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FÖRORD

Efter inledande kontakter från Statskontoret Religionssociologiskamed

Institutet under 1990hösten och uppdrag Carl Axelpå hovrättspresidentav
Petri ansvarig för Utredningen med uppdrag klargöranärmareattsom
Svenska kyrkans ekonomiska och rättsliga förhållanden BRK-utredningen,

har forskargrupp med anknytning till religionssociologiskaden sektionenen
vid Svenska kyrkans forskningssekretariat genomfört föreliggande under-

sökning. Arbetsgruppen har bestått teol kand Jonas Alwall från Svenskaav
kyrkans forskningssekretariat, professorn i religionssociologi vid Lunds

universitet Göran Gustafsson professorn i religionssociologi vidsamt

Uppsala universitet Thorleif Pettersson.

Efter de inledande kontakterna februaripresenterade arbetsgruppen i

1991 skiss till undersökning Svenska kyrkan: samhörighets-en en om
känsla medlemskap utträdesbenägenhet och Civildepartementets kyrko-- -
enhet ställde då medel för undersökningens genomförande till förfogande.

Arbetsgruppen hafthar kontinuerlig kontakt med utredningen och disku-

terade vid aprili ingående bland formuleringen olikamöteett annat av
frågor i undersökningen. Vid referensgruppsmöte på Statskontoret iett

oktober 1991 diskuteradespresenterades och preliminära resultat från

undersökningen.

I slutrapporten kapitel 1 2 3har skrivits Jonas Alwall, kapitel ochav
Göran Gustafsson kaptiel förfat-och 4 Thorleif Pettersson allaav av men

står bakom den helhet utgör.tarna rapportensom

Uppsala och i 1991Lund november

Jonas Göran GustafssonAlwall Thorleif Pettersson
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INLEDNING1
.

Undersökningen1.1.

frånförfråganInstitutetReligionssociologiska1990 ficknovemberI en
förförutsättningarnaundersökningvidbiträdaStatskontoret att omenom

gälldeFörfrågantillförhållandevid ändrat staten.finansieringkyrkans ett

medlemmar-betalningsvilja hosframtidaundersökningimedverkan omen
undersökningDennaförhållande.organisatorisktändratefter sådantettna
ekonomi.Svenska kyrkansanalysStatskontoretskompletteraskulle av

frågandet bakomdockframkomdiskussioner attEfter inledande snart

fråga,grundläggandeochviktigarefannsbetalningsvilja merenom
ochkyrkomedlemskapsitttillinställningnämligen medlemmarnasden om

kyrkamellanförhållandeändratskulle påverkasdenna inställninghur ettav
be-görahuvud kunnaför överbetonades tagetoch Det att enattstat. man,

i vilkentillmåste kännakonsekvenser,ekonomiskadömning konkretaav
med-kvarståsigtänkakundeutsträckning kyrkomedlemmarna att som

ERK-utred-diskussioner medVidskildes åt.ochkyrkanlemmar statenom
dessutomforskningssekretariat framkomkyrkansinom Svenskaningen och

model-från konkretautgåskulleinteundersökningeniönskemålet att man
modellersådanaeftersomuppbörd,medlemsavgift ochförler kyrklig

saknadealltsåutsträckning ochtillräckligidiskuteratsinte hadeännu

alltförbliriskeradedärförundersökning attochförankringpolitisk en
visa sigskulleförutsättningarnavärdebegränsathakonkret d ett omsv

grad kommai hög att styraifrån ellerhade utgåttandra än attmanvara
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debatten kring kyrka-statfrågan. Det bedömdes dessutom vanskligt attsom
ställa konkreta frågor betalningsvilja, eftersom då också skulleom man
behöva beakta hur mycket medlemmarna betalar i kyrkoskatt idag. Då

kyrkoskatten varierar mellanavsevärt olika delar landet och olika typerav
församlingar, skulle sådan undersökning alltför kompliceradav en attvara

genomföra.

Det alltså kombination orsaker gjorde tyngdpunktenattvar en av som
i undersökningen i stället kom läggas på kyrkomedlemskapet och dessatt

betydelse för den enskilde medlemmen. ekonomiskaDet perspektivet

tonades ned, och överlåts till analys undersöknings-s a s en senare av
resultaten.

Arbetet med utarbeta teoretisk modell för undersökningenatt kon-en

centrerades kring frågorna i vilken mån det möjligt förutsägaattom vore
de nuvarande kyrkomedlemmarnas benägenhet kvarstå medlemmaratt som

kyrkan och skildes åt. I skrivelse den 4 februari 1991statenom en
formulerades modell, i vilken utträdesbenägenheten kopplades till denen
enskilde kyrkomedlemmens praktiska och känslomässiga bindning till

Svenska kyrkan. Vidare ansågs det väsentligt relatera dessa frågorattvara
till sådana medlemmarnasrör uppfattning vad är kyrkanssom om som
väsen och syfte, hur på kyrkans iroll samhället och påman ettser
förändrat förhållande mellan kyrka och stat.



följande sätt:påtankardessaskrivelsenavsnitt presenterasI ett av

följandemedbeskrivaskanförenklatmodell,Utgångspunkten är somen kalladehärfaktorer,komplexellerfaktorertvådärniofáltsschema, avsnarare
varandra.ställskyrkan motSvenskatillbindningpraktisksubjektiv resp

bindning:Praktisk
värdenhögamedellåga värden

Subjektiv
bindning: höga

värden

medel

låga
värden

utnyttjandekyrkobesöksfrekvens,iuttryck avtillkommerbindningPraktisk
inreindivididenshandlarbindningsubjektiv omhandlingarkyrkliga etc.

till kyrkan...kopplingkänslomässiga

respektivevärdensinaavseendemedplacerasindividenkanschematI
kyrkomedlemmar.kategoriernioframfårdärigenom avochvariabel, man

kategorieribeskrivskategorierdessamedi ochvidaresedan attförsAnalysen
situation,framtidatänktiochnuvarandeiutträdesbenägenhetbetalningsvilja enav medlemmenstillmed hänsyninnebärkyrkomedlemskapetvadpäsamt synen
Genomsituationen. atttänktadenochnuvarandei denrättigheterskyldigheter

såsombakgrundssvarcentralatillmed hänsynkategoriernaolikadeanalysera
storlekendiskussionerteoretiskatillmöljlighetockså omutbildningålder och ges

tidpunkt.framtidavidkategoriernaolikahos de en

bindningenstuderatillprimärtsåledes attsyftaranalysmodellenföreslagnaDen
sittkategorierhur dessaochmedlemmar serkategorierolikakyrkan hostill av

ärsannolikt endastdet gruppertanke här,ärbakomliggande attmedlemskap. En
benägnakanmodellen antasenligtbindning varalågmycket somlåg ellermed

förändringarekonomiskaadministrativa och somsådanakyrkanlämnaatt p g a
medföra.kommakanoch attkyrkamellanrelation staten ny
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I det konkreta arbetet operationaliseramed denna teoretiska modellattmer
och formulera intervjufrågor ekonomiskakom de frågorna ytterligare att

ned. Vi valde fråga, inte hur mycket tänka sigtonas kundeatt attom man
betala endast vilketpå sätt medlemmen ansåg från friutan statenatt en
kyrka borde sin medlemsavgift: i samband med skatten ellerta genom

särskild inbetalning.en

Det arbetsgruppens önskemål undersökningen skulleattvar genom-
föras med hjälp intervjuer, eftersom då riskerade mindre bortfallettav man

Telefonintervjuervidän enkätundersökning. valdes framför besöksin-en
tervjuer, dels ekonomiska förskäl, dels det viktigt självaatt attav var
intervjufasen så kort tid möjligt eftersom undersökningen skulletog som
avslutas 1991.under Efter anbudsförfarande SIFO blandvaldesett

tänkbara undersökningsinstitut.

Eftersom undersökningen syftade till belysa vad kan tänkasatt som
hända i framtida situation, bedömdes det viktigt nären attsom man man
valde målgrupper för intervjuerna koncentreradeut sig sådanapå grupper

direkt skulle komma beröras förändrade relationer mellan kyr-som att av
kan och Eftersom det redan i sigstaten. är vanskligt ställa frågoratt om
framtida och hypotetiska ställningstaganden, iansåg vi dennaatt ett
bemärkelse alltför brett befolkningsurval skulle försvåra analysen deav
berörda och därmed i det här sammanhanget intressanta gruppernas

Det är dessa själva undersökningen handlar efter-svar. grupper som om,
det är de dag kan komma ställas inför beslutetsom antingenattsom en att

lämna från fri kyrka eller kvarståstaten medlemmar. Av dennaen att som
orsak föll det sig naturligt begränsa urvalet till omfattaatt endastatt
medlemmar i Svenska kyrkan. Vidare valde såväl teoretiskaav som
urvalsekonomiska skäl sätta den övre åldersgränsen i urvalsintervalletatt
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urvalsnävamed dettaSyftet var18 år.tillnedreden60till år sattes
framtidadenanalysförunderlagsammanfattningsvis avettattalltså ge

förhållandetidagfolketsvenskavad ombeskriva anserintesituationen, att

staten.ochkyrkanmellan
beståsammanfattningsvis sägas avkanfrågeformuläretslutligaDet

slag:följandefrågor av

bakgrundsfrågorindividuelladiversea

vigsel,kyrkligkonñrmation,dop,religiösbakgrundsfrågor art:individuellab av
kristen tro

kyrkanSvenskamedkontakterbarnsfrågorc evom
kyrkligtkyrkobesök,kyrkan:Svenskatillbindningpraktiskövrigfrågord om

engagemang
samhörig-upplevelsenkyrkan:Svenskatill avbindningsubjektivfrågore om lokaltochnationelltarbetedessvärderarlokalt, hurochnationellthet man

mellanåtskillnadhurkyrkomedlemskap: ser enochkyrka manfrågorf om kyrkan,Svenskalämnafunderat över atthartidigarekyrkan och staten, manom medlemsav-kyrklighur attåtskillnad,vid anserdet manskulle göra enom man attomskyldigheteroch menarrättigheter manfrågorbetalasgift bör samt om medlemmenenskildeför denförpliktelserlinnebärakyrkomedlemskap börett
icke-medlemmaromfattarinte2 rättigheteroch som

funktionerkyrkansSvenskafrågorg om

frånskiljsden staten.kyrkanSvenskaförföljderna omh frågor om

demförutomfrågor,olika49sammanlagtingickformuläretslutligadetI

göra.urvalsförfarandetmed atthadesom
1991. ImånadmajunderintervjuundersökningengenomfördeSIFO
formiintervjuernagjordes avönskemålarbetsgruppensmedenlighet

ll



telefonintervjuer. Antalet intervjuer 2.000,till vilket ansågssattes ettge
tillräckligt statistiskt underlag för tillförlitliga och representativa resultat

föroch vidare analyser och nedbrytningaratt materialet skulleav vara
möjliga genomföra.att

Sammanlagt kom 2.001 intervjuas, samtliga medlemmarattpersoner
kyrkani Svenska och samtliga 18mellan 60och år.

