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Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
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If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



IMAGEENKÄT OM FÖRSAMLINGARNA 2021  
  

Syftet med denna enkät är att hjälpa XXX evangelisk-lutherska församling/ar att betjäna 

församlingsmedlemmarna och områdets invånare ännu bättre än förut. Respondenterna har valts 

genom slumpmässigt urval. Ditt svar är värdefullt oavsett hurdant förhållande du har till församlingen.  

 
 

1. Till vilken åldersgrupp hör du? portvaktsfråga  
• yngre än 18 >> enkäten avslutas  
• 18–24 år  
• 25–34 år  
• 35–44 år  
• 45–54 år  
• 55–65 år  
• 65 +  
 

2. Vilket är ditt kön?  
• man  
•  kvinna  
• annat  
• jag vill inte ange  
 

3. A) Din hemkommun portvaktsfråga  
• XXXXX >> 3.B; Ditt postnummer:_____  
• Annan >> enkäten avslutas  

 
4. Hurdan är XXX församling?/Hurdana är XXX församlingar? Nämn ett adjektiv, dvs. egenskapsord. 
Rapportering som ordmoln. 
 
5. Vilken känsla väcker Finlands evangelisk-lutherska kyrka hos dig?   

Läs först noga igenom alla alternativ innan du väljer den känsla som bäst beskriver din erfarenhet. 
 
Negativa känslor 
 
• Skuld 
 
• Besvikelse 
 
• Hat 
 
• Ånger 
 
• Avsky 
 
• Skam 
 
• Förakt 
 
• Rädsla  
 
• Sorg  
 



• Ilska 
 
 
Positiva känslor 
 
• Tillfredsställelse 
 
• Medkänsla 
 
• Glädje 
 
• Stolthet 
 
• Lättnad 
 
• Kärlek 
 
• Belåtenhet 
 
• Intresse 
 
• Munterhet 
 
• Beundran 
 
Ingen känsla 
 
6. Vilken känsla väcker din egen eller din närmaste evangelisk-lutherska församling i Esbo hos dig? 
Val bland ikoner som beskriver känslor. 
 

7. Vilken allmän uppfattning har du om XXX församling/ar?  
1 = mycket negativ, 2 = negativ, 3 = neutral, 4 = positiv, 5 = mycket positiv 
 
8. Ange din uppfattning om XXX församling/ar med hjälp av följande ordpar. Vilket av orden beskriver 
enligt din uppfattning XXX församling/ar bättre? Värderingsskalan är t.ex. mycket frimodig, ganska 
frimodig, ganska försiktig, mycket försiktig.  

mycket ganska ganska mycket  
frimodig  ___ ___ ___ ___ försiktig  
liberal  ___ ___ ___ ___ konservativ  
nära  ___ ___ ___ ___ avlägsen  
tolerant  ___ ___ ___ ___ intolerant  
öppen  ___ ___ ___ ___ sluten  
avspänd  ___ ___ ___ ___ allvarlig  
tillförlitlig  ___ ___ ___ ___ otillförlitlig  
nytänkande  ___ ___ ___ ___ stel 
personlig  ___ ___ ___ ___ rutinmässig  
viktig  ___ ___ ___ ___ betydelselös  
trovärdig  ___ ___ ___ ___ icke trovärdig  
 

  
9. A. Bedöm på skalan 1–7 hur viktiga du betraktar följande områden. Skala: 1 = saknar betydelse… 7 = 
mycket viktigt  



9. B. Bedöm även hur väl XXX församling/ar enligt din uppfattning har lyckats inom dessa 
områden. Skala: 1 = mycket dåligt ... 7 = mycket väl   
  
