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1. INLEDNING 

 

Jonas och Marie, 28 respektive 27 år, har bestämt sig för att gifta sig. Varken Jonas eller 

Marie har besökt en kyrka sedan konfirmationen, förutom den gången då de var på en 

bekants bröllop. De känner inte heller att kyrkan finns med i deras dagliga liv. En kyrklig 

vigsel skulle kanske därför kännas obekväm och underlig för paret. Att det är traditionellt 

och vackert påpekar Jonas är starka anledningar till att ändå ha vigseln i kyrkan. Han 

påpekar dock att han har gått ur Svenska kyrkan och tror att det då kan bli problem med 

vigseln. Vid närmare eftertanke kommer Marie på att hon också har gått ur Svenska kyrkan. 

De ser då ingen anledning till att ha vigsel i kyrkan, särskilt som ingen av dem utövar 

religionen överhuvudtaget.   

 

Personerna ovan är fiktiva men exemplet belyser en trend i dagens samhälle. Inte i första 

hand för att det blir färre kyrkliga vigslar utan för att man ser ett minskande engagemang i 

form av färre konfirmationer och dop.1 

I och med att ett samhälle blir mer moderniserat och utvecklas i den takt det gör idag, så 

genomgår det också kulturella förändringar. Ett tydligt exempel på detta är statens 

förhållande till Svenska kyrkan då man den 1 januari år 2000 skilde kyrkan från staten.2 

Svenska kyrkans medlemsantal har minskat drastiskt de senaste decennierna och därför är det 

intressant att undersöka vilka faktorer som bidrar till denna nedgång.3  

 

1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur ett antal demografiska förhållanden korrelerar med 

medlemsandelen av Svenska kyrkans medlemmar i Sveriges kommuner. Faktorerna baseras 

på dels en uppfattning av vad författarna till den litteratur som studerats tror korrelerar med 

medlemsantal, dels på teori som berör ämnet kring: ålder, könsfördelning, etnisk 

sammansättning, hushållssammansättning, utbildningsnivå, inkomstnivå och 

befolkningsökning. En analys av materialet kommer att ge en viss förklaring av hur de olika 

demografiska faktorerna spelar in. En förklaring till den låga medlemsandelen i vissa 

kommuner kan ligga i demografiska skillnader kommunerna emellan och kommer att 

undersökas med hjälp av regressionsanalys.  

Andra förklaringar kan också ligga till grund för ett sjunkande medlemsantal. Exempel 

på sådana förklaringar kan vara bland annat åsikter och uppväxtförhållanden. Sveriges lägsta 

medlemsantal per invånare (medlemsandel) hittar man bland annat i Stockholms kommun 

varför det är extra intressant att undersöka varför Stockholms kommun har särskilt låg 

medlemsandel till skillnad från andra kommuner. Detta kommer också att inkluderas i 

undersökningen då koefficienterna från regressionsanalysen kan användas för att förklara en 

särskilt låg medlemsandel.  

 

 

                                                 
1
 Svenska kyrkan C 

2 Thorsten Sandberg, Populär historia 
3
 Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972-2010 
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För att tydliggöra syftet med arbetet formuleras en huvudfrågeställning: 

 

 Vilka av de demografiska faktorerna ålder, könsfördelning, etnisk 

sammansättning, hushållssammansättning, utbildningsnivå, inkomstnivå och naturlig 

befolkningsökning förklarar en förändring hos andelen medlemmar i Svenska kyrkan?  

  

 

En delfråga formuleras för att tydliggöra syftet med att undersöka Stockholms kommun: 

  

 Vilka demografiska faktorer utmärker sig som extra bidragande till Stockholm 

kommuns låga medlemsandel i Svenska kyrkan? 

 

1.2 Metod och metoddiskussion 

Huvudarbetet låg i att analysera statistik från Svenska kyrkan och från SCB (Statistiska 

centralbyrån). Statistiken över Svenska kyrkans medlemsantal och den procentuella mängden 

medlemmar (medlemsandelen) erhölls från Svenska kyrkans kanslistöd. Statistiken kom i ett 

Excel-dokument med samtliga Sveriges kommuner samt medlemsandelen i respektive 

kommun för år 2008. Därmed kan denna studie ses som ett test av regionala skillnader 

kommunerna emellan. Anledningen till att jag här använde data från 2008 är för att PLACE- 

databasen som beskrivs nedan endast innehåller data till och med 2008.  

Statistiken rörande demografiska förhållanden i Sveriges kommuner kom främst från 

SCB:s databaser men i viss mån användes även kulturgeografiska institutionens databas 

PLACE för kompletterande data. PLACE är en longitudinell databas över samtliga individer 

som bott i Sverige någon gång mellan år 1990 och 2008. Databasen innehåller förutom 

demografiska förhållanden även socioekonomisk status och geografisk status hos invånarna. 

Dessa statistiska sammanställningar användes sedan för att se hur mönster i demografiska 

skillnader ger sig till känna i den sjunkande medlemsandelen. Ett Excel-dokument 

sammanställdes med samtliga demografiska faktorer för varje kommun för att sedan 

användas i en regressionsanalys. Sammanställningen av detta dokument innebar en del 

problem då data från SCB inte var formaterad likadant som data från Svenska kyrkan. Detta 

innebar bland annat att jag först var tvungen att sammanställa ett dokument med endast de 

demografiska faktorerna och sedan sortera dessa i alfabetisk ordning för att kunna införa 

medlemsandelen i Svenska kyrkan. Erhållandet av hushållssammansättningen var något 

problematisk då sådant underlag inte fanns tillgängligt hos SCB. Detta gjorde att jag i detta 

fall blev tvungen att vända mig till PLACE och därmed också min handledare Andreas Alm 

Fjellborg som har varit mycket behjälplig i detta sammanhang och även i det fortsatta arbetet.  

För att identifiera vilka koefficienter, det vill säga demografiska faktorer, som påverkar 

medlemsandelen användes regressions- och korrelationsanalys, ett utmärkt redskap för 

ändamålet eftersom de är bra medel då man ska titta på samband mellan olika variabler. 

Regressionsanalys används när man har en kontinuerligt beroende variabel Y, som beror av 

en eller flera oberoende variabler, X.4 En huvudsaklig regressionsanalys utfördes och 

resultatet av denna ledde till att ytterligare undersökningar utfördes. Dessa undersökningar 

                                                 
4
 Edling C. & Hedström P., (2003) Kvantitativa metoder, s.87 
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bestod i att till exempel göra en korrelationsanalys mellan utbildningsnivå och inkomstnivå, 

då det visade sig att dessa två har ett starkt samband. En annan undersökning som 

genomfördes var att stegvis införa vardera variabel i regressionsanalysen för att på så sätt 

utreda hur mycket varje koefficient inverkar på förklaringsgraden. Koefficienterna som 

undersöks, de oberoende variablerna, var uppdelade i ålder, könsfördelning, etnisk 

sammansättning, hushållssammansättning, utbildningsnivå, inkomstnivå och naturlig 

befolkningsökning. Programvara för just detta ändamål införskaffades efter rekommendation 

av Peter Thelenius, lärare på Ekonomikum i Uppsala och specialist på kvantitativa metoder. 

Namnet på denna programvara är Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) och kan 

utföra många statistiska undersökningar men användes i detta fall endast för 

regressionsanalyser.  

Determinationskoefficienten, också kallad förklaringsgrad eller R², beräknades för att se 

huruvida modellen och dess koefficienter ger en bra förklaring av medlemsandelen eller inte.5 

Även B-koefficienterna6 för varje variabel undersöktes. B-koefficienterna säger på vilket sätt 

variabeln korrelerar med medlemsandelen och hur mycket den gör det.  