Av SIFO:s bortfallsrapportering framgår för dessa intervjuer hadeatt man
telefonkontakt 2.841med Av 840dessa vägrade knapptpersoner. personer
30% 300 principvägrade, 169 vägrade tidsbrist 371svara, ochvarav p g a
vägrade angivandeutan orsak. Av tidigare erfarenhet visste arbets-av

frågor gäller religionatt uppfattasoch kyrka svåragruppen ochsom som
känsliga många människor och undersökningar detta slag därförav att av
ofta får hög bortfallsprocent. En 70svarsandel på fåren därförprocent
sägas acceptabel.vara

Ett problem i sambandannat med bortfallet det faktumär det råderatt
betydande skillnad i storlek på andelen kvinnor ochen män bland de

svarande. Kvinnorna 57utgör 43och männen vilketprocent ärprocent, en
större skillnad än vad kan förklaras slumpmässiga faktorer. Vår be-som av
dömning är faktorer häratt tre samverkar till orsaka snedfördelningen:att

15 sadesig i och Försig intepersoner säkert de medlemmar iveta om var
Svenskakyrkan, då det fanns skäl sannolikhetenbedömamen att störresom
för sådanaatt kyrkomedlemmarär inte det,de är hadepersoner än redanatt
i instruktionerna till SIFO angivit sig intesadeatt ändåvetapersoner som
skulle räknas medlemmar. Dessa i fallvilketär helstsom förpersoner som
för än helt marginelltatt kunnapåverka undersökningsresultaten.mer
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imedlemmarärkvinnor mänfler ännågotantaganderimligtär atta Det ett
andelutträde. Denha begärttordefler aveftersom mänkyrkan,Svenska
och börurvaletsjälvaidärmedliggerfaktordennaförklarasskillnaden avsom

inbyggdakvinnor. Dennaochandelamamänrespektivei demärkassåledes
procentenhetenstakanågonförklararimligen endast avdocksnedfördelning kan

skillnaden.

vad männenäntid i hemmettillbringarkvinnornakan detVidareb att merantas
talartolkningdennaanträffbara. Förföljaktligen oftare årkvinnornaochgör att
vårtfaktumdels dettelefonintervjuare, attfrån SlF0:serfarenhetendels vana

18-60år.åldrarnaaktivainriktat dehelturval var

fleraavseendeäri dettaoch attkvinnor mänmellanskillnadtänkbarc En annan
detDärmedärkyrka.religion ochfrågor rörointresseradeärmännen somavav

vägrare.kvinnorna ärutsträckningäni störreockså möjligt männenatt

andelmindrenågotförstårmännenvi alltsåkanSammantaget attanta en
underfallergradhögrei någotdeurvalet ochursprungligadet attav
dettaemellertid iVadoanträffbara.vägrare ochkategorierna som

intei sigsnedfördelningenkonstatera är,viktigt gersammanhang attär att
under-hostillförlitlighetengällerdettveksamhet näranledning tillnågon

viktningsförfarande,kvidnämligensigvisarDet ettsökningsresultaten. s
kvinnorandelskillnaden iutjämnarmatematisk vägpåvarigenom man

förändringarmarginellamycketskerendastmaterialet, detioch män att
idärför inteharviktningsförfarandetefterResultatetsvarsfördelningen.i

medJämförelserresultatredovisningen.fortsattai denfallnågot använts

ilikheterfinnsdetdessutomundersökningar visar stora svarenandra att

självbestämningreligiös etc,religiöstnyckelfrågorvissa engagemang,om
inteåtminstonetillförlitligt ochurvalet äraktuelladetantydervilket att

undersökningar.likvärdigai andraurvalensig frånskiljersystematiskt
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1.2. Kyrkomedlemskap och samhällsutveckling

Kyrkan delär samhället, och står därför ständigt under påverkanen av av
samhällsförändringar. Exemplen på detta många skall i korthetär och

beröras i det följande. När det specifikt gäller Svenska kyrkansmer
medlemstal har detta jämfört med mycket förhållit stabiltsig överannat
tiden. Det kan vid ytligt betraktande därför förefalla med-ett som om
lemskap i Svenska kyrkan intenågot påverkades kyrkansvore som av
förändrade ställning i samhällslivet: klar majoritet Sveriges invånareen av
89% 1990år är medlemmar i Svenska kyrkan och sin kyrkoskatt;betalar

de flesta dessa har egentligen aldrig ifrågasatt sitt kyrkomedlemskap.av
Samtidigt gäller dock, medlemskapet för majoriteten kyrkomed-att av
lemmarna föranleder föga eller inget aktivt och detattengagemang
kyrkliga ändå förekommer i de flesta avseenden är på till-engagemang som
bakagång. Som exempel, tydligt relaterat till kyrkomedlemskapet, kanett

nämnas stadigt minskande andel kyrkomedlemmarna väljeratt atten av
rösta i valen till kyrkofullmäktige, rättighet myndigvarje kyrko-en som
medlem har vid det kyrkvalet 10endastsenaste procent utnytt-men cza
jade Härav framgår, det fel dra slutsatsen kyrkomed-att att attvore
lemskapet inte påverkas samhällsutvecklingen förändringenoch iav
kyrkans sociala ställning. Kyrkomedlemskapet har fått förändrad roll,en
och även det endast i ringa omfattning har kommit till uttryck iom
statistiken till skillnad från gudstjänstbesöken och förättnings-t ex-
utnyttjandet bör hålla detta i minnet diskuterarnär vilkaman man-

2För uppgifter det sjunkandeValdeltagandeti kyrkovalen: Gustafsson,om se
G., samfundTro, och samhälle, 1991,Orebro 182.s
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relationerförändradeblikanmedlemsutvecklingenför avkonsekvenserna

ochkyrkanmellan staten.
genomgripandeochsnabbgenomgåttsamhället harsvenskaDet en

ochfunktionersocialamångaförlorat enreligionen hardärförändring,
i mångadärmed redanstårKyrkanställning.samhälleligasindelviktig av
någotlängreintehellerbetraktasDet somfrånfriavseenden staten.

89Ändå mindre änintekvarstårkyrkan.Svenskamed isjälvklart att vara
antyderDetta attkyrkomedlemmar.befolkningSveriges somprocent av

vadänallmänhetimänniskorförbetyder någotkyrkomedlemskapet mer
emel-följerDäravhanden.vidkyrkligaminskande engagemangetdet ger

kyrkomedlem-funktionenochbetydelsenupplevdadenlertid inte avatt

samhällsutvecklingen.oberoendeskulleskapet avvara

kyrkanSvenskaochSekulariseringen1.2.1.

tillbakagång tradi-for deutmärksoftatid beskrivsVår avsomensom
Ävenreligionen.etableradedenoch omsamfundenförtionella värdena,
hävdarimligt attändådet attmotsägelser ärfråninte fribilden är

ochsvenskai denpåtagligadetvarit något mestsekulariseringen har av
1900-talet.undersamhällsutvecklingeneuropeiskadenbetydande del aven

iinnebördemavanligastedesaker;mångaMed sekularisering manmenar
förochsedenkyrkligadenförtillbakagångdelsväl sägaskanordet envara
tör-gudstjänstbesök,påtagligastatistisktreligiositet i termermänniskors

avkristning:subjektivdelsetc,bönefrekvensrättningssed, meren
faktorlivstolkandeindividenförbetydelsesinförlorarreligionen ensom
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och dess symbolspråk blir alltmer främmande för människor i allmänhet.

Samtidigt blir religionen mindreallt viktig för samhället i den upphörstort;

fungera legitimerande för samhällsmakten och de sociala institutionerna,att

dess och betydelse i det offentliga livet successivt.utrymme avtar
Även andra aspekter sekulariseringen kan nämnas, den ktav ex s

inre sekularisering hos kyrkor och samfund utmärks denattsom av
förkunnade läran alltmer liknar den sekulära världens ideologi; skillnaderna

mellan religiösa och icke religiösa människor minskar i fråga om
värderingar och livsstil; i fråga tjänsterarbete och i kyrkor ochom
samfund blir det alltmer de kvaliteter och den kompetens efterfrågassom
i samhället värdesätts. Exemplen mångfaldigas.kan Vadsom som
emellertid behöver betonas och visar vilket motsägelsefullt begreppsom-
sekularisering är är utveckling för kyrkan samtidigt kanatt en annan-
skönjas, innebär dess uppgift alltmer blir ägna sig religiösaåtatt attsom

och andliga frågor när uppgifter skolfrågor, sjuk- fattigvårdoch etcsom
blir angelägenheter för sekulära myndigheter och organisationer ettnya,
resultat den k differentieringen i samhällslivet. Med andra 0rd skulleav s

kunna säga sekulariseringen kyrkan religiös, vilketgör fårattman mer
sägas paradox då vi kunde konstatera kyrkan blir mindreattvara en nyss
religiös och alltmer kommer likna runtomkring.samhälletatt

Paradoxen säkertär möjlig lösa teoretiskt och kanskeäratt t o m
skenbar. Poängen här är emellertid sekulariseringenvisa i högstaatt att

grad är mångtydigt fenomen.ett

När vi i följandedet ändå vill beskrivning svensk sekularise-ge aven
ring är det dock vissa mycket påtagliga villaspekter lyfta fram,

nämligen de rör utvecklingen hos gudstjänstbesök och förrättningarsom

inom Svenska kyrkan. Vad visaemellertid kanockså är, att trots att
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folketsvenskagrad berörminskandeihandlingarkyrkligagudstjänstliv och
frågaigrundstabilförhållandevis ompåSvenska kyrkanvilarså en

problematise-dockkommerFrågan attmedlemsutveckling.ochmedlemstal
i detochundersökningsresultatenredovisningenmedsambandi avras

medlemsutveckling.ochbindningkyrkligföljandedärpå resonemanget om
klarläggamåni någonmöjligtskalldet attFörhoppningen är, att vara

ägakommermedlemsutvecklingen attstabiladenslutsatsenhuruvida om
situation.framtidaiocksågiltighet en

avseendenflestai de1900-taletunderSverige harisedenkyrkligaDen
1:1tabellidettaExempel påutveckling.negativklart gesgenomgått en

nedan.
gudstjänst-genomsnittligaden1990 minskade1960 ochMellan åren

3,3 tillfrånrespektive4,05,5 tillfrånvecka procentbesöksfrekvensen per
tillbakagånghögmässo-huvudgudstjänstbesöken. Denna2,0 förprocent

underhögmässobesökenförtillbakagångentydligadenpåtaglig, ävenär om
gudstjänstty-andravissavidbesökföruppgångsammanföll medtid enen

Sedannattvardsgudstjänster.olikaochmusikgudstjänster typer avaper,
det ärökning,påtaglighaftnattvardsseden1970 enharåtminstone menen

Detnattvardstillfállen.antalökatförklarasdeltill ettökning stor avsom
20föridag ännattvardentillgårmänniskorflersåledes knappastär som

oftare.gårdäremotsedan,år man
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Tabell 1;1 Gudstiänstfirandg Svenska kyrkan 1960-EQ:i
Antal högmässobesökfr 1988 vidbesök huvudgudstjänst besök veckamed0 m per
i befolkningen totala antalet gudstjänstbesök vecka imed besökprocent samtav per

befolkningen.procent av

Högmässobesök bef. Gudstjänstbesök bef.av av
vecka veckaper per

1960 3,3% 5,5%- -
1970 10.921.531 18.907.5592,6% 4,5%
1975 10.805.793 2,5% 2l.024.50l 4,9%
1980 10.061.139 20.804.2462,3% 4,8%
1985 9.526.468 2l.033.0732,2% 4,8%
1990 9.014.636 2,0% l8.005.608 4,0%

Jämförelsen kyrksamhet 30-årsperiod visar tydligöver såledesav en en

nedåtgående tendens. Dessutom kan det, enligt undersökningnoteras att en
tidningen Dagens Nyheter genomförde 1927, det iåret genomsnittsom var

högmässan5,4 befolkningen vecka besökte Det kanprocent av per som
diskuteras i vilken mån denna siffra jämförbarär med siffror.årssenare
Högmässan hade 1920-taletpå dominerande ställning i gudstjänst-en mer
livet än vad söndagens huvudgudstjänster har idag. Huvudgudstjänstbesök

är därmed något högmäss0besök 1927.snävare mått vadän Medett var
detta påpekande i minnet kan vi emellertid ändå konstatera andelenatt

gudstjänstñrare har haft tydlig tillbakagång 1920-taletsedan och denatten

tendensen därmed ytterligare bekräftas.antagnaovan

3SeGustafsson,G., Kyrksamhet 1920-talet 1980-talet.och jämförelseEn
kontraktsnivå. Religion och Samhälle 35, 1988:9. Stockholm: Religionsso-nr
ciologiska Institutet, 1988.
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90:19k rkSv nskT 12 Förrtnin inom nr
alla iikonfirmationerfödda,året levandeunder procentiDop avprocent av

begravningar ikyrkligaalla Vigslariârsklassen, kyrkliga vigslar samtprocent av
begravningar.allaprocent av

BegravningarVigslarKonñrmationerDop

91,4% 96,2%86,2%1960 85,6%
79,3% 95,5%80,7%1970 80,6%

95,0%64,9%74,3%82,7%1975
94,2%57,5%64,6%1980 76,2%
93,3%69,0% 61,1%1985 73,5%

64,0% 93,3%63,4%71,7%1990

märkbarförrättningstalen. Här harförhåller sig meddetPå sätt ensamma
dennabegravningarna har30-årsperioden. Förtillbakagång skett under