1. XXX församling/ar stöder mindre bemedlade.  
2. XXX församling/ar ger stöd i livets kriser.  
3. XXX församling/ar är närvarande under viktiga stunder i livet.  
4. XXX församling/ar deltar i samhällsdebatten.  
5. XXX församling/ar stöder invandrare.   
6. XXX församling/ar stöder könsminoriteter och sexuella minoriteter.  
7. XXX församling/ar ordnar meningsfull verksamhet för barn och unga.  
8. XXX församling/ar tar hänsyn till de vuxna medlemmarnas behov.  
9. XXX församling/ar hjälper äldre.  
10. XXX församling/ar stöder det andliga livet i vardagen.  
11. XXX församling/ar är verksamma på webben.  
12. XXX församlings/ars kommunikation når stadsborna. 
13. XXX församling/ar stöder överföringen av kristna traditioner till följande generationer.  
14. XXX församling/ar ordnar mångsidiga gudstjänster.  
15. XXX församling/ar ger mig möjlighet att vara kristen på mitt eget sätt.  
 

  
10. Vad är enligt din uppfattning det viktigaste som XXX församling/ar bör fokusera på i sin verksamhet?   
(KOMMENTAR: Spontan, dolda kategorier, som inte visas för respondenten, rapporteras också som 
ordmoln)  

• ungdomsarbete/barnverksamhet  
• hjälpverksamhet  
• andligt liv  
• gudstjänster  
• förrättningar  
• konserter/evenemang  
• bevara traditioner  
• verksamhet bland äldre  
• familjeverksamhet  
• volontärverksamhet  
• annat  

  
11. Har du under de senaste 12 månaderna råkat på XXX församling/ar i något av följande 
sammanhang? Ange alla alternativ som passar in.  

• i nyhetsmedier (församlingstidningen, andra tidningar, tv, reklamer)  
• i sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter)  
• som gäst/deltagare vid en kyrklig förrättning (t.ex. dop, vigsel, begravning)  
• som gudstjänstdeltagare  
• vid ett evenemang  
• vid en konsert  
• genom den egna församlingens strömmade gudstjänst  
• genom en tv-/radiogudstjänst  
• i en klubb eller grupp  
• vid ett besök i församlingens kyrka eller kapell  
• vid ett besök i någon annan församlingslokal   
• vid ett begravningsplatsbesök 
• i egenskap av volontär  
• vid ett samtal med en församlingsanställd  
• som mottagare av ekonomisk hjälp eller mathjälp från församlingen  



• som mottagare av andligt stöd  
• genom post, textmeddelanden eller telefonsamtal från församlingen  
• i något annat sammanhang, vilket?________  
• jag har inte råkat på församlingen/arna i något sammanhang alls  

 

12. Hur ofta deltar du/har du deltagit i XXX församlings/ars verksamhet?  
• varje vecka  
• varje månad  
• ett par gånger per år  
• mer sällan  
• jag har inte deltagit en enda gång  

  
13. Hur ofta ber du?  

• dagligen  
• minst en gång per vecka  
• några gånger per månad  
• minst en gång per år  
• mer sällan än en gång per år  
• aldrig  

   
14. När du tänker på din senaste erfarenhet av kyrkliga tjänster, evenemang, frågor eller ärenden på din 
ort, hurdan är din erfarenhet?  
1 = mycket negativ, 2 = negativ, 3 = neutral, 4 = positiv, 5 = mycket positiv 
  
15. Var söker/får du information om XXX församling/ar?  

• Kyrkpressen 
• namnet på den lokala församlingstidningen  
• namnen på lokala tidningar eller andra lokala medier  
• riksomfattande medier (radio, tv, tidningar)  
• XXX församlings/ars webbplats  
• via sociala medier  
• i nyhetsbrev  
• av vänner och bekanta  
• via tillkännagivanden, affischer, reklamtavlor och broschyrer  
• via lokalradion  
• någon annanstans, var? ______________________  
• jag behöver ingen information  

 
16. Hur viktiga anser du att de evangelisk-lutherska församlingarnas nedan nämnda 
verksamhetsområden är under coronakrisen ? (5-gradig skala: 1 - inte viktigt -- 5 - mycket viktigt)  

• Kyrkan ger människor själsligt och andligt stöd.  
• Församlingarna tillhandahåller mathjälp.   
• Församlingarna ger mindre bemedlade hushåll ekonomiskt stöd.   
• Församlingarna erbjuder människor som är isolerade (t.ex. äldre) hjälp med att uträtta 

ärenden.   
• Församlingarna ordnar andakter och gudstjänster via webben. 
• Församlingarna erbjuder bl.a. musik-, barn- och ungdomsverksamhet samt möjligheter till 

individuella möten via webben.  
• Kyrkorna är öppna och ger möjlighet till stillhet. Enskild själavård erbjuds också. 