Till sist var det också viktigt att se om variablerna överhuvudtaget var signifikanta för 

undersökningen eller inte.7  

Valet av metod kan naturligtvis diskuteras. Egentligen kan två val göras som skulle ha 

kunnat förändra uppsatsens utförande. Dessa är en kvalitativ och en kvantitativ ansats på 

studien. Den förstnämnda skulle för denna uppsats ha inneburit att intervjuer måste 

genomföras. Dessa intervjuer skulle rimligtvis ske med två grupper av individer, den ena 

gruppen bestående av individer som är medlemmar i Svenska kyrkan, den andra med 

människor som inte är medlemmar. Frågorna skulle här vara centrerade kring varför de är 

medlemmar eller varför de har valt att gå ur, deras ekonomiska status och mer djupgående 

tankar som föranleder utträde ur kyrkan eller ej. Man kunde också tänka sig en kvalitativ 

studie genom att endast intervjua ett fåtal experter inom ämnet och sedan utvärdera vad de 

tror orsakar den sjunkande medlemsandelen. Chansen att de då inte skulle ha underlag för 

sina hypoteser är relativt stor då det är väldigt få liknande undersökningar gjorda på området. 

Detta skulle kunna vara ett argument för att deras åsikter är mindre lämpade i denna studie. 

Dessutom är inte forskargruppen inom området särskilt stor, vilket även det skulle medföra 

problem, till exempel många resor om forskargruppen är utspridd. 

Det finns forskare som har valt att göra en regressionsanalys liknande analysen i denna 

studie. Roger Finke har försökt att förklara vem som går med i vilka kyrkor och varför, och 

diskuterar även faktorer som påverkar en regions kyrkliga anhängare.8 Finkes studie är alltså 

gjord med hjälp av regressionsanalys, men då bara med tre faktorer, könsfördelning, 

migration och naturlig befolkningsökning. Dock skilde sig Finkes syfte från denna studie 

vilket kan förklara hans val av faktorer.  Han har även valt att se hur det har förändrat sig över 

tid, varför han har valt fyra tidsperioder med ungefär 40 års mellanrum från 1850-1980.9 

                                                 
5
 Edling C. & Hedström P., (2003) Kvantitativa metoder, s. 93 

6
 SPSS- akuten A 

7
 Ibid. 

8
 Finke, R., Demographics of Religous Participation: An Ecological Approach, s. 45 

9
 Ibid., s. 53 
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Detta har dock aldrig varit något alternativ för denna studie. Jag har valt att göra en 

nulägesanalys, eftersom mängden data över till exempel en 100-årsperiod skulle vara alltför 

tidskrävande för tiden jag har att förfoga över. Studierna skiljer sig även åt på valet av 

demografiska faktorer. 

 

1.3 Avgränsningar 

Med demografi avses här hur befolkningen är uppdelad i kategorierna ålder, könsfördelning, 

etnisk sammansättning, hushållssammansättning, utbildningsnivå, inkomstnivå och naturlig 

befolkningsökning. Andra faktorer som till exempel uppväxt, personliga åsikter och åsikter 

hos människor i ens nära omgivning är sådant som det inte finns data på och således måste 

uteslutas ur undersökningen. 

Undersökningen kommer endast att bearbeta Svenska kyrkans medlemsandelar i de olika 

kommunerna. Det finns självklart andra samfund som också kunde ha undersöks men i denna 

undersökning fungerar Svenska kyrkan som undersökningsobjekt, då det ur intressesynpunkt 

är mest relevant eftersom denna kyrka är och har varit den största i Sverige samt att den har 

varit Sveriges statskyrka i många år. 

 

1.4 Svenska kyrkans bakgrund 

En rad händelser har lett till att Svenska kyrkan inte längre är Sveriges statskyrka. 

Reformerna inleddes i början 1800-talet då Sverige tog de första stegen mot att bli ett 

samhälle där stat och kyrka var skilda från varandra. En av dessa reformer var en lag om att 

andra religioner skulle bli accepterade och att utövare av dessa skulle skyddas från förföljelse. 

I mitten av 1800-talet gick en lagförändring igenom som även gav invånarna rätt att gå ur 

Svenska kyrkan för att utöva annan kristen verksamhet i ett annat samfund. I och med denna 

förordning gick tusentals människor ur Svenska kyrkan till fördel för en mängd nya rörelser 

som skapades. Under de följande åren genomgick Svenska kyrkan och staten en mängd andra 

förändringar som medverkade till att Sverige blev ett mer frireligiöst samhälle. Svenska 

kyrkan förblev dock statskyrka fram tills debatten väcktes i början av 1900-talet. En 

diskussion kring detta pågick i ungefär ett halvt sekel. År 1958 tillsattes en utredning som 

skulle undersöka konsekvenserna av ändrade förhållanden mellan stat och kyrka. 

Utredningen, som blev klar tio år senare, redogjorde för en rad hypotetiska scenarier. Inte 

heller i detta skede genomfördes någon separation mellan stat och kyrka, men debatten 

fortgick och andra utredningar utfördes. År 1990 verkställdes en del reformer som innebar att 

kyrkan fråntogs vissa uppgifter. En av dessa var att sköta folkbokföringen som blev statens 

uppgift 1991.10 Den 1 januari 2000 separerades Svenska kyrkan och staten så till den grad att 

den inte längre fick kallas statskyrka och att kyrkoskatten, som nu ändrade namn till 

kyrkoavgift, redovisades på deklarationen.11  

Trots dessa förändringar är det en komplex process att begära utträde ur kyrkan. Det 

första man gör är att lokalisera sin församling och begära utträdesblankett från dem. Denna 

blankett, som är undertecknad av ansvarig, får man sedan får hemskickad till sin 

folkbokföringsadress. Blanketten undertecknar man själv sedan och skickar tillbaka till 

                                                 
10

 Lindberg, J., Debatten i samband med Svenska kyrkans skiljande från staten år 2000, s. 10-12 
11

 Peterson, T., Regeringens proposition 1997/98:116 
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församlingen.12 Detta förfarande skulle kunna medverka till att människor inte begär utträde i 

samma grad som om  

   Utträden   

År Antal % av medlemmar  År Antal % av medlemmar 

1970 9 403   1991 12 329 0,2 

1971 7 078   1992 11 038 0,1 

1972 6 406 0,1  1993 14 441 0,2 

1973 11 946 0,2  1994 20 613 0,3 

1974 10 869 0,1  1995 20 037 0,3 

1975 8 680 0,1  1996 15 533 0,2 

1976 11 537 0,1  1997 13 037 0,2 

1977 14 196 0,2  1998 13 233 0,2 

1978 31 016 0,4  1999 33 587 0,5 

1979 21 381 0,3  2000 18 751 0,3 

1980 12 935 0,2  2001 57 653 0,8 

1981 11 553   2002 44 760 0,6 

1982 14 373 0,2  2003 59 004 0,8 

1983 12 661 0,2  2004 79 032 1,1 

1984 13 394 0,2  2005 68 823 1 

1985 14 775 0,2  2006 57 351 0,8 

1986 13 423 0,2  2007 56 174 0,8 

1987 12 617 0,2  2008 50 360 0,7 

1988 14 059 0,2  2009 73 396 1,1 

1989 12 411 0,2  2010 56 939 0,9 

1990 13 975 0,2     

Tabell 1. Visar antal utträden och hur många procent av medlemmarna i  

Svenska kyrkan som utträdde mellan 1970-2010. Redigerad av författaren. 

Källa: Svenska Kyrkan D, redigerad av författaren 

 

ett annat system skulle användas. Ett sådant system skulle till exempel kunna vara att om man 

på deklarationen (där kyrkoavgiften är en av avgifterna) kunde svara ja/nej på frågan om man 

fortfarande ville vara medlem i Svenska kyrkan. Nuvarande system kan alltså, jämfört med 

ett enklare sådant, anses vara komplicerat och förmå människor att stanna kvar i kyrkan som 

medlem. Tabell 1 visar en relativt jämn kontinuitet av utträden fram tills år 2001 då 

kyrkoavgiften visualiserades på deklarationen. 