93,31960 till96,2måttlig från andelenminskning varit jämn procentmen
minsk-andelarna och den1990. de högaMed tanke på bådeprocent svaga

tydligastkyrkliga seddenbegravningssedenningstakten framstår somsom
tillbakagångenkonfirmationerfallen dop och ärbehållit sin ställning. Ihar

förekommitkonfirmationsseden harför i synnerhetbetydande, detäven om
trendenfått det verkatid harfluktuationer under några års att omsomsom

förmåttligarenågot äntillbakagångenvarit på brytas. För dopväg äratt

Liksom för kon-märkbar.mindre högstkonfirmationerna, inte destomen
tendensingen helstför dopenfirmationerna visar tillbakagången attsom

föroroandebetecknasmåstei statistik. Detde årensmattas senaste som
utmärker detdels dennämligenlivsriter,kyrkan dessa viktiga katt soms

familjesammankomstnamngivning,tillhörighet genomsocialalilla barnets

barnetsdet äldremarkerarförsamlingen deni ochupptagandeoch som
Utvecklingentillbakagång.kraftighaft såvuxenlivet, hartillÖvergång en

hakan sägashandlingarnade kyrkligatillbakagång föri termer av
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sammanfallit med i konfirmationen förloratdopet och synnerhet haratt - -
sin betydelse riter i nämnda mening. Annorlunda uttryckt kansom nyss

konstatera, det iär andra individens utveckling haratt moment ersattsom

dop och konfirmation viktiga och symboliskt signifikanta händelser,som

och med denna utveckling har följt minskning människorantaleten av som
väljer konfirmeras eller låta döpa sina barn.att att

När slutligendet gäller vigslarna utvecklingen mindre nedslående.är

De kyrkliga vigslarnas andel det vigslar minskadetotala antalet i och förav
sig kraftigt 1981,fram till 59,1då den har därefterprocent,var men

återigen sinstärkt ställning. Denna utveckling uppvisar inte några tecken

på på väg brytas.att attvara

Svenska kyrkans medlemsutveckling stabilarebetydligt dess kyrkligaär än

sed. Man kan visserligen kyrkomedlemmarnas andel helanotera att av
landets befolkning har minskat 1970 89från 97 tillprocent procentcza
1990 1:3.se tabell vissI mån förklaras tillbakagångdenna utträden.av

Vad emellertid viktigare Sveriges befolkningsstrukturär är harattsom

förändrats drastiskt i och med den efterkrigstiden.invandringen understora

Denna invandring har lett och fortsätter leda till ökande religiösen
Ändåpluralism. måste Svenska ställningsäga kyrkans utifrånatt settman

medlemstalet mycket stabil. En viss årligaär ökning det antalet utträdenav

visserligenhar ägt denna obetydligblir helt räknarrum, men om man

nettoutträden, d antalet minus inträden.utträden antaletsv



1970-1990:kvrkanSvenskaiMedlemsutvecklingen1:3Tabell
bruttokyrkan:Svenskautträdenantaletbefolkningen,andel urmedlemmar,Antal av

inträden.minusutträdensamt netto

nettoutträdenbruttoutträden.andelbefMedlemstal

6.8329.40396,9%7.857.7721970
6.6748.68094,7%7.770.8811975
7.20612.93593,0%7.700.6361980
9.23414.77591,5%7.629.7631985
8.71213.97589,0%7.630.3501990

0,3endastdet procentkunde1930 att varfolkräkningen noteraVid man
Ändå vid dennadetkyrkan.Svenskatillhördeinte varbefolkningen somav

religionsutöv-sig hasadebefolkningen4,2 annantidpunkt procent somav
hadedelövervägandetilldessavisarkyrkan, vilket attSvenskaning än

förkyrkanSvenska ettlämnabudstillstodmöjlighet attutnyttjat den som
samfund.Majzt erkäntKunglannat av

möjligt1952 detblev11kraftiträddereligionsfrihetslagenMed som
utträdenantalet stortårDettakyrkan.Svenskautträdafritthelt varatt ur

Under60-talet.till slutetframgälldedäreftertill vadförhållande avi som
årutträden3-4.000frånutträdenantalet per60-talet ökade czaslutet av

undernivåhögredennapåligga kvardärefter9-10.000, förtill att
intedåutträdenÅr antaletökningkraftig1978 skedde70-talet. aven ny
intedockökningutträde,sittbegärde31.000 sommindre än enpersoner

Svenskautträdenförtoppåretfortfarande1978 urutgörbestående.blev
genomsnitt drygtipålegatutträdenantalet1980-talet harUnderkyrkan.

år.13.000 per
redogjort,Thorleif Pettersson1979 harfrånforskningsrapportI en
opinions-deför1978, dels1952 ochmellanutträdesfrekvensenfördels
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undersökningar 1951, 1954, 1978genomfördes 1958, 1964 ochsom om
kyrkomedlemskapet.på När det gäller visar hanutträdesfrekvensensynen

Årdenna utgjorde 3,7 1952under perioden promille 1978.att mestsom

torde det ha funnits uppdämd utträdesbenägenhet, för det begärdeåreten
2,8 promille befolkningen Svenskautträde kyrkan, siffra inteav ur somen
överträffades förrän det 1978.nämnda året I stället genomsnittligalåg den

utträdesbenägenhet 1950- 60-talenunder och 0,3 0,4på ochmellan

promille, siffra 1970-talet,ökade under då iden genomsnitt låg påen som
skillnader1,3 promille. Här kan för övrigt i utträdesbenägen-noteras stora

het mellan olika delar landet. kritiska 1978Det året utträdes-tav var ex
frekvensen i Stockholms stift 5,8 promille, jämföra stifts 2,4med Skaraatt

promille.

Den opinionsundersökning 1951år genomfördes Svenskasom av
Gallupinstitutet syftade till inför religionsfrihetslagens införande 11denatt

1952 undersöka hur andel kyrkomedlemmarna kommaskullestor av som
lämna kyrkan till följd lagändringen. Det visade 90sigatt procentattav

tillfrågadede inte kunde tänka sig lämna kyrkan, 6att attav procent var
tveksamma och 4 klart de hade för avsikt begäraatt procent att attangav

Siffrornautträde. blir intressanta de ställs i relation till de antalom

människor faktiskt lämnade Svenska kyrkan till följd lagändringen.som av
Här visar det sig, Pettersson skriver, att opinionsundersökningensom om
utträdesbenägenhet kom . . överträffa antalet faktiska utträden medatt cza.
9 gånger. Som fungerade därför denna undersökning dåligt. Detprognos

kan sägas gälla den undersökning Religionssociologiskasamma om som

4Pettersson,T., Utträdesbenägenhetoch utträde Svenskakyrkan, Religions-ur
sociologiska Institutet, Forskningsrapport 1979:34, Stockholm 1979.
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blevdå detår,lagändringrörande1964genomförde sammaInstitutet en
enbarttidigareinteoch genomutträde postbegära sommöjligt att per

i denochStockholmiägdeUndersökningeninställelse. rumpersonlig
lämnaavsiktförsig ha attsadetillfrågadede5framkom procentatt av

0,5och0,4mellanendastStockholmidetverketsjälvaIkyrkan. var
siffra1960-talet,underkyrkanSvenska enlämnadeårligenpromille som

lagändringen.nämndadenpåverkatshatycksallsinte avsom
frågorrakautifrånmöjligheten attvisarsiffrorOvanstående att
dennautifrånSettbegränsad.starktutträdesbenägenhet ärpredicera

nödvändigtundersökningenaktuelladeninför somvi detsågerfarenhet nu
teoretisktillutträdesbenägenhetfrågan endirektadenrelatera omatt
någotsägadärmed kunnaför omkyrkomedlemmarna, attkategorisering av

detpotentialha att takan sägasmedlemmar envilka somgrupper av
innebär.kyrkanSvenskautträdemedvetna ettochaktiva ursteg som

får här sägasanvändbarsigvisar vara avdenKategoriseringen om --
utträdesbe-frågornasiffrorkonkretade omintresse änbetydligt somstörre

resulteranägenhet kan
härVadföljande.i detredovisas somkommerFrågeställningarna att

medlemskapmellan ettskillnadenviktiga somdentilläggas ärförtjänar att
aktivtkräverhandling ettmedlemskaptillstånd och sompassivt ensom

1958 be-1954 ochgenomfördesopinionsundersökningardebeslut. I som
de66majoritet procentdet1954 avskillnad.dennatonades envar

intedenmed attskulle bevara systemet sommenadesvarande att mansom
skillnad fråntill attkyrkanutträdeskall begärakyrkomedlemvill urvara

baraansågdettainträde;ansöka enbehövaskallmedvill omden varasom
ställdes1958frånundersökningen enIsvarspersonerna.fjärdedel av

skullesjälvindividenhurinriktad påi ställetdockfråga,liknande varsom
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Här 19göra. svarade de frånskulle avstå begära inträdeprocent att att om
sådan handling för Omkrav kyrkomedlemskap. jämföretten var man

denna siffra med de 4 sju år tidigare hade de avsågprocent sagt att attsom
begära utträde kyrkan, förstår hur betydelse det har hur alternati-storur

formulerade. aktivär En handling kräver ställningstagande änett annatven
passivt kvarblivande.ett

I den undersökning religionssociologiska Institutet genomfördesom
1978 983svarade de följandepå det gälldesätt närsvarspersonerna synen
på det kyrkomedlemskapet:egna

Pågående Andel instämmanden

kan inte någraJag under omständigheter
tänka mig Svenskakyrkan 33%att ut ur

harJag inte tänkt på gå Svenskaatt ut ur
kyrkan inteoch det aktuellt för tillfället 43%är

Jag har ibland tänkt på gå Svenskaatt ut ur
kyrkan jag har bestämtmig för ståattmen
kvar medlem 8%som

har oftaJag tänkt på gå Svenskaatt ut ur
kyrkan, jag inteär helt säker hurmen
jag skall göra 6%

kommerJag sannolikt Svenska 4%kyrkanatt ut ur

harJag redan gått Svenskakyrkan 2%ut ur

Tveksamma 2%

Pettersson sammanfattar tabellen 10med endastsäga äratt att procentcza
betrakta instabila medlemmar medlemskapetdär i kyrkanatt ärsom

osäkert. Av dessa kan knappt hälften sägas stå nära utträde. Det ärett
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ställtfram närfåttharsiffrorsmå manmycketgenomgåendealltså man
densiffror hardessamindreänännuutträdesbenägenhet,frågor menom
denhelamedräknabehöver nästanManvarit.utträdesfrekvensenkonkreta

överträffa deför kunnainfördesreligionsfrihetslagensedangåttperiod som
1978 talaroch1951frånundersökningarna om.utträden4 procent som

regelopinionsundersökningaralltsåvisar är somresultat attdessaVad
utträdensidanandraåutträden,antalet attöverskattatenderar menatt

påföljer närmastdenbaratid än enbetydligt längre somövermåste enses
4det1951 procentlag. somellerförändringorganisatorisk varnyen

kanFyrtio årkyrkan.lämnakomma senareskulledemenade attatt
Enkyrkan.lämnat storfaktiskt hartillnågraoch4konstatera procentatt

vidkyrkanlämnatagit beslutetrimligtvis attharmänniskordessadel av
lämnademänniskordeDärmed kan anta att somålder.relativt manung

närmycketmänniskor70-talen unga1960- ochunder varkyrkan somvar
ännuverketsjälvadet iinnebär1952 vilket att varägdelagändringen rum
sedankyrkanlämnaavsiktför1951 hade att sombland demfärre som
måni någonocksådetuteslutainteemellertid attgårDet attgjorde det.
10,kyrkanpå lämnafunderathade1951 redan att somårsompersonervar

anledningfinns detDärmed attdet.gjordefaktiskt20 år15, eller senare
beslutettillfram attkommerindividerförtidsperspektivetbetona, somatt

utredareochpolitikerdetänkankyrkan annatSvenska ettlämna vara
konsekvensernabedömagällerdet enavfrån när attutgånormalt har att

det ärÄndå så,självfallet attdetkanorganisationsförändring. vara
redanmänniskor,förmårhändelser eneller somförändringarkonkreta som
i saken.slagslutligen görasådant attsteg,har övervägttidlängre ettatt ta

dendet1978 framkom attStockholmiopinionsundersökningVid en
högremedsambo, ut-ellerogiftutträdaren ärtypiske man,yngreen
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bildning. Bilden typiskeden enligtutträdaren stämmerav mannen som
Pettersson väl utträdesstatistiken,överens med där det framgår harmänatt

högre utträdesfrekvens kvinnor och vidareän gradi högre änatt yngre
äldre och storstadsbor i högre grad glesbygdsborän utträdebegär ur
Svenska kyrkan.