• I kyrkan ber man för Finland och för finländarna.  

  



17. Har du själv anlitat nedan nämnda församlingstjänster under coronakrisen? (ja/nej)  
• själsligt/andligt stöd   
• mathjälp  
• ekonomiskt stöd   
• hjälp med att uträtta ärenden (t.ex. butiksbesök)   
• strömmade andakter och gudstjänster   
• möjligheten att besöka en kyrka för att få stilla sig eller för att samtala med någon  

 

 18. Församlingarna har erbjudit människor olika slags stöd och hjälp med anledning av coronapandemin. 
Hur väl har församlingen enligt din uppfattning lyckats med att stöda människor under pandemin? (5-
gradig skala: 1 - mycket dåligt -- 5 - mycket väl, plus Jag kan inte säga).   

• själsligt/andligt stöd   
• mathjälp  
• ekonomisk hjälp   
• hjälp med att uträtta ärenden för personer som är isolerade (t.ex. butiksbesök)   
• strömmade andakter och gudstjänster   
• enskild själavård   
• bön för människor  

 
 

19. Har du någon annan respons eller några önskemål som du vill framföra till XXX församling/ar?  
  
  
20. A) Hur väl känner du till Kyrkpressen?  

• Jag känner inte till tidningen. → fråga 20 och 21  
• Jag känner till tidningen till namnet, men jag har inte läst den. → fråga 20 och 21  
• Jag känner till tidningen och har läst den/bläddrat i den. → B-punkten och C-punkten och 
fråga 21 (inte fråga 20)  

  
20. B) Hur ofta har du för vana att läsa eller bläddra i Kyrkpressen?   

• varje tidning  
• ungefär varannan tidning  
• mer sällan  
 

 20. C) Hur ofta läser du webbartiklarna i Kyrkpressen? 
• dagligen 
• varje vecka  
• ungefär en gång per månad  
• mer sällan  
• aldrig  

 
 

  
21. Församlingstidningen utkommer både i tryck och som webbtidning. Vilka är de viktigaste orsakerna 
till att du inte har stiftat närmare bekantskap med församlingstidningen?  

• Jag får inte tidningen hemsänd.  
• Jag har inte tid.  
• Jag får tillräckligt med information om kyrkan/församlingen via andra kanaler.  
• Jag är inte intresserad av tidningen i fråga.  
• Jag läser över huvud taget inte tidningar.  
• Jag visste inte att det är möjligt att läsa tidningen på webben.  
• Annan orsak, vilken? __________  



  
22. I Kyrkpressen behandlas bl.a. nedan nämnda frågor. Hur intressanta anser du att dessa frågor och 
ämnen är? Skala: 1 = inte alls…7 = mycket  

• XXX församlings/ars verksamhet   
• lokala ämnen och företeelser  
• internationella och mångkulturella frågor  
• samhälleliga ämnen  
• hjälparbete och diakoni  
• välmående och hälsa  
• mänskliga relationer  
• personintervjuer  
• frågor som berör den kristna trons grunder och etik  
• aktuella religiösa företeelser och strömningar  
• miljöskydd och bekämpning av klimatförändringen 
• nyheter om Svenskfinland och finlandssvensk kultur (HUOM; ei suomenkielisessä 
lomakkeessa) 

  
LOKALA FRÅGOR  
23. A)  
23. B)  
23. C)  
  
Avslutningsvis följer ännu några frågor som berör bakgrundsfakta, tack för att du besvarar även dessa.  
24. Yrkesgrupp  

• studerande   
• vårdar barn i hemmet 
• arbetstagare  
• tjänsteman  
• chef  
• företagare  
• arbetslös  
• anhörigvårdare 
• pensionär  
• annat, vad? ______________  