Idag blir man medlem i Svenska kyrkan då man blir döpt. Man kan också bli medlem om 

man sedan tidigare är döpt i ett annat kristet samfund efter kontakt med kyrkoherden.13 Om 

man är medlem eller inte beror dock inte bara på hur svårt det är att begära utträde ur kyrkan 

eller inte. En rad andra, demografiska faktorer såsom ålder, könsfördelning, etnisk 

sammansättning, hushållssammansättning, utbildningsnivå, inkomstnivå och naturlig 

befolkningsökning, spelar in då man talar om medlemsandelen i Sveriges kommuner. Denna 

undersökning görs via en regressionsanalys med hjälp av ovannämnda faktorer. Resultatet 

kommer sedan att ge en förklaring till hur de olika faktorerna spelar in på medlemsandelen i 

Sveriges kommuner. 

                                                 
12

 Svenska kyrkan A 
13

 Svenska kyrkan B 
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1.5 Begreppshantering 

De olika faktorerna som spelar in i regressionsanalysen är inte alltid helt självklara. Därför 

följer här en diskussion kring begreppen för att ge en djupare förståelse i hur jag har tänkt då 

jag har utformat faktorerna. 

En befolknings ålder har stor betydelse i en mängd olika sammanhang i vårt samhälle, 

vilket kommer att visas i de kommande litteraturstudierna. Åldern i analysen kommer att 

mätas som medelåldern per kommun och ligger i ett spann mellan 36-48 år. Stora skillnader 

finns kommunerna emellan. Könsfördelning är också en viktig demografisk faktor, och då det 

visat sig att kvinnor tenderar att vara mer religiöst aktiva än män, är det en given faktor att ha 

med i denna analys.14 Könsfördelningen är därför uppdelad så att fördelningen med avseende 

på kvinnor i varje kommun kommer att användas. Med detta menas att 

könsfördelningskvoten är uppdelad så att antalet kvinnor dividerat med den totala 

befolkningen i en kommun ger könsfördelningen.  

Med etnisk sammansättning menas hur stor andel av befolkningen i varje kommun som 

har utländsk bakgrund. Utländsk bakgrund definieras i sin tur som utrikes född eller inrikes 

född med två utrikes födda föräldrar. Denna faktor är dock problematisk då en person som 

inte har svensk bakgrund mycket väl kan vara kristen, vilket då skulle kunna medföra en 

oförändrad medlemsandel hos Svenska kyrkan. Man kan dock tillägga att kristna med 

utländsk bakgrund för den sakens skull inte nödvändigtvis kommer att medföra en ökning i 

medlemsantalet eftersom de kanske hellre går med i ett samfund som finns i deras hemland 

och som även har etablerat sig i Sverige, till exempel katolska kyrkan eller grekisk-ortodoxa 

kyrkan. Etnisk sammansättning är oavsett detta viktig att ha med eftersom migration överlag 

sätter tydliga spår i samhället då det splittrar sociala nätverk, såsom ett kyrkligt samfund.15 

Hushållssammansättningen har hämtats från PLACE- databasen och bestämts så att endast 

individer som är 16 år eller äldre kan tänkas ha någon form av egen familj. Därefter är 

sammansättningen bestämd så att gift par/sambo med barn dividerat med totala antalet 

befolkning över 16 år blir hushållssammansättningen. Anledningen till att ”sambo med barn” 

räknas som familj och inte bara sambo är att då man har ett gemensamt barn tillsammans blir 

man registrerad som samboende. Likväl är även samkönade partner- och äktenskap 

borträknade förutsatt att de inte har barn eftersom det inte fanns data på denna typ av 

familjeförhållanden.  

Utbildningsnivån har även den visat sig vara betydande för huruvida man är religiöst 

aktiv eller inte och till vilken grad man är det. Uppdelningen är även gjord så att befolkning 

under 21 år inte är medräknade då dessa individer inte är aktuella då man inte kan noteras för 

treåriga studier innan 21 eftersom man i Sverige vanligtvis går i gymnasiet tills det att man 

fyllt 18. Givetvis finns individer som går ut gymnasiet när de både är äldre och yngre men 

den eventuella felmarginalen har här bedömts som försvarbar. Utbildningsnivån är efter 

denna uppdelning en kvot av hur många människor som går en akademisk utbildning/erhållit 

akademisk examen genom det totala antalet människor i kommunen. Notera dock att 

                                                 
14

 Miller, A. & Hoffman, J., Risk and Religion: An Explenation of Gender Differences in Religiosity, 

s. 63 
15

 Finke, R., Demographics of Religous Participation: An Ecological Approach, s. 47 
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utbildningsregistret som SCB hämtat statistiken ifrån kan sakna uppgifter om vissa 

utbildningar som skulle ha kunnat höja en persons lägsta utbildningsnivå. Detta kan till 

exempel gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsinterna utbildningar 

eller äldre utbildningar. Detta korrelerar ganska starkt med nästa faktor som är vilken nivå av 

inkomst befolkningen i kommunen har.  

Inkomstnivå är även den, i likhet med ålderindelningen, baserad på medelvärdet av 

samtliga individers inkomst. Det är alltså medelinkomsten som ingår i analysen och det är 

även viktigt att påpeka att det är förvärvsinkomsten som menas och alltså inte eventuella 

vinster man har gjort genom att till exempel sälja hus eller sälja aktier.  

Befolkningsökning kan tillkomma på främst två olika sätt, dels genom migration, dels 

genom naturlig befolkningsökning, det vill säga genom barnafödande. Jag har valt att dela 

upp befolkningsökningen i migration (som indirekt blir behandlad i etnisk sammansättning) 

och naturlig befolkningsökning. Denna typ av ökning av befolkningen mäts helt enkelt i hur 

många barn som fötts (och överlevt födseln) dividerat med antal invånare ett givet år, i detta 

fall 2008.  

Religiöst aktiv hör inte till de faktiska demografiska faktorerna som undersöks men tål 

att förklaras ändå då viss förvirring annars kan uppstå. Man kan vara religiöst aktiv på många 

sätt, man kan till exempel be hemma, vara scientolog eller tro på helande stenar. Religiöst 

aktiv används dock i denna uppsats som en samlingsterm för att beskriva en person eller 

grupps benägenhet att antingen gå i kyrkan eller vara medlem i något kristet samfund. 

 

 

2. DEMOGRAFISKA FAKTORER  

 

Nedan följer relevant forskning som i denna uppsats blir grunden för vidare diskussion och 

slutsatser.  

 

2.1 Ålder 

Lynn diskuterar kring att en stark religiös tro i ungdomen eller i tidig vuxen ålder även 

medför en stark eller starkare tro även senare i livet. De som inte är religiösa i sin ungdom 

tenderar även att inte vara det senare i livet.16 Argue et. al. går även vidare i diskussionen och 

påvisar att forskningen även visat på att människor blir mer religiösa ju äldre de blir (se fig. 

1) vilket delvis kan förklaras av att då man blir förälder eller gifter sig (vilket mer ofta än 

sällan sker sent i livet) också tenderar till högre religiositet.17 Ännu en orsak till detta 

samband kan vara att man är mer osäker på sin identitet då man är ung och att man utvecklar 

denna ju äldre man blir i och med mer erfarenhet.18  

 

                                                 
16

 Lynn, L. et. al., Connecting religion and work: Patterns and influences of work-faith integration, s. 

678 
17

 Argue, A., et al., Age and Religiosity: Evidence from a Three-Wave Panel Analysis, s. 423 
18

 Lynn, L. et. al., Connecting religion and work: Patterns and influences of work-faith integration, s. 