Bilden Svenska kyrkans medlemsutveckling skall relateras tillocksåav
medlemsutvecklingen för andra i riket verksamma samfund.kyrkor och

Här framgår det Svenska kyrkan under de 15 endast haftårenatt senaste
någrahelt obetydlig tillbakagång jämfört med de fria samfunden. Deten av

framträdande vid sidan detta är dock hur ökningen varitmest harstorom
för invandrarkyrkorna: den katolska och de ortodoxaösterländska. Om

också hade placerat in muslimska trosbekännare i diagrammet skulle

utvecklingen för dessa ha liknat för invandrarkyrkorna.den Det alltsåär

å sidan tydligt det invandringenär förstår den avgörandeattena som
påverkan på medlemstalen och å andra sidan medlemsutvecklingen föratt

Svenska kyrkan sig mindre negativ för fleraän de fria samfunden.ter av

Medlemsutveckling i kyrkor och samfund
-100sedan 1975

Katolskakyrkan20° i r Ortodoxakyrkor/

150

Plnguröralaan100 gvoFnakakyrkan
SvBapthtumlundot- EFSg m Frälsnlngaarmon
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aktuelladenvilkensituation,dennaalltså nuSammanfattningsvis kan

börkyrka motfrifråni sesmedlemskapet statendiskussionen enom
antaletminskningoch långsamjämn avbeskrivasbakgrund som enav,

till-dramatiskinteändåsnabbarenågotochkyrkomedlemmar men -en -
befolkningen.svenskatotaladenandelmedlemmarsdessaförbakagång av

strömjämnlitenförklaras avmedlemstali menTillbakagången enav
invandringenhuvudsakligenförklarasi andeltillbakagången avutträden;

kyrkan.Svenskaimedlemmarinte ärfödsbarnsamt att somav
ellersig bromsasutveckling kommer attdennatyder på vareInget att

dagens.liknarförhållandenaframtid, så längeöverskådliginomaccelereras
ochmellanåtskillnaden stattänktadenmedlemstaleteffekt pådenTill som
ärmedlemsutvecklingdärför läggas somfå börkan kommakyrka enatt

intenaturligtvisförändring menorganisatoriska avdennaoberoende av
hittillsochförutsägaomöjligaär att somsamhällsskeendenyttre som
befolk-andeldeninneburitharkyrkoutträden att avfriafyrtio årunder av

såmedminskatharaldrigkyrkanSvenska ensimedlemmarningen ärsom
år.procentenhethalvmycket persom en

undersökningarTidigare1.2.2.

uppdragundersökningÅr GallupinstitutetSvenska1969 genomförde en
ochförsamlings-kyrkansSvenskacentralråd ochkyrkansSvenskaav

kyrka--dåperiodunderpastoratsförbundF ägdeUndersökningen enrum

kyrkan,uppryckningkraftigP.-0., En avNilsson,5 Stoltz,l.,Se Ström,
1970.Stockholm
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statfrågan föremål för både omfattande offent-statlig utredning ochvar en

lig debatt, varför såg det naturligt då liksom ställaattman som nu- -
frågor hur människor förhållandetsåg på mellan kyrka och liksomstat,om

hur på kyrkomedlemskapet.såg huvudsakliga syftetDet emel-om man var
lertid nämligen religiösa intresset blandmäta det svenskaett annat, att

folket Hur utbrett dettaär Hur det ut Varför kanaliseras det inte iser
Svenska kyrkans gudstjänster 13s och från denna utgånspunkt under-

förutsättningarnasöka för kyrkligt utvecklingsarbete: vad medett man en
formulering hämtad från enkätfrågorna kallade en kraftig uppryck-en av

ning kyrkan. Varken de bakomliggande och frågeställ-av resonemangen

ningarna eller de konkreta frågeformuleringarna liknar varandra i denna

Ändåundersökning och den aktuella. finnaskan det skäl ihärattnu
korthet redogöra för 1968några undersökningsresultat.årsav

Undersökningen genomfördes i form besöksintervjuer. 475 sådanaav
intervjuer genomfördes, vilket i jämförelse denmed aktuella under-nu
sökningen sig litet underlag, i synnerhet deladeter ettsom som man

i två och olika frågorställde delvis till dem.svarspersonema grupper

Resultaten denna undersökning kan gäller de frågordetnärav som
handlade kyrka-statfrågan och det personliga kyrkomedlemskapet,om om

i korthet sammanfattas följandepå sätt:

58 hävdade 35 % ellerde säkert troligen 23 9Gprocent attav svarspersonema-
så krävdes skulle skicka blankett för försäkra sig fortsattom atten om

kyrkomedlemskap; 28 menade inte eller troligende säkert inte skulleprocent att
det.göra

Med frågeformulering svarade72 de troligen inte 24%atten annan procent-
eller säkert inte 48% skulle begära kyrkanutträde Svenska den skildesur om
från 18 sade de säkert troligen skullestaten; eller göra det.procent att
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motsvarandemedlemsavgiftbetalasigtänkakunnaskulle att45 enCza procent- skulle34bortfalla; procentskulledenna czakyrkoskattendåvarandeden om skullede37 tatt mtveksamma. procent 0angav21det;görainte procent var 30kyrkoskatt;igjordedemedlemsavgiftän czaibetalasigtänkakunna att mer
tveksamma33nej; procentsvaradehär varprocent c:a

tillmedlemsavgiftendäruppbördssystemföredrasigsade ett55Cza procent- föredrog14skatten; procentsättpåbetalades c:aSvenskakyrkan somsamma
likgiltigt.detta22förkyrkan; procenttillinbetalningdirekt varczaen

ochkyrkanmellan statenskilsmässamedfördelarnamenade22 enattprocent- 32åsikten;denhyste motsatta24nackdelarna; procentänstörreskulle vara
likafördelarna stora.ochnackdelarnaansåg varaprocent

harkyrkan ettintressefolketssvenska attdet ärmenadeatt ett47 procent- 28helainte;det procenttyckte24staten;med procentsambandorganisatoriskt
tveksamma.var

hjälpmedpastoratsförbundochförsamlings- avkyrkansSvenska1988 lät
enkätundersökninggenomföraInstitutet omReligionssociologiska en

för-kyrkokommuner:landetstillsigvändeEnkätenkyrka-statfrågan.
Densamfálligheter.kyrkligaövrigaochpastoratssamfallighetersamlingar,

kyrkokommu-respektivei dekyrkorådkyrkofullmäktigebesvarades av
Avenkäten.besvaradesamtliga42%1.243 kyrkokommuner avnerna.

ochkyrkanmellanrelationer statenbevaradeför94,8%1.177dessa var
brytas.7borderelationernanuvarandedemenade5,2medan attprocent

förtalakan sägas ettfaktordenficksiffrormed dessaenlighetI som
omsorgennämligenochkyrkanmellan staten,relationernabevarande av

intressegemenskapbredvilarkulturarvkyrkansSvenska ensomom

nämndadenberorpunktoch nästadenna ovan° siffrorna underiOsäkerheten
bådafrån dessauppgifternaharHäri tvåintervjuernaindelningen grupper.av avrundningsfelför etc.dock görasReservationbörsammanförts.grupper

församlings-kyrkansSvenskakyrka-statenkät,7 resultatetöverSe Slutrapport av
stencil1988.Stockholmpastoratsförbund,och
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mellan medborgarna 94,6%mycket hög grad instämmandenen av
medan den faktor kan tala starkast religionsfrihetsar-sägas emotsom -

fick 4,2endast instämmanden. Vidare kyrkokom-ansåggumentet procent-
97,7till Svenska kyrkan också i framtiden borde haprocent attmunerna

för kyrkogårdar och begravningsväsende, 98,0och menadeprocentansvar

församlingsskattmed borde bevaras.att systemet

I antal frågor från situationenutgick kyrkan ochett att statensom

ändå skulle skiljas fickåt, kyrkokommunerna vilka negativa konse-ange
skullekvenser de menade sådan förändring komma få.att atten

Tabell 1:4 Menlig inverkan ändrade kyrka-statrelationerav

for församlingarna:
ekonomin 98,3% instämmanden
den folkliga representationen 92,6% --
bam-, ungdoms-och äldreverksamheten 82,6% --
anläggande underhålloch 97,8%kyrkor --etcav
personalrekryteringen 93,2% --..

för hela Svenskakyrkan:
medlemsanslutningen 96,4% --
den rikstäckandeverksamheten 91,5% --
bidragen till ekumeniska 91,3% --organ..

Den konsekvens åtskillnad mellan kyrka och praktisktstat tagetav en som
alla kyrkokommuner ofrånkomlig försämrat ekonomisktär läge,ettser som
vilket hänger församlingarnamed skulle mista beskattnings-attsamman

rätten. De andra negativa konsekvenserna kan i utsträckning sägasstor vara
effekter den försämrade ekonomin. Här råder det också vissa skillnader-av

i vilken grad kyrkokommunerna dessa verksamheter ändåattna menar
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införogillandemassivadock detPåfallande ärbibehållas.skulle kunna
kyrkanSvenskaochmellanbandorganisatoriska statenupplöstatanken på

siffermaterial.i dettamöter osssom

intervjuadeundersökningi vårsig desiffrordessaJämfört med ter
visserligenpekarDepessimistiska.mindrebetydligtkyrkomedlemmarna

mindreikyrkanSvenskaåtskillnad, attmedriskervissapå aen
medlemsavgiftenochfolkethelaför attkyrkabliridagutsträckning än en

tänkbarocksådekyrkoskatt, endagensbli änhögre serriskerar menatt
i sitteffektivblirkyrkannämligenåtskillnad, attsådan merfördel med en

politiskadepåståendetmajoritet i attinstämmerarbete. Dessutom en
åtskillnad.efterkyrkanSvenskaiinflytandeminskatfå enskullepartierna
negativ ärellerpositivbetraktakonsekvens ärOm denna att som

om.meningardeladehysakanfrågaemellertid mansomen
kunnaskullegradi högövrigt någotförmeningar ärDelade som
och deallmänhetikyrkomedlemmarnamellanförhållandetbeskrivasägas

härkanantaganderimligtEttfråga.i dennakyrkoråden-fullmäktigeolika
pastoratsför-ikyrkofullmäktige,ochkyrkorådiaktiva somdeattvara

stårvisserligenkyrkokommunerna,förundersökning har svaratbundets
bedöm-kan göradärför sägasochbeslutsprocessenkyrkligadennärmare

iåtminstoneintresserad ochaktiv,utifrånkyrka-statfråganiningar en
företräder densamtidigtutgångspunkt, attintitieradmån mannågon men

skulleställningoffentligrättsligaoch sompolitiskakyrkokommunernas
Därmedupplöstes.och vorekyrkanmellan statenbandenintetgå omom

andlig ochställningkyrkansendastdet är enfrån somutgåfeldet attatt
vaktslårtydligtsånär omdet värnasstorhettrosmässig manomsom
slumpvisförsjälvfalletprecis gruppenDet ärtillbanden staten. som-
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utvalda attityderkyrkomedlemmar i stället skilda faktorer ochmängden-
samverkar i svarsbilden.som

församlings- genomförtSvenska kyrkans och pastoratsförbund hade en
20liknande undersökning tidigare, den remissomgångenår i samband med

följde dåvarande kyrka-statutredningens betänkande, vilket kompå densom
1968. iResultaten från denna undersökning presenterades den nämndaovan

boken En kraftig uppryckning Om jämför dessakyrkan. resultatav
siffrorna 1988 litemed från visar sig attityderna förändratsdet att ytterst