 
 25. Utbildning  

• grundskola  
• studentexamen  
• yrkesexamen  
• lägre högskoleexamen  
• högre högskoleexamen  
• ingen examen  

 
26. Hur svårt eller lätt är det för ditt hushåll att täcka sedvanliga oundgängliga utgifter med hjälp av 
hushållets totala inkomster (med beaktande av alla familjemedlemmars samtliga inkomstkällor)?   
Skala 1-5: Mycket svårt, ganska svårt, varken lätt eller svårt, ganska lätt, mycket lätt O = jag kan inte säga  
 

  
27. A) Hör du till kyrkan, och till vilken församling i så fall?  

• ja → Alternativ: församlingarnas eller områdenas namn som en valmeny → B-punkten  
• jag vet inte → B-punkten  
• nej → C-punkten  



  
27. B) Hur beskriver du ditt medlemskap för närvarande?  

• Jag vill absolut vara medlem i kyrkan i hela mitt liv.  
• Tills vidare är det viktigt för mig att höra till kyrkan.  
• Jag har ibland tänkt på att träda ut ur kyrkan.  
• Sannolikt kommer jag någon gång att träda ut ur kyrkan.  
  

27. C) Har du någon gång hört till kyrkan?  
• ja  → Vill du ange närmare varför du trädde ut ur kyrkan?________________________  
• nej  

  
Tack för din tid och dina svar!  
 
 
Församlingarnas egna frågor 
 
 
Åbo och S:t Karins församlingar 
 
Vem eller vilka personer kommer du att tänka på i Åbo och S:t Karins församlingar?  
 
Vilken av Åbo och S:t Karins församlingars lokaler eller platser är viktig för dig (en kyrka, ett kapell, en 
lägergård, en begravningsplats)? Varför är den viktig?  
 
Berätta om någon positiv eller negativ erfarenhet eller något positivt eller negativt minne av Åbo och S:t 
Karins församlingar. 
 
 
Helsingfors församlingar 

  
Under julen 2020 kommunicerade Helsingfors församlingar på många sätt med stadsborna. Minns du att du 

sett/fått/tagit del av 

a)  reklam eller jippon med anknytning till ljus och att lysa upp i mörkret 

b) ljus med ”utan dig”-logo 

c) #utandig-reklamer i media eller sociala medier 

d) #ljusimorkret-reklamer i media eller sociala medier 

e) ett textmeddelande på ditt mobiltelefonnummer under julveckan 

(ja, nej)  

 

Vilken bild har du av hur kyrkan förhåller sig till dig? Godkänner kyrkan dig sådan du är? 

1 - avvisar fullständigt, 2 - avvisar mestadels, 3 - både godkänner och avvisar, 4 - godkänner mestadels, 5 - 

godkänner fullständigt, 9 - jag kan inte säga  

 

Hur väl motsvarar kyrkans värdegrund dina egna värderingar? 



1 - motsvarar inte alls, 2 - motsvarar mestadels inte, 3 - både motsvarar och strider mot dem 4 - motsvarar 

mestadels, 5 - motsvarar fullständigt, 9 - jag kan inte säga 

 

Esbo församlingar 

 

Nämn någon eller några platser i Esbo som är av själslig eller andlig betydelse för dig.  

Vilka tjänster borde Esbo församlingar enligt din uppfattning erbjuda elektroniskt?  

Nämn personer som du kommer att tänka på i Esbo församlingar och i kyrkan i Esbo. 

 

Vanda församlingar 

 

Nämn personer som du kommer att tänka på i Vanda församlingar och i kyrkan i Vanda. 

Har du på gator eller i köpcentra stött på reklam rörande kyrkan i Vanda? Om du har det, vilken känsla 

väckte reklamen hos dig?  

Om frågan får innefatta bara ett led: Vilken känsla väcker gatureklamen rörande kyrkan i Vanda hos dig? 

Nämn någon eller några platser i Vanda som är av själslig eller andlig betydelse för dig. 