678 
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Figur 1. Resultatet av en undersökning om huruvida ålder korrelerar med religiositet eller 

inte. Grafen visar ett positivt samband mellan ålder och religiositet. Källa: Argue, A., et al., 

Age and Religiosity: Evidence from a Three-Wave Panel Analysis, s. 430 

 

Förväntad slutsats baserat på litteraturen: En äldre urvalsgrupp av individer korrelerar 

positivt med religiös aktivitet. 

 

2.2 Könsfördelning 

Finke menar att en av de mest uppenbara faktorerna som avgör om man är religiöst aktiv eller 

inte är om man är man eller kvinna. Forskning har tydligt visat på att kvinnor i större 

utsträckning än män har ett starkt personligt engagemang för religion, har större sannolikhet 

att utveckla ett större intresse för religion samt besöker kyrkan oftare än män. En historisk 

trend som sträcker sig långt tillbaka uppvisar att oavsett ras, utbildning, ålder eller social 

klass så har kvinnor varit mer religiöst aktiva än män. Finke menar dock att denna trend bör 

jämna ut sig då kvinnor allt mer tenderar att förvärvsarbeta i samma utsträckning som män.19 

Miller och Hoffman menar att det finns två generella förklaringar till att kvinnor är mer 

benägna att aktivera sig religiöst än män. Den första har fokus på att kvinnor skulle kunna 

vara mer subtila, vårdande, fogliga och passiva än män och att dessa egenskaper bidrar till en 

högre religiositet. Dessa karaktärsdrag kan inte bara användas för att förutsäga någon form av 

religiositet mellan könen utan också inom varje kön för sig. Den andra förklaringen menar 

Miller och Hoffman, precis som Finke, gäller strukturella skillnader, så som lägre 

sysselsättningsstatus, påverkar religiositeten mellan könen. Vissa påstår även att kvinnors 

                                                 
19

 Finke, R., Demographics of Religous Participation: An Ecological Approach, s. 49, Miller, A. & 

Hoffman, J., Risk and Religion: An Explenation of Gender Differences in Religiosity, s. 63 
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större benägenhet att ta hand om sina barn ökar religiositeten eftersom det korrelerar med att 

se över sin familjs välmående.20 

För dagens Sverige kanske inte könsfördelningen påverkar så mycket som författarna 

påstår, eftersom kvinnor i dagens Sverige har en relativt hög sysselsättningsgrad samt att 

samhället blir mer och mer jämställt i frågor om föräldraledighet. Dock är det inte bara dessa 

faktorer som spelar in utan även, som Miller och Hoffman påstår, mer karakteristiska drag 

hos kvinnan som påverkar. Detta påstående tillsammans med att samhället faktiskt inte är helt 

jämställt idag bidrar till slutsatsen. 

 

Förväntad slutsats baserat på litteraturen: En könsfördelning med kvinnlig majoritet 

korrelerar positivt med att vara religiöst aktiv.  

 

2.3 Etnisk sammansättning och hushållssammansättning 

Inglehart och Norris menar att hög fertilitet i ett land, det vill säga ett land med en hög 

befolkningsökning, ofta är ett land med traditionella religiösa värderingar.21 Detta 

resonemang kan man även använda i regionala sammanhang, såsom på kommunnivå.  

Ju mer migration till ett visst område desto större är chansen för diversifiering av etnisk 

sammansättning. Wuthnow och Christiano menar att migration tenderar att bryta sociala 

nätverk, både på regional och nationell nivå minskar då antalet aktiva i kyrkan.22 

Om ett par gifter sig och skaffar barn och är aktiva i ett religiöst samfund, är också 

chansen stor att även barnet så småningom blir religiöst aktivt då föräldrar tenderar att 

integrera sina barn i liknande aktiviteter som de själva deltar i.23 Liknande samband har Argue 

et al. funnit i deras forskning kring ålder, hushållssammansättning och religion. Deras 

uppfattning är att familjer med barn tenderar till högre religiositet samt att skilsmässor eller 

att förlora sin make/hustru visar på en sänkt religiositet hos en individ.24  

 

Förväntad slutsats baserat på litteraturen 1: Hög migration till ett område korrelerar 

negativt med religiös aktivitet. 

Förväntad slutsats baserat på litteraturen 2: En hög andel gifta par med barn korrelerar 

positivt med ökad religiös aktivitet.  

 

2.4 Utbildningsnivå 

Utbildning korrelerar relativt starkt med inkomst och har därför också en stark 

sammankoppling till religiös aktivitet. En studie har visat på att högskolestudier och hög 

utbildningsnivå medför en nedgång i religiös medverkan och tro. Utbildade människor 

tenderar även att ge mer sekulariserade svar på vad Gud är än vad outbildade människor gör. 

Man har även visat, genom att utföra enkätstudier, att nyblivna collagestudenter i USA mer 

och mer går från en tro på att ”utveckla en meningsfull livsfilosofi” till att ”utveckla en stabil 

                                                 
20

 Miller, A. & Hoffman, J., Risk and Religion: An Explenation of Gender Differences in Religiosity, 

s. 63 
21

 Inglehart, R. & Norris, P., The sacred and secular: Religion and politics worldwide, s. 24 
22

 Finke, R., Demographics of Religous Participation: An Ecological Approach, s. 47 
23

 Ibid., s. 48 
24

 Argue, A., et al., Age and Religiosity: Evidence from a Three-Wave Panel Analysis, s. 430-431 
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ekonomi”. Detta visar på nuvarande normer som ofta kretsar kring materialism och 

konsumtion hellre än på tro och andlighet. De studenter som sedan även tar examen är de som 

visar på en extra stor minskning av religiositet.25 

 

Slutsats: Hög utbildningsnivå korrelerar negativt med religiös aktivitet. 

 

2.5 Inkomstnivå och ekonomisk tillväxt 

Lipford och Tollison diskuterar korrelationen mellan inkomst och religiöst medlemskap. 

Undersökningen visar att grupper med hög inkomst även tenderar till en låg andel religiöst 

medlemskap. Detta implicerar därmed att personer lägger mer tid på olika ekonomiska 

marknadsaktiviteter hellre än på religiös aktivitet. Personer som lägger mycket tid på olika 

marknadsaktiviteter känner också att religiös aktivitet är extra kostsam då det tar mycket tid. 

Tid hos högavlönade är ofta högt värderad då man kan generera mer ekonomisk vinning om 

man har mer tid. Religiös aktivitet blir därför indirekt ekonomiskt mödosam till skillnad från 

lågavlönade personer. Lipford och Tollison påpekar även att relationen verkar åt andra hållet 

också, alltså att ökad religiös aktivitet medför minskad tid åt att uppbära ekonomisk vinning.26 

Att antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar i Sverige kan enkelt konstateras utifrån 

sammanställningar från Svenska kyrkans egna undersökningar.27 Varför detta sker är dock en 

mer komplicerad fråga som delvis kan förklaras med hjälp av Inglehart och Norris teori med 

två olika förklaringar till varför ett samhälle ser en minskad religiös aktivitet (se fig. 2). Den 

första visar på hur stark ekonomisk tillväxt tenderar att leda till minskad aktivitet i religiösa 

sammanhang. Detta skulle ske eftersom med en ekonomisk tillväxt också följer en förhöjd 

nationell säkerhet. Ett land skulle alltså bli säkrare med hög ekonomisk tillväxt eftersom det 

bland annat får ett starkare välfärdssystem (bättre sjukvård, socialbidrag, psykiatrisk vård, 

pensioner med mera) och människor blir då mindre benägna att begå brott. Ett säkrare land i 

sin tur leder till att människor har mer tid och kraft att ägna sig åt att skapa ännu mer 

ekonomisk vinning vilket leder till materiella vinster som i sin tur ofta leder till minskad 

religiös aktivitet. En annan förklaring som Inglehart och Norris menar verkar till minskad 

religiös aktivitet är att med ökad ekonomisk tillväxt sker även en ökning av onödig 

konsumtion vilket leder till att man lättare negligerar traditionella värden och aktiviteter där 

religiös medverkan innefattas.28 

 

                                                 
25

 Uecker, J. & Regnerus, M., Losing My Religion: The Social Sources of Religous Decline in Early 

Adulthood, s. 1669 
26

 Lipford, J. & Tollison, R., Religious participation and income, s. 250 
27

 Appendix: Svenska Kyrkans medlemsutveckling år 1972-2010 
28

 Hirschle, J., The affluent society and its religious consequences: an empirical investigation of 20 

European countries, s. 265-266 
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Figur 2. Ingelhart och Norris teori om hur ekonomisk tillväxt i leder till minskad religiös 

medverkan i två olika led. 

