspektiv. Det vemod som stadens kyrka
också ”borde” uppleva har kamouflerats bakom den ”extensifiering”
som de växande församlingsstorlekarna är uttryck för. Också i städerna
är det ytterligt få som deltar i gudstjänsterna, uttryckt som andel av
befolkningen ännu färre än i gles- och landsbygd. Städerna kompense-
rar sig emellertid genom extensiva metoder (ungefär som jordbruket).
Något sådant går inte att göra i gles- och landsbygd, för då förvandlas
en levande gemenskap av människor som ser varandra, tar tag i varan-
dra och interagerar med varandra till virtuell gemenskap, där kontak-
ten på grund av långa avstånd måste ske via Internet. KO dödar med sitt
fasthållande av obligatorisk gudstjänst varje vecka möjligheten att be-
vara ödesgemenskap mellan en bygd eller by och den församling som
under många hundra år varit identisk med bygden eller byn.

Medarbetarmötesavhandlingen ger vid handen att gles- och lands-
bygdens situation är prekär. För att rädda befolkningstunna gemenska-
per i gles- och landsbygd krävs ett samarbete mellan alla tänkbara par-
ter. Kyrkoförsamlingen är en betydelsefull del i detta. Svenska kyrkan
har inte i samma omfattning som näringsliv och kommunförvaltning
tvingats till strukturrationalisering och står därför på många platser
kvar som ”siste man på skansen”. Den goodwill som Svenska kyrkans
församlingar åtnjuter avspeglar sig i de höga deltagandesiffrorna i de
små församlingarna. Vad som händer med dessa höga deltagandesiffror
i bygder och byar om också kyrkan drar sig undan gemenskapen kan
man endast sia om, men det förefaller sannolikt att resultatet kan bli
drastiskt.
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Bilaga Kyrkostatistik i Härnösands stift
per kontrakt 2000–2005

Tabell 15 Besök vid alla gudstjänster

Tabell 16 Besök vid alla huvudgudstjänster

Tabell 17 Besök vid alla gudstjänster vid kyrkliga handlingar

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 157 400 156 000 143 300 148 500 136 700
Sollefteå 75 600 60 200 65 400 66 800 63 400
Örnsköldsviks 178 100 155 700 169 400 175 400 174 400
Sundsvall-Timrå 193 800 193 700 195 900 195 700 192 900
Ljunga 54 600 35 400 53 300 51 700 54 900
Strömsunds 39 900 47 600 42 700 44 300 41 200
Östersunds 138 200 140 500 144 200 144 500 137 900
Bräcke-Ragunda 39 400 40 400 38 600 41 000 28 800
Krokom-Åre 78 800 86 900 77 700 86 800 67 800
Berg-Härjedalens 70 700 71 700 68 500 67 500 69 500
Härnösands stift 1 026 500 988 000 999 000 1 022 200 967 600

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 50 400 46 800 46 800 45 700 45 000
Sollefteå 25 200 21 400 20 900 20 000 19 600
Örnsköldsviks 52 300 43 000 47 700 47 700 46 500
Sundsvall-Timrå 49 800 46 400 44 600 43 400 42 500
Ljunga 19 000 11 000 16 900 13 000 13 400
Strömsunds 15 500 15 800 14 000 15 000 13 000
Östersunds 41 500 40 400 38 800 38 400 36 400
Bräcke-Ragunda 13 100 13 800 13 300 13 000 9 000
Krokom-Åre 28 000 29 600 24 700 27 400 22 200
Berg-Härjedalens 27 000 27 800 26 700 24 700 23 400
Härnösands stift 321 800 295 900 294 500 288 300 271 000

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 41 400 46 200 36 600 37 200 36 600
Sollefteå 19 200 16 900 17 700 18 300 15 700
Örnsköldsviks 50 300 40 400 47 700 47 300 50 400
Sundsvall-Timrå 64 500 60 100 66 700 64 700 65 200
Ljunga 18 300 13 700 16 500 18 500 23 900
Strömsunds 10 600 12 400 11 600 12 300 12 900
Östersunds 40 300 39 400 37 700 41 000 39 900
Bräcke-Ragunda 13 400 12 500 12 700 13 400 9 300
Krokom-Åre 21 500 26 200 22 700 25 800 21 600
Berg-Härjedalens 19 600 19 200 20 400 20 100 23 200
Härnösands stift 299 200 287 100 290 300 298 500 298 700
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Tabell 18 Besök vid andra gemensamma gudstjänster