20 1968 5,5på år. menade kyrkokommunernade svarandeprocent attav
94,5kyrkan och borde skiljas ansåg det alltsååt, medan motsatta,staten

exakt siffror 20 Vid denna undersökningnärmast årsamma som senare.
det vidare 94 hjälpamenade borde kyrkan medprocent att statenvar som

uppbörden relationerna Slutligenockså skulle förändras. kan nämnasom
1968det vid undersökning 75 de kyrkokommunerårsatt procent avvar

besvarade frågan borde grunden föransåg dopet utgöraattsom som
21kyrkomedlemskapet, medan födelsen i sig skulletyckteprocent att vara

medlemsgrundande. De 4 ansåg medlemskap iresterande attprocenten

Svenska kyrkan skulle erhållas särskild anmälan.genom en
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SVARSFÖRDELNINGARNAÖVERÖVERSIKT2.
NÅGRA KORSTABELLEROCH

vidanvändesfrågeformuläromfattade detframgåttSom redan som
frågordessahälftenDrygtfrågor.femtiotal olikaundersökningen avett

skulle kunnasvarandedeförbakgrundsfrågor attkaraktärenhade av
ochgrupptillhörighetsocialmeningviddels ienligtiindelas grupper --
härskälingetfinnsDet attreligiöststyrka ochdels typ engagemang.av

bostadsortålder,devid frågorsvarsfördelningama typredovisa avomsom
beskrivaskälhellerintefinnsoch det attanställningsförhållandeneller

kyrkansutnyttjandegudstjänstdeltagande,beträffarpopulationen vad av
svarsför-hållningen.religiösadenbeskrivninghandlingar eller egnaav

under-andrautifrånmed vadungefärdelningarna överensstämmer man
ivariabler ochdessasig påfördelarfolketsvenskasökningar hurvet om

olikaför skapaanvändesfrågorpå dessa attden mån samman-svaren
i detsvarfördelningamaaktuelladefattande såmått samman-presenteras

hanget.

frågornavidsvarsfördelningama2.1.

tjugotalframföralltochemellertid också ettinnehöllFrågeformuläret --
påSvarenundersökningen.aktuellajust för denfrågor konstrueratssom

variablerna iberoendeutsträckning deidessa frågor utgör stor
till tidigaredealltsåvariabler relaterasberoendeoch dessaundersökningen

härmotiveratbakgmndsvariablerna. Det är attreligiösasociala ochnämnda
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inledningsvis svarsfördelningarna vid frågorna tillsammansåterge de enkla

ordningmed tillkorta kommentarer Frågorna i denpresenteras somsvaren.

förekomde i formuläret för telefonintervjuerna. De första variablerna som

bakgrundsvariabler fortsättningen ochhär utnyttjas främst ipresenteras som
respektiveden samhörighet sig känna med Svenskarör kyrkanman uppger

den församling framgårmed inom Svenska kyrkan tillhör. Svarensom man

tabellerna 2:1 ochav

Tabell 2:1 kyrkan.Svar frågan Vilken samhörighet känner SvenskaDu med

Mycket stark samhörighet 3%
Ganskastark samhörighet 20%
Ganskaliten samhörighet 44%
Mycket liten eller ingen samhörighet 29%
Tveksam, 3%vet

Summan 2001 99%

Tabell 2:2 frågan församling inomSvar Vilken samhörighetkänner medDu den
Svenskakyrkan tillhör.Dusom

Mycket stark samhörighet 3%
Ganskastark samhörighet 15%
Ganskaliten samhörighet 35%
Mycket liten eller ingen samhörighet 43%
Tveksam, 3%vet

Summa 2001n 99%
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tillfrågadedeminoritetendast ärdetklartmycket avantyderSvaren att en
ungefäromfattarminoritetenkyrkan;Svenskamedsamhörighetkännersom
någotdet ärobserveraockså attkantillfrågade. Mandefemtedel aven

desägerfärre attoch någotsamhörighetde känner somflera säger attsom
beträffandeställsfrågannärsamhörighetingenliten ellermycketkänner

denbeträffandeställsfrågandåallmänhet änikyrkanSvenska
svarsfördelningarnaDåtillhör.DukyrkanSvenskainomförsamling som

mellanöverensstämmelsegodmycketfinnervarandraställs mot man
oavsett70 omfrågorna; procentbåda svarde sammapå gerczasvaren

församlingallmänhet eller deni mankyrkan somSvenskagällerfrågan
intebland demsvarsöverensstämmelsenpåtaglig är somSärskilttillhör.
kansammanhangetIkyrkanförsamlingen.medsamhörighetnågonkänner

ocksåställdesförstadenfrågaexakttillmärkelägga att somsammaman
kyrkan. PåSvenskaiAktivaundersökningen enisedantio årför av

färredå någothelt: Detsvarsfördelningarnainteöverensstämmer varpunkt
kyrkanSvenskamedsamhörighetlitenganskakännerdesade attsom

samhörig-ingenliten ellermycketde kännersadefleraoch något attsom
kyrkanSvenskahet med

denförut ärställtsformi något somocksåEn fråga annanomsom --
skälDet kan attkyrkan.Svenskalämna varapåfunderatgäller attom man
relationändradfrågornainnanställdesalltsåfrågan enompåpeka att
tabellframgårSvarsfördelningenaktualiserades. avochmellan kyrka stat

2:3.

26.1983,Stockholmlivsstilsstudie, sSvenskakyrkanAktiva iSe en-
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Tabell 2;; frågan:Svar Har någon gång funderat lämna SvenskaDu att
kyrkan

oftaJa, 4%
någongångJa, 19%

Nej, aldrig 77%
Tveksam, 0%vet

Summan200l 100%

Mer än fjärdedelar kyrkomedlemmarna huvudtaget intehar övertre av

funderat Svenska litenpå utträda kyrkan och endast minoritetatt enur

sig ofta ha funderat sittsäger över de skulle medlemskap.ge uppom

Resultatet jämföras 1978kan med uppgifter från intervjuundersökningen

där visserligen 76svarsalternativen differentierade där procentvar mer men

förklarade frågan inte eller förär har varit aktuell dem på sättatt ett som
härdet kategoriska Nej, aldrigmotsvarar

De jämförelserbåda tio iår bakåt tiden kunnat göras här visarsom

alltså opinionsförändringarpå mycket små visarsammantagetmen svaren
de bådapå aktuella frågorna tillockså relation kyrkanpå kanen som

beskrivas ett medlemskap;självklart känneroengageratsom men man
inte någon samhörighetstörre Svenska harmed kyrkan ändå intemen man

funderat lämna 70på den. Inställningen delas över deatt procentav av

intervjuade.

Relationen Svenskatill kyrkan ickei form upplevd eller upplevdav
samhörighet med densamma eller inteoch i form ifrågasatt ifrågasattav

9 Se Pettersson,T., Utträdesbenägenhet Svenskakyrkan,utträde Reli-och ur
gionssociologiska institutet, Forskningsrapport 197923-4,Stockholm 1979.
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finnsdetfolkkyrka ochmellanrelationensidamedlemskap är menaven
Svenskauppfattningenbetecknasrelation kanockså omsomsomannanen

förstpresenteradeskyrkanSvenskauppfattningenBeträffandekyrkan. om
irespektivesamhälleti helaarbetedesspåståendenövergripandetvå om

framgårsvarsfördelningarSvarsaltemativ ochlokalsamhället. avdet egna
påståen-vid deliksompåståenden,2:4 Vid dessaochtabellerna senare

frånavståndi ellerinstämmakanpåpekades tadefrågorna, att man
demellanalternativ utaninte någotpåståendena. Däremot somrentgavs
kundeintemed demtillsammansredovisatshartveksamhetvisade somstor

påståendena.vidvilleeller svara

värdefulltutförkyrkan2:4 SvenskaTabell påståendet ettvidställningstaganden
samhället.svenskaför hela detarbete

26%heltInstämmer
45%delvisInstämmer
l6%avstånddelvisTar
6%helt avståndTar
8%Tveksam, vet

101%n200lSumma

Svenskautförjag bordärPå denpåståendetvidställningstaganden ort
för alla.värdefulltkyrkan arbete ärett som

25%heltInstämmer
31%delvisInstämmer
14%delvis avståndTar
9%avståndheltTar
2l%Tveksam, vet

100%n200lSumma
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avsevärtför handen det ärVid båda påståendena avsevärtattger svaren
vad detutför värdefullt arbeteflera änSvenska kyrkan ettattansersom
tidigarefrågepar, liksom vid detVid dettaär motsatsen.som anser

generellaemellertid märke till detpresenterade lägger mestattman
fleraframkallarkyrkan i allmänhet,påståendet, det gäller Svenskasom

församling ellerknyts tillpositiva reaktioner det påståendeän ortsom en

värderaflera det gälleroch framförallt de osäkra är när attatt svaren

Svenskapositiva värderingenkyrkans arbete Denpå den orten. avegna
sannolikt förklaringarnakyrkans arbete finns i breda kretsar är en avsom

förhållandet oengagerattill fått tidigare påtalade meddet ettatt menman

självklart utveckla beskrivningen och konstateramedlemskap. Man kan att

serviceorganisa-oengagerat självklart medlemskap ihar ett enman men

tion.

Efter värderingenpåståendena klarlägga den allmännaavsåg att avsom

Svenska sjukyrkan presenterades påståenden med den gemensamma

inledningen: uppgifter förHär följer sju påståenden viktigaomnu
iSvenska dig instämmerkyrkan. För varje påstående ber jag duomange

eller avstånd från påståendet. Svaren redovisas med korta kommentarertar

i tabellerna 2:6-12.
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kyrkanSvenskaviktigtär attDetpåståendet2:§ vidTamil ställningstaganden
liv.människorsihändelserviktigaceremonier vidförsvarar

64%heltInstämmer
%25delvisInstämmer

6%avstånddelvisTar
4%avståndheltTar
2%Tveksam, vet

101%n200lSumma

kyrkanSvenskahandlingar svararkyrkligadetio finnernio somNästan av
de ärdessutomframhåller att avflertaletoch debetydelseför storaavvara

fåtaligamycketföljaktligen manmenAvståndstagandena ärbetydelse.stor
utnyttjasbegravningsceremoninendast är somdetockså konstaterakan att

attityden.positivadenutsträckningi motsvararsomen

Svenskaharviktigtär attpåståendetDet2:7 vidTabell ställningstaganden
folk.kristetfolket ärsvenska ettsymbol förkyrkan attensom

%45heltInstämmer
29%delvisInstämmer
10%avstånddelvisTar
12%avståndheltTar
4%Tveksam, vet

100%n200lSumma

instämmandentotalaandelenminstafår dentill demhörPåståendet som
kanvadbelysaattpåstående avsett somdettabejakastotalt varsommen
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funktionkallas kyrkans identitetsfunktion civilreligiösaeller dess av
fjärdedelar.tre

2;§Tabell ställningstagandenvid påståendet viktigtDet Svenskakyrkanär att
bidrar till internationell rättvisa och till hjälpa fattiga folken.deatt

Instämmerhelt 78%
Instämmerdelvis 16%
Tar delvis avstånd 2%

heltTar avstånd 3%
Tveksam, 2%vet

Summan2001 101%

Tabell 2:9 ställningstaganden vid påståendet viktigt SvenskaDet är kyrkanatt
verkar för rätt och moral upprätthållesiatt samhället

Instämmerhelt 53%
Instämmerdelvis 26%

delvisTar avstånd 8%
helt avståndTar 10%

Tveksam, 3%vet

Summan2001 100%

Klara majoriteter ställer sig bakom såväl Svenska kyrkan skall bidra tillatt

internationell rättvisa och till hjälp tillåt de fattiga folken rätt ochattsom
moral skall upprätthållas i det landet. emellertidDet är fleraavsevärtegna

helt okvalificerat bejakar den förra funktionen vad detän är be-som som
jakar den funktionen. En hårdragning resultaten skulle alltsåsenare av

° gegreppet redovisas i Gustafsson, samfund ochG., samhälle,Tro,
Orebro 1991, 159s
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finnergradi högreallmänhetensvenskadenvisardeinnebära attkunna att
i detvärlden äntredjei denkraftsocialkyrkan utgörangelägetdet att en
förradeteftersomhårddragninginnebärsamhället. Dettasvenska en

uppfattaskandetladdat änpositivtkanske somärpåståendet senaremera
order.andstödja lawskallkyrkanattsom

kyrkanSvenskaviktigtärpåståendetDet att2:10 vidTabell ställningstaganden
troende.för degemenskaperbjuder en

81%heltInstämmer
14%delvisInstämmer
1%avstånddelvisTar
2%avståndheltTar
2%Tveksam, vet

100%n2001Summa

nittoninstämmanden;flestallraframkallar avdetpåstående ärDetta som
förskall ömmakyrkanifullständigtmindreeller atttjugo instämmer mer

funktioninternadennaAttmedlemmar.aktivasinahandoch ta egnaom
framgåttharviktigbetraktasenda avdeninteemellertid är somsom

framgårdetochpåståendenaredovisadetidigarevid deställningstagandena

tabell.iåterigen nästa
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Tabell 2:11 ställningstaganden vid påståendetDet viktigt kyrkanär Svenskaatt
värnar de i landet och bidrar till social omsorg.om svaga

Instämmer helt 73%
Instämmer delvis 18%

delvisTar avstånd 4%
helt avståndTar 4%

Tveksam, 2%vet

Summa n2001 101%

Sammantaget instämmandenautgör likanästan andel vid dettastoren

påstående vid föregående,det dvs nioän tio instämmer, ävensom mer av
instämmandena inte riktigt likaär reservationslösa dock likahär. Det ärom

rimligt jämföra med svarsfördelningen vid law 0rder-påståendetandatt

och det framgår då kyrkans omsorgsfunktion iär bejakas avsevärt störreatt

utsträckning dessän ordningsgivande funktion.