Källa: Inglehart, R., Norris, P., The sacred and secular: Religion and politics worldwide, s. 

48 

 

Förväntad slutsats baserat på litteraturen: Hög inkomstnivå korrelerar negativt med religiös 

aktivitet. 

 

2.6 Naturlig befolkningsökning  

Befolkningsökning i form av migration sker i olika grad i alla kommuner. Denna typ av 

befolkningsökning är av okontrollerad art, medan naturlig befolkningsökning är av en mer 

kontrollerad sådan. När man talar om naturlig befolkningsökning är det barnafödsel man talar 

om, detta kombinerat med allt lägre dödsantal genererar en ökning av befolkningen, givet att 

folkförflyttningen från regionen inte är högre än denna ökning. Då migration, som nämnts 

tidigare, tenderar till att bryta sociala nätverk, tenderar barnafödsel att istället integrera 

samhällets nya medlemmar i dess mönster och organisationer. Att naturlig befolkningsökning 

hör ihop med en ökning av religiositet hos en given befolkning är förknippat med att par gifta 

i kyrka tenderar att så småningom skaffa barn. Ett gift par i sin tur tenderar till att öka sin 

religiösa aktivitet vilket då också gäller det nyfödda barnet.29 

 

Förväntad slutsats baserat på litteraturen: Ökad naturlig befolkningsökning korrelerar 

positivt med ökad religiös aktivitet. 

 

2.7 Regionala skillnader 

Variationer i hur stark religiös uppfattning människor i en viss region har och hur den 

religiösa kulturen tenderar att vara i olika regioner har blivit noterade av H. Paul Chalfant och 

Peter L. Heller. De har baserat sin studie på en rad olika källor varav en studie som har gjorts 

av Finke på området, kallad ”Det ekologiska perspektivet”. Denna angriper religion i termer 

av demografiska förhållanden i olika regioner av ett land. Ett exempel som Finke använder 

sig av är hur katolicismen i USA mest är utbredd i nordöst medan till exempel den lutherska 

läran mest är utbredd i väst. Historiskt sett har det alltid sett ut så här och förklaras av att folk 

med samma läror bosatte sig i samma geografiska områden. Det svarar dock inte på frågan 

varför det ser ut så här idag. Forskningen grundar sig på den sociala kontexten av religionen 

                                                 
29

 Finke, R., Demographics of Religous Participation: An Ecological Approach, s. 48 
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som bestäms av tre faktorer; migration, naturlig befolkningsökning och könsfördelning. 

Studien visar att mobilitet och hur invånarna är könsuppdelade har betydelse för hur man ser 

på religion. Hög mobilitet i en given region och en hög andel män i populationen visade på 

lägre religiös aktivitet. Han menar i och med detta ”ekologiska perspektiv” att man inte är 

intresserad av hur individer ser på religiositet i form av tro och den individuellas attityd utan 

att man ska mäta religiositet utifrån en social struktur. Nästa steg är att undersöka hur sociala 

mönster inverkar på religiösa mönster, vilket undersökts i en annan studie kallad ”Social 

inlärningsteori”, skriven av Stump. Denna studie undersöker hur religiös aktivitet är ett mått 

på vad man har lärt sig i familjen och i den religiösa gruppen. Stump föreslår att regionala 

kulturella skillnader leder till olika typer av social inlärning och då även skillnader i religiösa 

mönster.30 

Här presenteras ingen slutsats utan detta avsnitt finns bara med för att upplysa om det 

faktum att regionala skillnader är viktiga att ta hänsyn till då man talar om religiös aktivitet 

och att skillnader faktiskt finns mellan olika regioner, såsom kommuner. Stockholms 

kommun till exempel är en kommun som även fungerar som Sveriges huvudstad vilket gör 

kommunen speciell då den exempelvis har högre utbyggnad av kollektivtrafik än andra 

kommuner. Detta medför större mobilitet i regionen vilket då Finke påstår skulle leda till 

lägre religiös aktivitet. En annan aspekt på Stockholms kommun är att den sociala strukturen i 

regionen bör skilja sig från hur den sociala strukturen ser ut i mindre kommuner vilket också 

gör kommunen intressant i detta sammanhang. 

 

 

3. ANALYS 

 

Resultatet av regressionen (tabell 3) visar på hur de demografiska faktorerna korrelerar med 

Svenska kyrkans medlemsandel. I ”Model Summary” (tabell 2) visas R² som är en viktig 

koefficient i sammanhanget. Den förklarar hur bra förklaringsgraden är av regressionen och 

kan läsas av som procent, där 100 % är bästa möjliga förklaringsgrad. 0,844 betyder att cirka 

84 % av variationen bland medlemsandelen kan förklaras av de oberoende variablerna. Detta 

är en förvånansvärt hög siffra som visar att valet av koefficienter varit relevanta för 

undersökningen.  

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,918
a
 ,844 ,840 2,65185273 

                                                 
30

 Chalfant, P. & Heller, P., Regional Differences in Religiosity, s. 76-77 

Tabell 2. Modellens förklaringsgrad visas här i form av ”R 

Square”. 
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För att undersöka hur mycket varje faktor spelar in på förklaringsgraden görs en regression 

(tabell 2) som stegvis lägger till en variabel i taget för att på så sätt påvisa de olika faktorernas 

påverkan på förklaringsgraden. Denna typ av regressionsanalys tar även bort insignifikanta 

resultat, vilket har medfört att inkomstnivå och naturlig befolkningsökning här är 

avlägsnade.31 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,854
a
 ,729 ,728 ,03455 

2 ,898
b
 ,806 ,805 ,02924 

3 ,908
c
 ,825 ,823 ,02789 

4 ,913
d
 ,834 ,832 ,02713 

5 ,918
e
 ,843 ,840 ,02648 

a. Koefficienter: Etnisk_sammansättning 

b. Koefficienter: Etnisk_sammansättning, Utbildningsnivå 

c. Koefficienter: Etnisk_sammansättning, Utbildningsnivå, Medelålder 

d. Koefficienter: Etnisk_sammansättning, Utbildningsnivå, Medelålder, Hushållssammansättning 

e. Koefficienter: Etnisk_sammansättning, Utbildningsnivå, Medelålder, Hushållssammansättning, 

Könsfördelning 
 

 

Här är det intressant att notera hur etnisk sammansättning utgör hela 73 % av 

förklaringsgraden och att tillsammans med utbildningsnivå utgör de 81 % av den totala 84 %. 

Detta visar på hur viktig den etniska sammansättningen är då man för en diskussion om 

medlemsandelen i Svenska kyrkan. 

                                                 
31

 Wahlgren, L., SPSS steg för steg, s. 103 

Tabell 3. ”R square” ökar då en ny koefficient tillkommer i 

undersökningen.  



16 

 

 

Tabell 4. Regressionsanalys. Beroende variabel: Medlemsandel i Svenska kyrkan. 

Ostandardiserade B- koefficienter. Signifikansnivå inom parantes. 

 

Utifrån tabell 4 ser man ett något förvånande resultat som att inkomstnivå, utbildningsnivå 

och naturlig befolkningsökning inte visar sig vara signifikanta nog för att man ska kunna vara 

säker på att dessa korrelerar med medlemsandelen. Inom parenteserna i tabell 4 visas 

signifikansnivån för koefficienterna.  