Tabell 19 Utdelade kommunioner vid alla gudstjänster

Tabell 20 Utdelade kommunioner vid alla huvudgudstjänster

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 65 600 63 000 60 000 65 600 55 200
Sollefteå 31 200 21 900 26 800 28 500 28 100
Örnsköldsviks 75 400 72 300 74 100 76 400 77 600
Sundsvall-Timrå 79 500 87 200 84 500 87 700 85 100
Ljunga 17 300 10 600 19 900 20 200 17 600
Strömsunds 13 800 19 300 17 100 17 000 15 300
Östersunds 56 300 60 700 67 700 65 100 61 600
Bräcke-Ragunda 12 900 14 100 12 600 14 700 10 500
Krokom-Åre 29 400 31 100 30 300 33 600 24 000
Berg-Härjedalens 24 100 24 700 21 400 22 700 22 900
Härnösands stift 405 600 404 900 414 200 431 500 397 900

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 18 900 18 800 17 800 22 800 18 300
Sollefteå 6 000 5 600 7 900 8 100 7 800
Örnsköldsviks 13 100 11 700 14 100 15 700 16 600
Sundsvall-Timrå 14 600 13 600 14 500 14 600 15 400
Ljunga 3 800 1 900 4 500 3 100 2 900
Strömsunds 2 400 2 500 2 700 2 500 2 700
Östersunds 11 900 10 100 11 300 13 300 12 200
Bräcke-Ragunda 2 400 2 400 2 200 2 300 2 300
Krokom-Åre 7 600 8 500 8 800 9 600 8 200
Berg-Härjedalens 3 700 4 400 4 600 4 800 4 700
Härnösands stift 84 300 79 500 88 400 96 800 91 200

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 11 900 11 000 11 700 12 400 12 500
Sollefteå 4 100 3 900 5 300 5 000 5 300
Örnsköldsviks 8 800 7 300 9 200 9 900 10 400
Sundsvall-Timrå 9 600 9 000 9 400 10 000 10 000
Ljunga 2 500 1 600 3 000 1 700 2 100
Strömsunds 1 800 1 700 1 700 1 700 2 000
Östersunds 8 000 7 000 7 100 8 900 7 600
Bräcke-Ragunda 1 900 1 900 1 800 1 900 1 800
Krokom-Åre 3 500 4 100 4 200 4 700 3 300
Berg-Härjedalens 2 500 3 100 3 300 3 700 3 500
Härnösands stift 54 600 50 600 56 600 59 800 58 400
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Tabell 21 Utdelade kommunioner vid alla gudstjänster vid kyrkliga
handlingar

Tabell 22 Utdelade kommunioner vid andra gemensamma gudstjänster

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 900 1 200 600 600 700
Sollefteå 0 100 200 300 0
Örnsköldsviks 500 600 1 100 1 100 1 400
Sundsvall-Timrå 700 800 600 600 1 400
Ljunga 500 300 700 500 500
Strömsunds 100 300 400 300 300
Östersunds 1 000 700 900 1 300 1 400
Bräcke-Ragunda 100 200 200 200 100
Krokom-Åre 800 900 800 1 000 900
Berg-Härjedalens 300 400 400 200 400
Härnösands stift 4 900 5 500 5 900 6 200 7 200

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 6 100 6 700 5 500 9 800 5 100
Sollefteå 1 800 1 700 2 400 2 800 2 500
Örnsköldsviks 3 800 3 800 3 800 4 700 4 900
Sundsvall-Timrå 4 300 3 700 4 500 4 000 4 000
Ljunga 700 100 700 900 400
Strömsunds 500 500 600 600 500
Östersunds 3 000 2 400 3 300 3 100 3 200
Bräcke-Ragunda 300 400 300 200 400
Krokom-Åre 3 300 3 500 3 800 3 900 4 000
Berg-Härjedalens 900 900 1 000 900 700
Härnösands stift 24 800 23 500 25 900 30 800 25 600

Tabell 23 Konfirmerade

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 278 288 245 267 268
Sollefteå 153 104 122 145 92
Örnsköldsviks 418 385 402 393 424
Sundsvall-Timrå 520 501 452 469 483
Ljunga 140 130 136 147 150
Strömsunds 114 114 120 105 110
Östersunds 370 359 358 386 377
Bräcke-Ragunda 87 81 84 83 93
Krokom-Åre 210 226 188 208 217
Berg-Härjedalens 129 173 174 131 162
Härnösands stift 2 419 2 361 2 281 2 334 2 376
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Tabell 24 Regelbundet deltagande barn och ungdom i gruppverksamhet

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 900 632 641 488 535
Sollefteå 395 429 424 342 428
Örnsköldsviks 1 714 1 662 1 689 1 600 1 698
Sundsvall-Timrå 1 513 1 722 1 852 1 923 2 300
Ljunga 182 160 119 125 220
Strömsunds 200 234 186 189 172
Östersunds 993 1 079 1 123 1 235 1 345
Bräcke-Ragunda 180 201 99 85 54
Krokom-Åre 517 543 547 517 483
Berg-Härjedalens 271 282 294 293 242
Härnösands stift 6 865 6 944 6 974 6 797 7 477