Tabell 2:12 ställningstaganden vid påståendetDet viktigtär Svenskakyrkanatt
förkunnar evangeliet så människor kommer till tro.att

Instämmer helt 41%
Instämmer delvis 31%
Tar delvis avstånd 11%
Tar helt avstånd 12%
Tveksam, 5%vet

Summa n2001 100%

Instämmandena färreär vid detta påstående vidän något påståendeannat

även det med eller reservationer bejakas och väl tvåutanom gottav
tredjedelar alla. Man kan särskilt det bara hälftenär så månganotera attav
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harkyrkanviktigtdet är attuppfattningen enhar attfulltochheltsom
viktigtdet äruppfattningenhar attdet ärfunktionevangeliserande somsom

troende.for degemenskapsfunktionden haratt en
viktigtDet är attpåståendenasju atttill deStällningstagandena om

endastinnehåller2:13. TabellentabellisammanfattaskyrkanSvenska
balanstaläroch dettapåstående ettenskilt somvarjeförenda talett

delvis harellerheltinstämmandenprocenttaletfrånfram såräknats att
2:13,dragits. tabellIdelvisellerheltavståndfor tarprocenttalet

tillställningstagandenatvåför de ombalanstaleninnefattarocksåsom
talenbalanstalpositivafinns endastarbete,värdefullt menutförkyrkan ett

ordnatspåståendenasjuhar detabellennegativa. Iockså blisjälvklartkan

balanstalen.storleken påefter

Svenskapåståendenatill2;l§ ställningstagandenaTabell Sammanfattning omav
funktioner.kyrkans

+92för troendegemenskapVara en
+89rättvisa...till internationellBidra
+85landet...ideVärna svagaom
+79för ceremonier...Svara
+61upprätthålls...för moralochVerka rättatt
+52kristetsymbolisera Sverige äratt
+49evangeliet...Förkunna

+49samhälleti helaarbeteUtför värdefulltett
+33denUtför värdefullt arbete ortenett egna

i deopinionsfrågorvidvanligtvaritsätträknatsharTalen somsamma
använtsräknesättocksåvilket är somvalundersökningama sammastora kämkraftsanvändningen; ttill seställningstagandenaredovisningenvid av Holm-i Sören81-922010,KämkraftsavvecklingHolmberg: sSörenex Opinion,Samhälle,opinionerPolitiskaWeibull red:och Lennartberg

1991.Göteborg6,Media, nr
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Inledningen ialla påståendena Det viktigt ... kan ha verkatär attattav

riktning i positiva heltså utsträckning Denmot att storman svar.ger

iinledningen riktningbör också ha verkat i mot attgemensamma svaren

Svenskahög grad jämförbara med varandra och kan konstateraär attman

framförallt förkyrkans medlemmar kyrkan bör gemenskapattanser var en

dem kyrkligt aktiva internationellt.är och den böratt ta ettsom ansvar
Även det gäller den diakonala de ochnär funktionen värnaatt om svaga

den ceremoniella funktionen i kyrkliga handlingarnasamband med de

föreligger viktigaenighet bland kyrkomedlemmarna det ärstor attom

funktioner. Däremot opinionen splittrad det gäller viktenär något närmer

kyrkan framträder samhällsbevarande kraft ochattav som ensom

symbol för Sverige kristet land. Som redan påpekats detär äratt ett

anmärkningsvärt i ringa funktionenhur grad den evangeliserande betonas.

Ställningstagandena i den tabellen kan i vissövre delen mån kon-av

ställningstagandena iden nedre delen tabellen. Kyrkomed-trasteras mot av

lemmarna instämmer tämligen i det viktigt Svenskaäroreserverat att att

kyrkan för rad funktioner instämmer inte lika entydigtsvarar en men man

i kyrkan utför värdefullt påtagligtarbete och särskilt är detta näratt ett man

till verksamheten denpå Uppgiften här inteär klarläggaorten. attser egna

vad kan ligga bakom den diskrepans föreligga det ärsom synessom men
möjligt ingående analyser skulle aspekter på kyrkanatt attmer ge nya
uppfattas serviceorganisation intemedlemmarna sigsom en som anser
behöva i det dagliga livet skall finnas till hands och gärnamen som som

får ett samvete i förhållande till såväl inom landetvara svaga grupper
i andra länder.som



åtskillnadpågälldeundersökningenifrågorna encentralade synenEn av
ihäråtergesochintroduktionlånghadekyrka. Fråganochmellan stat en

statskyrkaställningkyrkansSvenskatid harPå somhelhet:sin senare
frånåtskildbör statenkyrkandefinnsDet attdiskuterats. varamenarsom
statskyrkamednuvarandedet systemetandrafinns attdet menarsommen-
åtskillnadsådannegativt påpositivt ellerprincipiduSerbibehållas. enbör
det sättbakgrundminstintekyrkan . Det är motoch avmellan staten -

ochpubliceratsundersökningenfrånresultatuppgiftervilketpå om
attitydfrågaställdesfrågantolkats framhållaviktigt att envaratt som-

iställasskulleslagfrågainte... och enhur du somsammaavenser
attitydmätnin-medjämförakan...;duanserfolkomröstning t exman

2: 14 återgestabellIkärnkraftsfrågan.ifolkomröstningen svarenochgarna

attitydfråga.på denna

pånegativtpositivt ellerprincipi2l4 dufrågan SerT Svarsfördelning vid
kyrkan.ochåtskillnad mellansådan statenen

20%positivtMycket
26%positivtGanska
22%negativtGanska
12%negativtMycket
21%Tveksam, vet

101%n200lSumma

femtedelandelobservera ärförst bör avkanske storVad att enen -man -
blandfråganpå attnågot samtsig kunnaansågintetillfrågadede svarge

ganska-svarendefleraåtskilligtdetsvaradedem vagagavsomvarsom

1991-10-22.2 Se Dagent ex
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deän kategoriska mycket-svaren. Bland dem opinio-ärgett ettsom svar
mycket delad andelen positivaär till åtskillnad mellannen men som en

kyrka och är något större andelenänstat är negativa. Beräknas ettsom
balanstal på sätt i tabell 13 blir detta +12 minstoch intesamma som en
jämförelse med alla de tidigare redovisade attitydfrågorna klargör hur

vacklande opinionen iär denna centrala fråga.

Det finns inga självklara äldre uppgifter jämföra iresultatet tabellatt
2:14 med; olika undersökningar ställer frågorna olikapå och åldersin-sätt

tervallet täcker i olika undersökningar inte heller alltid detsamma.man
I detta sammanhang kan försiktighetdock med jämföra med deman
resultat kom fram i undersökning gjord 1969 ställdes frågan Ansersom en
Ni det är svenska folkets intresseatt kyrkanett har organisatorisktatt ett
samband med staten. Av de tillfrågade svarade 47 ja, 24procent

nej 28medan tveksamma.procent ställde sig Undersökningprocent
visade alltså övervikt för attityd innebar positiv tillen atten som man var

bevarande relationernaett mellan kyrka och balanstalet +23av stat var
och kan våga konstaterandet opinionen i kyrka-statfrågan svängtman att
över från övervägande positiv tillatt bevarande relationerna tillettvara av

övervägande positivatt till förändring relationerna under denvara en av
tjugoårsperiod ligger mellan undersökningarna.som

Efter den allmänna attitydfrågan ställdes vid intervjuerna först frågaen om
hur många de svarande trodde skulle lämna Svenska kyrkan ochstatenom
kyrkan skildes åt och därefter fråga hur de själva skulle göra meden om

3 Se Ström, I., Stoltz, Nilsson,I., P.-O., En kraftig uppryckning av
kyrkan, Stockholm 1970, 30S
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2:15.tabelliåtergesfråganförradenSvaren påmedlemskap.sitt

förhållandetdebatterardemBland2;l§ fråganTabell vidSvarsfördelning som
ochkyrkanmellan statenåtskillnadoch attkyrkanmellan staten engruppmenar en

kyrkan. Enlämnar gruppmedlemmar annanidagmånga ärtillledakommer attatt som
mångaHurmedlemmar.antaletförändringnågonmedför störredetinte avatttror
lämnaskulledukyrkanSvenska trormedlemmaridag ärdem avprocent somav

åt.skildesoch kyrkankyrkanSvenska statenom

28%10Mindre än procent
14%10-19 procent
14%2029 procent
8%30-39 procent
4%40-49 procent
8%50-59 procent
2%60-69 procent
1%70-79 procent
1%80Mer än procent
19%Tveksam, vet

99%2001Summa n

framgårocksåvilketpåomöjlignaturligtvis nästan ettattFrågan är svarge
betraktasinteabsolutfårSvarenden.besvaratinteandelden stora somav
formbli någonskulledethur avformnågon omomprognosavsom

konstateradockkanManstånd.tillkyrka kommeochåtskillnad mellan stat
tal atttrordem etttredjedel angettfjärdedel ellerdryg somavatt enen

1414fjärdedel +ytterligarefåtaliga ochmycketbliskulleutträdena en
kyrkan.lämnaskulletrettiotio ochmellan procentbedömerprocent att

Enfåtaliga:inträffa ärskulleverkligt medlemsrasAndelen att etttrorsom
kyrkomed-ellerhälften12 procent sägeråttonde alla avatt merav
tillrelationerandra staten.medkyrkautträdebegäraskullelemmama enur

imedlemskapsittmedsjälv skulle görahurUppfattningama manom
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Svenska kyrkan i situation framgår 2:16.tabellen ny av

2:16Tabell Svarsfördelning fråganvid du själv skulle göramedHur dutror att
ditt medlemskap i Svenskakyrkan.