Om detta tal är mindre än 0,05 är det 95 % sannolikhet att koefficienten inte är 0, vilket 

betyder att den inte har någon inverkan överhuvudtaget. Då koefficienten är skild från 0 är 

den signifikant, med andra ord så är alla koefficienter med talet inom parentes under 0,05 

signifikanta koefficienter med 95 % sannolikhet.32 Inkomstnivå, utbildningsnivå och naturlig 

befolkningsökning ligger samtliga över denna gräns så resultatet anses inte vara tillförlitligt 

nog för att man ska kunna dra några givande slutsatser utifrån denna regression. Indikeringen 

för på vilket sätt en faktor korrelerar med medlemsandelen visas även den i tabell 4 på talet 

över parentesen. Är denna faktor negativ korrelerar faktorn negativt med medlemsandelen. 

Med andra ord, ökar man den demografiska faktorn ett steg, kommer medlemsandelen att 

                                                 
32

 SPSS- akuten A 

 

 

 

 

Naturlig befolkningsökning   -1,498 

(0,316) 

  

                                          

Inkomstnivå    1,87E-05 

(0,866) 

  

        

Utbildningsnivå    0,110 

(0,086) 

  

        

Hushållssammansättning   0,163 

(0,002) 

  

        

Etnisk sammansättning   -0,609 

(0) 

  

        

Könsfördelning    -1,01 

(0) 

  

        

Medelålder    0,006 

(0) 

  

        

Intercept     1,063   

N     290   

R²         0,844     
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sjunka med motsvarande andel steg. Om man till att börja med analyserar resultaten för de 

signifikanta faktorerna ser man att medelåldern och hushållssammansättningen korrelerar 

positivt med medlemsandelen. Könsfördelning och etnisk sammansättning korrelerar däremot 

negativt med medlemsandelen. Samtliga av dessa variabler är alltså signifikanta, dock kan 

man diskutera även här vilken som är mer eller mindre signifikant. Detta kan man se på t-

värdet33 i bilaga, tabell X. T-värdet för etnisk sammansättning har störst avstånd från 0 av 

samtliga variabler, vilket då indikerar att det även är den variabeln som är mest signifikant, 

även om samtliga ovanstående variabler var signifikanta.  

Logiskt borde inkomstnivå och utbildningsnivå korrelera starkt med varandra. Vid 

tillfällen då sådana faktorer är med i samma analys är det viktigt att se hur pass stark 

multikollinearitet det finns i analysen. Multikollinearitet34 är ett fenomen som visar sig då en 

regression har många oberoende variabler som i sig korrelerar mer eller mindre starkt med 

varandra. Efter undersökning (tabell 5) visades stark relation mellan utbildningsnivå och 

inkomstnivå, då de med 99 % sannolikhet korrelerar till cirka 80 % med varandra. Denna 

starka korrelation motiverar till att två nya regressioner genomfördes med var och en av 

koefficienterna inblandade. Detta för att se hur de ter sig ensamma med de andra 

koefficienterna i en regression. I första fallet (bilaga, tabell Y) visade sig utbildningsnivå bli 

signifikant, dock blev inkomstnivån (bilaga, tabell Z) fortfarande inte signifikant nog för att 

man med säkerhet skulle kunna dra några slutsatser från det.  

 

Correlations 

  Utbildningsnivå Inkomstnivå 

Utbildningsnivå Pearson Correlation 1 ,803
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 290 290 

Inkomstnivå Pearson Correlation ,803
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 290 290 

Tabell 5. Utbildningsnivå och inkomstnivå korrelerar starkt med 

varandra. ** Korrelation är signifikant på 0.01-nivå (2-sidig). 

 

Då etnisk sammansättning hittills i analysen haft en så dominerande roll är det intressant att ta 

reda på hur en liknande regression, utan etnisk sammansättning hade sett ut. Detta är 

intressant eftersom övriga variabler blir relativt ”osynliga” i ovanstående undersökningar. En 

regressionsanalys utan etnisk sammansättning kan dock ”lyfta fram” övriga variabler så att 

man lättare kan se deras samband med medlemsandelen i Svenska kyrkan. I tabell 6 har en 

regressionsanalys gjorts där etnisk sammansättning och inkomstnivå är borttagna ur 

regressionsanalysen. Inkomstnivå har valts bort av samma skäl som tidigare, alltså att den är 

                                                 
33

 SPSS- akuten C 
34

 SPSS- akuten B 
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så starkt korrelerande med utbildningsnivå. Dock avlägsnas även utbildningsnivån då den har 

varit insignifikant för resultatet. Man ser här hur medelåldern har störst inverkan på 

förklaringsgraden av dessa tre.  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,639
a
 ,408 ,406 ,05103 

2 ,735
b
 ,541 ,538 ,04504 

3 ,742
c
 ,551 ,546 ,04463 

a. Koefficienter: Medelålder 

b. Koefficienter: Medelålder, Hushållssammansättning 

c. Koefficienter: Medelålder, Hushållssammansättning, Könsfördelning 

Tabell 6. Stegvis regressionsanalys där etnisk sammansättning 

och inkomstnivå är bortvalda. 
 

 

 

4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

 

Under tiden som denna uppsats har skrivits och genom de litteraturstudier som gjorts har inte 

några studier funnits som behandlar det antal demografiska faktorer som presenteras i denna 

uppsats. Denna upptäckt var inte förväntad då religionens förhållande till demografiska 

faktorer torde vara ett hett ämne med dagens många diskussioner om religion och de många 

oroligheter det skapar. Detta gjorde det dock intressant att genomföra en sådan undersökning, 

inte främst för att undersöka just Svenska kyrkans medlemsandel, utan också för att visa på 

att ett mervärde finns i att genomföra liknande undersökningar. Mervärdet av denna 

undersökning kommer att diskuteras senare i kapitlet efter det att varje demografisk faktor 

först har diskuterats. Innan detta sker bör dock påpekas att en jämförelse mellan resultaten 

från denna uppsats och resultaten från litteraturen kan vara problematiskt då studierna skiljer 

sig åt mellan olika områden såsom geografi, tidsperspektiv, undersökningsmetod och så 

vidare. Den geografiska indelningen av kommuner kan även ha påverkat analysen som 

genomförts. Detta eftersom en region kan innehålla både rika och fattiga, invandrartäta och 

invandrarglesa områden. En annan region såsom till exempel Storstockholm innefattas av 

relativt definierade kommuner angående dessa aspekter. Att vara uppmärksam på att detta 

kan ha påverkat resultatet är viktigt. En annorlunda indelning av kommunerna hade gett ett 

annorlunda resultat. 

Enligt Argue et al. korrelerar en äldre urvalsgrupp av individer positivt med religiös 

aktivitet, vilket även visades av regressionsanalysen som genomfördes. Om än väldigt svagt, 

korrelerade det dock positivt med medlemsandelen. Exempel på detta kan synliggöras något 

då man analyserar de tio kommuner med högst medlemsandel. Gemensam faktor för dessa 

kommuner är en hög medelålder jämfört med rikssnittet. De tio kommunerna har en 
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medelålder på över 45 år, vilket är cirka 3 år över rikssnittet och kan på så sätt tydligare visa 

på att ett samband kan finnas mellan ålder och medlemsandel. 