Tabell 25 Deltagare i musikverksamhet

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 815 877 732 654 698
Sollefteå 470 383 357 297 342
Örnsköldsviks 857 841 895 884 1 037
Sundsvall-Timrå 1 184 971 923 953 1 074
Ljunga 361 276 309 333 332
Strömsunds 212 198 222 205 199
Östersunds 908 1 079 1 047 1 327 1 307
Bräcke-Ragunda 286 304 325 279 235
Krokom-Åre 747 672 642 600 471
Berg-Härjedalens 271 337 427 382 350
Härnösands stift 6 111 5 938 5 879 5 914 6 045

Tabell 26 Döpta i procent av födda

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 88% 84% 76% 82% 79%
Sollefteå 91% 79% 72% 83% 77%
Örnsköldsviks 93% 78% 82% 85% 78%
Sundsvall-Timrå 82% 74% 76% 70% 74%
Ljunga 107% 83% 71% 81% 85%
Strömsunds 91% 108% 96% 99% 88%
Östersunds 85% 79% 80% 78% 82%
Bräcke-Ragunda 93% 87% 78% 102% 80%
Krokom-Åre 95% 82% 84% 80% 84%
Berg-Härjedalens 74% 82% 94% 93% 82%
Härnösands stift 88% 79% 79% 79% 79%
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Tabell 27 Konfirmerade i procent av alla femtonåringar

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 50% 48% 42% 45% 41%
Sollefteå 48% 37% 39% 44% 34%
Örnsköldsviks 58% 55% 58% 56% 53%
Sundsvall-Timrå 49% 45% 39% 38% 36%
Ljunga 49% 45% 45% 45% 43%
Strömsunds 61% 58% 61% 54% 58%
Östersunds 56% 49% 55% 50% 53%
Bräcke-Ragunda 48% 44% 45% 40% 47%
Krokom-Åre 58% 61% 52% 54% 57%
Berg-Härjedalens 56% 63% 65% 52% 56%
Härnösands stift 53% 50% 48% 47% 46%

Tabell 28 Vigda par i procent av ingångna giftermål

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 78% 78% 76% 76% 62%
Sollefteå 68% 78% 86% 68% 80%
Örnsköldsviks 77% 76% 76% 75% 78%
Sundsvall-Timrå 79% 63% 71% 56% 62%
Ljunga 84% 59% 66% 72% 91%
Strömsunds 87% 103% 88% 97% 86%
Östersunds 75% 73% 70% 73% 69%
Bräcke-Ragunda 78% 87% 79% 84% 37%
Krokom-Åre 67% 102% 71% 71% 64%
Berg-Härjedalens 72% 107% 102% 81% 100%
Härnösands stift 77% 74% 74% 68% 69%

Tabell 29 Begravda i procent av avlidna

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 92% 97% 97% 91% 90%
Sollefteå 84% 92% 98% 86% 89%
Örnsköldsviks 96% 85% 97% 96% 95%
Sundsvall-Timrå 91% 94% 93% 92% 90%
Ljunga 100% 85% 98% 98% 98%
Strömsunds 99% 99% 101% 97% 100%
Östersunds 98% 97% 96% 94% 92%
Bräcke-Ragunda 96% 98% 94% 90% 82%
Krokom-Åre 96% 97% 94% 99% 70%
Berg-Härjedalens 87% 98% 102% 96% 98%
Härnösands stift 94% 94% 96% 94% 91%
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Tabell 30 Medlemmar i procent av folkmängd

Kontrakt år 2000 år 2001 år 2002 år 2003 år 2004 år 2005
Härnösand-Kramfors 91,1% 89,9% 89,0% 87,8% 86,4%
Sollefteå 91,9% 91,1% 90,2% 88,9% 87,6%
Örnsköldsviks 92,8% 92,0% 91,4% 90,5% 89,1%
Sundsvall-Timrå 88,3% 87,3% 86,3% 85,0% 83,7%
Ljunga 93,5% 92,5% 91,8% 90,9% 89,7%
Strömsunds 94,3% 93,7% 93,0% 91,9% 90,8%
Östersunds 92,1% 91,2% 90,4% 89,3% 88,1%
Bräcke-Ragunda 94,0% 93,6% 92,7% 92,0% 90,7%
Krokom-Åre 92,7% 92,0% 91,1% 90,1% 89,1%
Berg-Härjedalens 93,9% 92,8% 92,2% 91,6% 90,7%
Härnösands stift 91,4% 90,5% 89,7% 88,6% 87,3%