Skulle säkert kvar medlem 53%stanna som
Skulle förmodligen kvar medlem 24%stanna som
Skulle förmodligen begära utträde 8%
Skulle säkert begära utträde 6%
Tveksam, 9%vet

Summan200l 100%

Mer än hälften de säkert skulle förbli medlemmar Svenskatror att av
kyrkan vid förändrade relationer mellan kyrkan och och ytterligarestaten

fjärdedel förmodligende skulle så. Mot detta kangöratror atten man
sätta sjundedel 8+6% säkert eller förmodligenatt detror atten

skulle begära utträde Svenska kyrkan. Lika lite vid den förraur som svaren
frågan kan tillgöras underlag för kyrkomedlemskapsprocen-en prognos om

efter eventuellt ändrade relationerten mellan kyrka och kan påstat man
grundval på denna fråga beräkna hur många skulle förbliav svaren som
medlemmar i Svenska kyrkan; frågan vilka slutsatser kan dra förmanom
framtiden svarsfördelningarna diskuteras ingående i avsnitt IV. Här skallav

endast konstateras helt majoritetövervägande de skulleatt tror atten

behålla sitt medlemskap och mycket övertygade de skulleäratt attom
begära utträde. Den tidigare frånnämnda undersökningen 1969 har en
frågevariant i den här eftersomanvänts fråganstort sett motsvararsom som

efter skiljande skrivakyrkan från skulle ochett påvar om man statenav
blankett för begäraposta utträde. Frågan besvarades elleratten mer
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falli varjeandeldvs72nekandekategoriskt procent, sommindre enav
ellersäkertdesäger att77deän procentinte större som nuvar

medlemmar.bli kvarförmodligen skulle som

ikyrkanSvenskaimedlemskapsig tillställdehurEfter frågorna manom
hypotetis-någraföljdeskulle göraandratroddehurochframtiden manom

mellanochmedlemmaroch desskyrkanmellanrelationenhurka frågor om
framtiden.sig igestaltaskullemedlemmarinte ärdemochkyrkan som
medlemmarförblirdetroddegällde attfråganförsta somDen manom
2:17.tabelliåtergesresultatenläget;i detaktivabliskulle nyamer

dåduskiljs åt,kyrkanoch trorOmTabell 2:17 vid fråganSvarsfördelning staten
med-från sinapersonligtökatmedräknakan engagemangSvenska kyrkan ettatt

lemmar.

24%tvekanJa, utan
35%måni vissJa,
29%Nej
13%Tveksam, vet

101%n200lSumma

Svenskafördetmångalikadet nästanärobserverakan gerMan somatt
ochnegativa attdet svaretdet ärpositivastarktkyrkan svaret gersomsom

hurärIntressantarepositivasvala svaret.detandelenden största merger
icke-tillförhållandeiskyldighetertill kyrkansrelationernapåman ser

iredovisasrörde dettafrågortvåochmedlemmarna somsvaren

uppryckningkraftigP.-O., EnNilsson,Stoltz, avStröm, I.,
72.1970,Stockholmkyrkan, s
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tabellerna 2:18 19.och

Svarsfördelning vid frågan Om skiljs åt,och Svenskakyrkanstaten
du då kyrkan också har skyldigheter intemänniskor äratt gentemotanser som

medlemmari.

Ja, tvekan 35%utan
i vissJa, mån 27%

Nej 30%
Tveksam, 7%vet

Summa n200l 99%

Tabell 2:19 Svarsfördelning vid frågan Om Svenska skiljs åt,kyrkanstaten anser
du då endastmedlemmar Svenskakyrkan skall få kyrklig begravningi.att av en

Ja, tvekan 20%utan
i vissJa, mån 11%

Nej 64%
Tveksam, 5%vet
Summa n200l 100%

Svaren på den allmänna frågan kan något förenklat beskrivas: Enmer
tredjedel kyrkan absolut skulle ha skyldigheter ävenatt motanser
icke-medlemmar, tredjedel finner den i viss mån skulle ha sådanaatten
skyldigheter medan tredjedel ingasäger skyldigheter skulle finnas.atten

frågeställningenNär blir konkret i den andra frågan och gällermer som
något i dagsläget kommer tillnästan alla del så blir svarsfördelningensom
helt annorlunda vid den förra,än ospecificerade frågan: Två tredje-mer
delar tycker icke-medlemmaräven skulle kunna få kyrklig begrav-att en
ning även kyrkan skild från staten.om vore
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Svenskasammanfattas ävenkan attfrågorna omvid deResultaten tre
andelmycketdet storstatskyrka ärställningenförlora enskullekyrkan som

behållaskalldenangelägna attärmedlemmarnanuvarande omde somav
formellttillalltför snävtintefolkkyrkaöppen serkaraktären somenav

medlemskap.

frånin iskullemedlemsavgifterna tashur enställdesfrågalångEn om
lästesfrågavid dennapåpekavärt attkankyrka. Det attskild varastaten
fråganpåsvaradeintervjuade. Hurför desvarsalternativen manupp

2:20.tabellframgår av

ochkyrkanSvenskamellanåtskillnad2:20 frågan EnTabell vidSvarsfördelning
hurpåverkas ärskulle kunnasidaförändringar. Enmångamedföraskulle somstaten

SvenskatillkyrkoskattbetalarIdagsina medlemmar.frånfår mankyrkan pengar någonbetalafåi ställetkyrkomedlemmama attåtkyrka kommerochSkiljskyrkan. stat
kyrkanför attrimligaste sättetdetskulletycker Dumedlemsavgift. Vilket varaform av

medlemsavgifteri.sinainta

55%med skattentillsammansdvsUngefär nu,som
24%inbetalningsärskildGenomen
16%vilketLikgiltigt
4%Tveksam, vet

99%n2001Summa

detliknartillämpa systemskulle ettförordar somMajoriteten att man
konstate-kanManmedlemsavgifterna. rent avuppbördenvidnuvarande av
kyrkanuppbörd därtolereraråtminstonegillar eller70 enprocentattra
ellerförordar40medan procentinvolveraddirektinte ärförsamlingeneller

kyrkanförsamlingen.tillinbetalasmedlemsavgifterna separatattaccepterar
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batteri förhoppnin-Ett omfattande depåståenden någratarsex avsom upp
och farhågor mellankan finnas inför eventuell åtskillnad statgar som en

och kyrka intervjuerna. presenterades medavslutade Påståendena en

inledning: När förhållande mellandiskuterat förändratettgemensam man
kyrkan olika konsekvenser. Duoch har pekat på mångastaten, man
kommer här få möjliga följder kyrkanhöra påståendenatt attavsex om
och skiljs Vi duåt. ber dig för varje påstående tyckerstaten attomange,
det är troligt det blir troligt det blir så.så eller det inte äratt attom
Svaren framgår 2:2l-26.tabellernaav

221Tamil ställningstagandenvid påståendet kyrkan och skiljs blirOm staten
Svenskakyrkan i mindre utsträckning hela folket.idag kyrka förän en

Mycket troligt 21%
Ganska troligt 36%
Inte särskilt troligt 24%
Inte alls troligt 12%
Tveksam, 6%vet

Summa n2001 99%

Något hälftenän Svenska finnerkyrkans medlemmar det ellermer av mer
mindre troligt kyrkan inte i samma-utsträckning skulle bliatt som nu en
kyrka för hela folket den skildes från Man kan särskilt läggastaten.om
märke till endast liten 12minoritet åttonde procent heltatt en om en

kan avfärda tanken.attanser man



åtskiljsochkyrkan statenOmpåståendetvidställningstaganden
minskaverksamhetattkyrkansinflytande överpartiernaspolitiskadekommer

31%troligtMycket
35%troligtGanska
16%troligtsärskiltInte
8%troligtallsInte
10%Tveksam, vet

100%n200lSumma

detfrånåtminstonetordepåståendetiframkommertankegångDen som -
Ungefärförhoppning.synpunktkyrkfolkets attaktiva ensomsevara-
dennauttryckarimligtmindreeller attdetfinnerallatredjedelartvå merav

troligtinte är attdetuppfattningenhar attfjärdedelförhoppning medan en
försam-imedlemmarvalvidpolitiska partiernas tde avexengagemang

mindre.blirlingsstyrelsen

skiljsochkyrkanOm staten2:21 påståendetIabgll vidställningstaganden
betalaridagdetill kyrkan änbetydligtfå betalakyrkomedlemmarnakommer att mer

kyrkoskatt.formi av

33%Mycket troligt
33%troligtGanska
16%särskilt troligtInte
10%alls troligtInte
8%Tveksam, vet

100%n200lSumma

detriskfinnsdet attiinstämmertredjedelar, attflertal, tvåklart enEtt
detmedankyrka,skildfrånimedlem statenblir kostsamt att envaramer

farhåga.dennainte delarfjärdedelendast är somen
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label] 2:24 ställningstaganden påståendet åt blirvid Om kyrkan skiljsoch staten
Svenskakyrkan effektiv i sitt arbete.mer

Mycket troligt 27%
Ganskatroligt 29%
Inte särskilt troligt 23%
Inte alls troligt 12%
Tveksam, 9%vet

Summan2001 100%

Något än hälften effektivisering ipå Svenska kyrkan ochtrormer en av
med relationsförändring i förhållande till En tredjedel timerstaten.en en
sådan effektivisering mindre eller inte alls trolig.

Tgbgll 2;2§ ställningstaganden vid påståendetOm kyrkorna skiljsoch staten
kommer kyrkan inte representativa för medlemmarnasäratt styras av grupper som
intressenoch uppfattningar.

Mycket troligt 8%
Ganska troligt 17%

särskiltInte troligt 37%
alls troligtInte 26%

Tveksam, 13%vet

Summa n2001 101%

Den farhåga påståendet uttrycker delas endast fåtal 25ellerett procentav
medan två tredjedelar inte någon risk för tas överkyrkanattser av

inte har uppfattningar dem finns blandmotsvarargrupper som som som
kyrkfolket.
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fårårskiljsochkyrkanOm statenpåståendetvidställningstaganden
glesbygdsområdena.iomfattningverksamhetibedrivasvårt somnukyrkan sammaatt

22%Mycket troligt
31%troligtGanska
23%troligtsärskiltInte
16%troligtallsInte
6%Tveksam, vet

98%n200lSumma

framhållerhälftenDrygtdelade:tämligeni frågan ärUppfattningama
glesbygdeniverksamhetsinupprätthållakanintekyrkanfarhågan att

påtaglig.särskiltinterisk ärdenna40medan attprocent menar
sammanfatta vadpåståendenatidigarevid deliksomMan kan

åtskiljsochkyrkanomhända statenskullekyrkomedlemmarna tror
troligtMycketforprocenttalenmellanbalanstalberäkna ettattgenom
särskiltInteförprocenttalenochsidandentroligt åGanskaoch ena

redovisasSummeringarnasidan.andratroligt denåInte allstroligt och
farhåganförhoppningenklarastedenså2:27 har ordatsoch taleni tabell att

först.återges

ochkyrkahändervad2:27Tamil uppfattningarnaSammanfattning omsomomav
skiljs åt.stat

+42minskarinflytandepartiernaspolitiskaFörhoppning De
+40betalafårKyrkomedlemmamaFarhåga mer
+21folkethelaförkyrkamindreblirKyrkanFarhåga en
+21effektivblirKyrkanFörhoppning mer
+14inskränksi glesbygdenverksamhetKyrkansFarhåga
38icke-representativastyrdblirKyrkan grupperFarhåga -av
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Resultaten kan jämföras ställningstagandena tillmed sammanställningen av

påståendena 13.Svenska kyrkans funktioner i tabell Jämförelsen visarom

uppfattningarna mycket delade i fråga vad åtskillnadäratt enmer om

mellan kyrka för.och skulle leda till i fråga vad kyrkan braän ärstat om
finns ingaDet entydiga förhoppningar skilsmässainför eventuell och deten

finns inte heller några entydiga farhågor. fortsatta såvälDe analyserna där

sociala och kyrkogeograñska religiösa bakgrundsvariabler in fårtassom

belysa vilka faktorer ligger ställningstagandenbakom de attityder ochsom

här endast redovisats översiktligt.som

2.2. Några enkla samband

Några de svarsfördelningar förtjänarredan ställaspresenterats attav som

attitydfrågavarandra och den intressantdet framförallt ställaärmot attsom

andra frågor denär beträffande inställning till åtskillnad mellanmot en

och Svenska kyrkan. 2:28I tabell denna fråga den frågaställsstaten mot

framförallt motiverade hela undersökningen, dvs den hur trorsom om man

skulle göra med det kyrkomedlemskapet kyrka ochatt statman egna om

skildes åt.
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dittmedgöraskullesjälvduduHur attpå frågan trorSvar om åtskillnadtillinställningolikamed enblandkyrkani Svenskamedlemskap personer
kyrka.ochmellan stat

kyrkanSvenskaochmellanåtskillnadtill statenInställning

IveksarmMycketGanskaGanskaMycket
negativ vetnegativpositivpositiv

n4l5n23ln444n5l7n393
Uppfattning om

medlemskapeget

51%64%60%50%47%kvarSäkert stanna 21%20%29%29%18%kvarFörmodl stanna 4%6%5%10%13%utträdeFörmodl begära
1%6%2%4%17%utträdebegäraSäkert
23%4%5%7%6%Tveksam, vet