Könsfördelningen gav dock ett resultat som direkt motsäger litteraturen. Finke menar att 

en av de mest uppenbara faktorerna för huruvida man är religiöst aktiv eller inte är om man är 

man eller kvinna då kvinnor i större utsträckning är religiöst aktiva. Resultatet av 

undersökningen i denna uppsats visar istället på en negativ korrelation för kvinnligt kön 

gentemot medlemsandelen. Att korrelationen här är negativ, alltså att en större andel män 

visar på ökad religiös aktivitet var, på grund av det till synes tydliga resultatet av Finke, inte 

ett väntat resultat. Han menade dock även att denna fördelning av kön i religiösa 

sammanhang bör jämna ut sig då kvinnor tenderar att arbeta allt mer. Detta ser jag som en 

möjlig förklaring till det avvikande resultatet. Sverige är ett mycket modernt och relativt 

jämlikt land med en mycket hög andel kvinnor på arbetsmarknaden. Då litteraturen skriven av 

Finke är från 1989, kan det även vara så att åren mellan 1989-2008 har varit en tid för 

kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden i högre grad. 

Den etniska sammansättningen påverkas av hur stor andel migration till ett område det 

är. Migration ökar invandrartätheten som då påverkar den etniska sammansättningen. Enligt 

Finke korrelerar ökad migration negativt med religiös aktivitet. Etnisk sammansättning är den 

variabel som gav klarast besked i hur relationen med medlemsandelen ser ut. 

Signifikansnivån var starkast av samtliga variabler då t-värdet låg längst bort från 0, samt att 

det fanns en väldigt stark negativ korrelation med medlemsandelen. Det var även denna 

variabel där förklaringsgraden överlägset var starkast. Att den etniska sammansättningen 

skulle vara betydelsefull i sammanhanget hade jag räknat med redan innan uppsatsen tog 

form. Att den dock skulle ha en sådan stark inverkan som den bevisligen har var dock inte 

något som var väntat. Ser man på den etniska sammansättningen på kommunnivå finns det 

några utstickande exempel som är intressanta att föra en närmare diskussion kring. Två av 

dessa exempel är kommunerna Botkyrka och Haparanda. Det som är gemensamt för de båda 

är att de har väldigt hög invandrartäthet men med en vitt skild medlemsandel i Svenska 

kyrkan. Båda kommunerna har en invandrartäthet på cirka 50 % (och är då Sveriges mest 

invandrartäta områden). Haparandas medlemsandel i Svenska kyrkan är dock 78,5 %, medan 

Botkyrkas medlemsandel endast är 45,2 % (som är Sveriges lägsta). Att ta Botkyrka som 

exempel och se att det följer både de uppgifter som finns i litteraturen och de resultat som 

presenteras i denna uppsats är enkelt att se. Att dra samma slutsats för Haparanda är däremot 

inte möjligt. Det finns dock en naturlig förklaring för detta fenomen som här bör beaktas. 

Haparanda gränsar nämligen till den finska staden Torneå så mycket att de i princip har vuxit 

samman. Finland har, liksom Sverige en befolkning där lutheranska kristna är en majoritet. 

Finländare bör i denna kommun vara väldigt många då kommunerna i stort sett delar samma 

stadsdel, vilket gör att denna typ av invandring inte ger samma utslag på medlemsandelen i 

Svenska kyrkan som invandring från andra länder gör. Invandrare i Botkyrka till exempel har 

inte i samma utsträckning samma religiösa tro som finländarna, vilket då ger ett väldigt 

kraftigt negativt utslag på medlemsandelen. En tredje kommun som har en väldigt låg andel 

medlemmar är Stockholm kommun med cirka 59 %. Detta kan också förklaras av en hög 

andel invandrare på 28 % (mot rikssnittets 13 %) men också av en relativt låg medelålder på 

39 år (mot rikssnittets 43 år). Andra faktorer som kan påvisa en låg medlemsandel i 
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Stockholm kommun är en låg andel hushåll med familj (hushållssammansättningen) på 37 % 

(mot rikssnittets 51 %). Det är svårare att dra några slutsatser om de andra faktorerna då 

naturlig befolkningsökning är relativt jämn över riket, samt att inkomstnivå och 

utbildningsnivå inte blev signifikanta. Trots att inkomstnivå och utbildningsnivå har en 

väldigt låg signifikansnivå, ser man i exemplet med Stockholm att det stämmer överens med 

litteraturen då medelinkomsten på 279 tkr (mot rikssnittets 221 tkr) och utbildningsnivån på 

29 % (mot rikssnittets 13 %) båda talar för en låg medlemsandel. 

Hushållssammansättningen som är baserad på andel gifta par över 16 år med barn 

korrelerar enligt Argue et al. positivt med ökad religiös aktivitet. ”Religiös aktivitet” kan 

anses som ett vagt begrepp då det kan innebära all slags religiös aktivitet, och inte just 

deltagande i kyrkan. Dock är deltagande i kyrkan just en religiös aktivitet, så att påstå att den 

positiva korrelationen mellan hushållssammansättningen och religiös aktivitet även gäller 

deltagande i kyrkan, anser jag i denna form vara berättigad, trots att det inte nämns på detta 

vis. Även i undersökningen i denna uppsats korrelerade hushållssammansättningen positivt 

med medlemsandelen.  

Både utbildningsnivå och inkomstnivå visade sig vara något problematiska att handskas 

med då signifikansnivån för de båda var så pass låg att de uteslöts ur den stegvisa 

regressionsanalysen. Detta motiverade även att undersöka huruvida de korrelerade eller inte. 

Detta gjordes genom en korrelationsanalys där resultatet blev att de korrelerade väldigt starkt 

med varandra. Jag tror dock att man kan vara kritisk mot denna slutsats eftersom många 

städer med mycket studenter inte alls har särskilt hög medelinkomstnivå. Många studenter har 

mer än tre års eftergymnasiala studier och kommer därmed med i statistiken under 

utbildningsnivå. Dessa studenters inkomst är dock oftast inte högre än den Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) ger dem, vilket kan ge en skev bild då man jämför 

utbildningsnivå med inkomstnivå. Jag tänker att detta kan påverka korrelationen speciellt i 

studentstäder där inkomst- och utbildningsnivå inte alls korrelerar särskilt starkt. Det är först 

när dessa studenter kommer ut i arbetslivet som korrelationen visar sig på riktigt. Slutsatserna 

att inkomstnivå och utbildningsnivå korrelerar negativt med religiös aktivitet borde ändå 

stämma nationellt sett, dock ger regressionsanalysen högst insignifikanta resultat vilket 

betyder att man inte bör dra för stora slutsatser kring dessa resultat. 

En annan aspekt kring ekonomi är Ingelhart och Norris tes om att ett land med hög 

bruttonationalprodukt (BNP) tenderar till lägre religiös aktivitet. Undersöker man hur 

Sveriges BNP (fig. 3) har sett ut de senaste åren har en stabil uppgång varit den rådande 

trenden vilket även detta kan vara en bidragande orsak till att Sverige överlag är ett land med 

relativt låg religiositet.  
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Naturlig befolkningsökning gav, såsom utbildningsnivå och inkomstnivå insignifikanta 

resultat och blir därför också något problematisk att diskutera. Anledningen till att den 

naturliga befolkningsökningen i resultatet inte anses vara signifikant kan bero på att det i 

sammanhanget handlar om väldigt låga kvoter, från 0,5-1,7 %. En ökning här med ”ett steg” 

ger då en väldigt stor ökning förhållandevis till de andra variablerna vilket kan göra 

tolkningen skev av denna variabel. Detta är dock bara mina egna tankar utan något underlag 

som påvisar detta.  

Att ingen föds in i medlemskap längre är något som påpekats tidigare. Det kan grumla 

resultatet, och förklarar en sjunkande medlemsandel. Man kan här framföra argumentet att 

Sverige i samband med lagförändringen som bidrar till detta går mot en allt mer sekulariserad 

och modern stat. Detta gäller för staten i sin helhet. De demografiska variablerna visar dock 

på skillnader regioner emellan vilket är intressant att undersöka då det faktiskt finns 

skillnader. Mycket av dessa skillnader består av rena faktum som att man i Haparanda har 

mycket finländska invandrare vilket gör kommunen till en invandrartät kommun fast med hög 

medlemsandel. Andra skillnader består i att man i vissa kommuner inte påvisar samma 

sekularisering som sker i till exempel Stockholm. Jag tänker mig till exempel mindre 

kommuner med hög medelålder, där invånarna är mindre benägna att gå ur Svenska kyrkan.  

Med denna uppsats, tillsammans med dess regressionsanalys och de utvalda variabler, 

kan liknande undersökningar göras i andra länder för att på så sätt undersöka hur en given 

religiös aktivitet ter sig i ett givet land. Anledningen till att jag här benämner detta som 

religiös aktivitet är för att man kan använda en sådan regressionsanalys för en mängd olika 

religiösa aktiviteter, inte bara för att undersöka medlemskap i kyrkan. I ett sådant fall då till 

exempel andelen medverkande i gudstjänst undersöks, är inte den teoretiska bakgrunden 

direkt tillämpbar, dock kan man använda samma metod som användes i denna uppsats. En 

annan intressant aspekt skulle vara att föra in detta i ett bredare geografiskt sammanhang då 

man jämför grannländer med varandra för att på så sätt påvisa skillnader dem emellan. Jag 

skulle även våga påpeka att man kan tillämpa metoden på samtliga religioner och dess 

religiösa aktiviteter, vilket då gör metoden tillämpbar i stort sätt på varenda kontinent. Skulle 

denna metod tillämpas på en annan religion kan dock någon enstaka demografisk variabel 

behöva ändras så att den passar den undersökta kulturens förhållanden. 

Figur 3. Sveriges BNP från 1993- 2009. På y-axeln visas miljarder kronor. 

Källa: Ekonomifakta 
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BILAGOR 

 

Tabell X 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,063 ,153  6,956 ,000 

Medelålder ,006 ,001 ,221 4,277 ,000 

Könsfördelning -1,010 ,264 -,113 -3,825 ,000 

Etnisk_sammansättning -,609 ,027 -,668 -22,421 ,000 

Hushållssammansättning ,163 ,051 ,099 3,186 ,002 

Utbildningsnivå -,110 ,064 -,089 -1,722 ,086 

Inkomstnivå 1,872E-5 ,000 ,008 ,169 ,866 

Naturlig_befolkningsökning -1,498 1,492 -,045 -1,004 ,316 

a. Dependent Variable: SvK_andel_dec 

 

Tabell Y 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,066 ,152  7,032 ,000 

Medelålder ,006 ,001 ,220 4,286 ,000 

Könsfördelning -1,012 ,263 -,113 -3,840 ,000 

Etnisk_sammansättning -,608 ,027 -,667 -22,812 ,000 

Hushållssammansättning ,167 ,045 ,102 3,692 ,000 

Utbildningsnivå -,102 ,044 -,083 -2,311 ,022 

Naturlig_befolkningsökning -1,520 1,484 -,046 -1,024 ,307 

a. Dependent Variable: SvK_andel_dec 
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Tabell Z 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,124 ,149  7,528 ,000 

Medelålder ,006 ,001 ,238 4,681 ,000 

Könsfördelning -1,177 ,247 -,132 -4,775 ,000 

Etnisk_sammansättning -,598 ,027 -,656 -22,561 ,000 

Hushållssammansättning ,202 ,046 ,123 4,405 ,000 

Naturlig_befolkningsökning -1,706 1,492 -,051 -1,144 ,254 

Inkomstnivå ,000 ,000 -,051 -1,539 ,125 

a. Dependent Variable: SvK_andel_dec 
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Inträden i och utträden ur Svenska kyrkan år 1970-2010 
 
 

Vem räknas som inträdd respektive utträdd? 
De flesta som inträder i Svenska kyrkan gör det som små barn, vid dopet. Som 
inträdda i denna tabell räknas dock endast personer över 12 år, som själva fattat 
beslutet att tillhöra Svenska kyrkan. Utträden räknas däremot i alla åldrar. 
 
Varför utträder människor ur Svenska kyrkan? 
Utträdet ur Svenska kyrkan är resultatet av en lång process av fjärmande från 
Svenska kyrkan. Den som lämnar Svenska kyrkan tror inte som (man uppfattar att) 
kyrkan tror, eller tar sällan del av det den erbjuder. Kvinnoprästmotståndet har ofta 
präglat bilden av kyrkan och den tydliga redovisningen av kyrkoavgiften fungerar till 
sist som en utlösande faktor. Läs mer i  boken  Utträden  som  utmanar.  Svenska  
kyrkans  utredningar 2003:2. Beställ hos Svenska kyrkans InformationsService, e-
post: info@svenskakyrkan.se. Kommentarer till enskilda år finns under tabellen. 
 

 

 Inträden Utträden 
 
År 

 
Antal 

% av icke- 
medlemmar 

 
Antal 

 
% av medlemmar 

1970 2 571  9 403  
1971 2 173  7 078  
1972 1 560 0,4 6 406 0,1 
1973 1 777 0,5 11 946 0,2 
1974 1 969 0,5 10 869 0,1 
1975 2 006 0,5 8 680 0,1 
1976 2 394 0,5 11 537 0,1 
1977 2 750 0,6 14 196 0,2 
1978 2 816 0,5 31 016 0,4 
1979 3 241 0,6 21 381 0,3 
1980 5 729 1,0 12 935 0,2 
1981 4 851  11 553  
1982 4 909 0,8 14 373 0,2 
1983 5 180 0,8 12 661 0,2 
1984 5 874 0,9 13 394 0,2 
1985 5 541 0,8 14 775 0,2 
1986 5 431 0,7 13 423 0,2 
1987 4 985 0,6 12 617 0,2 
1988 5 739 0,7 14 059 0,2 
1989 6 040 0,7 12 411 0,2 
1990 5 263 0,6 13 975 0,2 

1991 8 254 0,8 12 329 0,2 
1992 11 783 1,1 11 038 0,1 
1993 6 528 0,6 14 441 0,2 
1994 8 033 0,7 20 613 0,3 
1995 12 157 1,0 20 037 0,3 
1996 7 115 0,6 15 533 0,2 
1997 5 954 0,4 13 037 0,2 
1998 5 025 0,4 13 233 0,2 

mailto:info@svenskakyrkan.se
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 Inträden Utträden 
 
År 

 
Antal 

% av icke- 
medlemmar 

 
Antal 

 
% av medlemmar 

1999 4 990 0,3 33 587 0,5 
2000 5 766 0,4 18 751 0,3 
2001 6 005 0,4 57 653 0,8 
2002 5 381 0,3 44 760 0,6 
2003 5 131 0,3 59 004 0,8 
2004 5 142 0,3 79 032 1,1 
2005 6 099 0,3 68 823 1,0 
2006 5 479 0,2 57 351 0,8 
2007 5 920 0,3 56 174 0,8 
2008 6 005 0,2 50 360 0,7 
2009 6 536 0,2 73 396 1,1 
2010 5 927 0,2 56 939 0,9 

 

 
 

Kommentar: 
År 1970 och 1971 saknas uppgifter om antal kyrkomedlemmar. 

 
År 1978 utträde relativt många. I Sverige pågick debatten om kvinnoprästmotståndet, men 
kyrkoutträden var vanliga även i andra europeiska länder denna tid. Det skulle tyda på en mer allmän 
förändring i människors relation till de stora lutherska kyrkorna. 
 
År 1981 upprättades ingen personförteckning av RSV. Därför saknas uppgift om antal 
kyrkomedlemmar. 
 
År 1992 och 1995 inträdde ovanligt många. Ingen förklaring till detta har sökts. 
 
År 1999 var utträdena många i traditionellt frikyrkliga regioner. "Dubbelanslutna" frikyrkomedlemmar 
valde att utträda ur Svenska kyrkan inför de förändrade relationerna mellan kyrkan och staten som 
trädde i kraft den 1 januari år 2000. 
 
Från och med 2001 utträder många i samband med deklaration och skattebesked. 