100%100%101%100%101%Summa

värdabåda är attförhållandenolikatvåklart påmycketvisar somTabellen
sambandklartöverraskandefoga ettfinnsDetförsta:För detframhålla. --
benägen-ochochkyrkanmellan statenåtskillnadinställning tillmellan en
andelendvsåtskillnad,eventuellefterkyrkanSvenskalämnaheten enatt

bland demstörrekyrkan är somlämnakommerkanskeeller attsäkertsom
iinställningnegativharbland deminställning änpositiv enhar somen

finns detöverraskandekanskeochandradetFörskilsmässofrågan. mera --
skiljsochkyrkatill statinställningpositiv attharbland demäven ensom

kommerförmodligen att stannaellersäkertdemajoritet säger attsomen
mellanåtskillnadtillinställningFrågankyrkomedlemmar. enkvar omsom

fråntyckerhur attfrågan enställtsocksåharoch mot mankyrka omstat
återgesresultatenochmedlemsavgiftersinaskullekyrkaskild tastaten

2:29.i tabell
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på fråganSvar rimligt frånsätt medlemsavgifter iatt ta statenom en
skild kyrka bland inställningmed olika i skilsmässofrågan.personer

Inställning åtskillnadtill mellan Svenskakyrkanochstaten

Mycket Ganska Ganska Tveksam,Mycket
positiv positiv negativ negativ vet
n393 n5l7 n23l n4l5n444

Uppfattning formom
för avgiftsbetalning

Tillsammans med skatten 41% 52% 64% 73% 55%
Som särskild inbetalning 41% 29% 15% 12% 17%

likgiltigFormen 16% 16% 18% 11% 19%
Tveksam, 3% 2% 3% 9%5%vet

Summa 101% 99% 100% 10196 100%

Det samband framträder i tabellen mycketär enkelt: Bland demsom som
är positiva till åtskillnad mellan kyrka och är det vanligarestat atten man
förordar medlemsavgifterna till från skild kyrkaatt staten tasen genom

särskild inbetalning och bland dem är negativa till åtskillnad ären som en
det vanligare förordar avgifterna betalas in tillsammans medatt attman

skatten. Intressantare sambandet mellan attitydenän till skilsmässa ochen
förordad inbetalningsform är emellertid sambandet mellan hur avserman

göra med det medlemskapet och förordadatt lnbetalningsform ochegna

detta visas i 2:30.tabell
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frånimedlemsavgifter staten2:30 rimligt ensättTamil frågan taattSvar om sittmedgörakommerdehur attuppfattningolikamedkyrka blandskild ompersoner
kyrkan.Svenskaimedlemskap

skilsmässavidkyrkomedlemskapUppfattning egetom

säkertBegärförmodlförmodl Begärsäkert StannarStannar
183utträde n153utträdenn4841066 kvarnkvar

formUppfattn om
avgiftsbetalningför

medTillsammans
%22%2856%66%skatten

särskildSom
57%50%23%17%inbetalning
20%19%17%%14likgiltigFormen
%l3%%4%4Tveksam, vet

100%100%100%101%Summa

förblikommerde attellerövertygade atttrorBland dem är omsom
medlemsav-föröverviktmassiv attfinnskyrkanSvenskamedlemmar enav

blanddetfinnsskatteuppbörden. Däremotmedsambandibetalasgifterna
kyrkanlämnakommerde attsäkerhet sägermindre attellermed störresom

särbehandlasintekyrkanSvenskaimedlemsavgifternaövervikt för atten
sammanslutningar.ochföreningarandratillavgifternainbetalasutan som

ochutträdesbenägenhet upp-kyrka-statfrågan,Attityd till2.3.
kyrkanSvenskahända inomskullevadfattning somom

den29, dvs2:28 och omtabelliredovisassvarsfördelningarbådaDe som
denochkyrkanSvenska omochmellanåtskillnad statentillinställning en

harkyrka,skildfråndel i statenförmedlemskappåhur enegenserman
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typologi beaktastypologi. I dennaavslutningsvis fått bilda grunden ñâr en

frågorna504 bådainte de på någon de svaretgettpersoner som av

efter de ärdelats delstveksam, ej och de återstående harvet om

åtskillnadnegativa tillpositiva mycketganskamycketganska eller en

säkertförmod-efter demellan kyrkan och och dels säger attstaten om

eventuellefterligen medlemmar i Svenska kyrkankvarstannar ensom

utträde kyrkan. Manskilsmässa säkertförmodligen begäreller de urom

2:31.tabellfår alltså fyrfáltstabell den återges somen som som

2T 1 frågorna inställning tilltypologisering efter påEn om ensvaren
kyrkomedlemskapet i framtiden.skilsmässamellan kyrkan och och detstaten egnaom

Typ I Typ III
Solidariska traditionalisterreformister Kvarstannande
662n 88n 5

Positiva till skilsmässa Negativa till skilsmässaen en
Behåller kyrkomedlemskapetkyrkomedlemskapet Behåller

Typ Typ IV
traditionalisterUtträdande reformister Protesterande

nl88 n58
Positiva till skilsmässa skilsmässaNegativa tillen en
Frånträder kyrkomedlemskapet kyrkomedlemskapetFränträder

Den positivt på skilsmässastörsta utgörsgruppen av enpersoner som ser

mellan kyrkan och och de skulle förblii dagslägetstaten atttrorsom

medlemmar Svenska ställningkyrkan statskyrka.även den hadeav somom

De betecknas tillhörande etiketterats solidariskaI och hartypsom som

ref0rmister. likaDen därnäst denstörsta är nästan storgruppen somsom
första utgörs relationsförändringnegativa till mellanärav personer som en

kyrkan och kyrkomedlemmarkvarstaten att stannamen som somavser



härbetecknasstånd. Detillkommaskullerelationsförändringenäven om
traditionalister.kvarstannandekallasochIIItillhörande typsom

storlektillnämndaförstbådamindre än de enAvsevärt grupperna -
ärbestårdenIII ärtredjedel sompersoneravsomgruppgruppav -

ochståndtillkommerochkyrkanåtskillnad mellan statentillpositiva att en
förbli med-de kommerintestånd atttillkommerden atttrorsom om

ochhörande tillbetecknas här typDeSvenska kyrkan.lemmar somav
fjärdereformister. Denutträdandekortbeskrivningenfått gruppenhar

tredjedentiondelendastliten och utgörmycket gruppenIVtyp är aven
ochkyrkamellanbanden statvill ha kvar menoch består sompersonerav

denkyrkanSvenskamedlemmarförbliinte skullede omatttror avsom
baralilladennaharstatskyrka. Härsin ställningförlorade grupp somsom

flerapå sättochmaterialethelatjugondedelomfattar någon mansomav
protesterandebetecknatspreliminärtinförfrågandesigmåste ställa som

ochställningstagandenendastbehandlasfortsättningentraditionalister. I

degällerfrågorvid dede fyrasvarsfördelningar inom somgrupperna
ochkyrkanSvenskamellanskilsmässaefterförhållandenahypotetiska en

staten.
mycketochlikadanvisartraditionalisterbådaDe engrupperna av
medräknakunnaskulle ettfråganvidinställningtveksam atttror manom

reformisternaBlandkyrkomedlemmama.frånpersonligtökat engagemang
dettaochökatsådantpådet däremot mångaär ett engagemangtrorsom

kyrkomedlemmar.förbliinte självademsärskilt blandgäller attavsersom
gälldefråganheller vidinteskiljer sigtraditionalistgruppernaDe båda som

intemänniskorskyldigheterskulle haSvenska kyrkan gentemot somom
skullesåintetyckerinom bådatredjedelmedlemmar Enär grupperna

till de tvåförhållandemellanställning iintar deoch därmedfallet envara
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olika kvarstannandefjärdedelreformister: En degrupperna avav
reformisterna inskränka kyrkans tjänster till medlemmarnaär benägna att

tyckerhälften reformisterna de intenästan de utträdande attmen angerav
ställamänniskor själva kantagit ställning de göraatt attsom avsersom

några krav endast Svenskapå kyrkan. Vid frågan medlemmarom av

utträdandekyrkan begravningskulle kunna kyrklig det endast deären

reformisterna svarsfördelning inomvisar än den resten avsom en annan

materialet: medanHälften nej andelendem sammasom gerav svarar
grupperna.två tredjedelar övrigaär inom de tresvar

Vid frågan medlemsavgifterna i från skild kyrkahur statenenom

borde storafinner skillnader mellan demyckettas trestoraupp man
70traditionalisterna mindreAv de kvarstannande det inte änärgrupperna.

medanförordar i samband med skatteuppbördenuppbördprocent som en
20endast reformisterna Dede utträdandeprocent ger samma svar.av

solidariska 56 liknarreformisterna med dem tarprocent sammamera som

ställning till framtida i Svenska kyrkan demde medlemskap änett somsom

har kyrka-statfrågan.inställning idesamma som

Vid frågor farhågor förhoppningarde hittills betecknats ochsom som

det skiljs iskulle bli redovisas härså kyrkan och äatt statenom -
tabellerna 2:32-37 balanstalen inom de fyraendast grupperna.-
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inteandelenochtroligtdet som1,32 andelenTabell mellanBalanstal ansersom
förkyrkabliri dagutsträckningänmindre enikyrkanSvenskatroligtdet attanser

folkethela .
IllTypTyp I

KvarstannandeSolidariska
traditionalisterreformister
+25+7

IVTypTyp
Protester-andeUtträdande
traditionalisterreformister
+67+49

tillpositivaärbestården somförsta personerdenInom avsomgruppen,
de kommer attochoch atttrorkyrkanmellan statenskilsmässa somen

överviktendastdetfinnskyrkan, svagmedlemmar enkvar avstanna som
sättinte påkyrkan som nusannoliktdet sammafinner attsådana somav

blandvanligarenågotärfarhågaDennafolket.helaförkyrkabliskulle en
skilsmässavill haintedetredje endenutgör somdem gruppen,som

medlemmarförblide kommer avattochochkyrkan trormellan staten som
havillbestården somandra personerdenInom avkyrkan. somgruppen,
sittbehållerdeinteoch trorochkyrkanmellan staten somskilsmässa

kyrkanmajoritetsuppfattning attklardetdå, äri kyrkanmedlemskap en
ännuuppfattning ärDenna merakyrka.folketshelaförblirinte en

bestården personerüärde avlilladeninom somdominerande gruppen,
deinte attoch trorkyrkaochmellanskilsmässa somstatogillar ensom

stånd.tillkommerskilsmässankyrkomedlemmarförbliskulle om
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Tabell 2:33 andelen inteBalanstal det troligt ochmellan andelen somsom anser
det troligt inflytande kyrkan kommer minska.de politiska partiernas över attattanser

Typ l Typ III
Solidariska Kvarstannande
reformister traditionalister
+44 33+

Typ n Typ IV
Utträdande Protesterande
reformister traditionalister
73 +45+

Vid frågan inflytande inom Svenskade politiska partiernastror attom man

kyrkan skulle minska framträder deefter skilsmässa från statenen
kyrkfrämmande traditionalisternareformistema kvarstannandeoch de som

massiv överviktInom den förra II finnsTypextremgrupper. gruppen en

den mellan politisktnuvarande kopplingen ochtror attav personer som

religiöst skulle försvinna. Man kan tolka resultatet med densystem attsom

utgångspunkt finns inom inte någon anledning försom gruppen ser man

partierna sig i kyrkans denverksamhet. Inomatt engagera senare

Typ III är uppfattningen splittrad och det finns integruppen enmera
obetydlig minoritet politiska partierna efterde äventror attsom en
skilsmässa mellan kyrka och inflytance inomskulle behålla sitt denstat

religiösa sfáren. varatolkningEn kan inom vill iatt gruppen man
görligaste mån behålla oförändrade förhållanden och de uttryckersom
minoritetsuppfattningen för inte fram förhoppning.farhåga utan enen



inteandelentroligt ochdetandelenmellan somBalanstal ansersom
kyrkantillbetydligtbetalafåkommerkyrkomedlemmarna att mertroligtdet attanser

kyrkoskatt.i formidag betalardeän av

Typ IIIITyp
KvarstannandeSolidariska
traditionalisterreformister
+45+26

IVTypTyp
ProtesterandeUtträdande
traditionalisterreformister
+72+59

varierari allariktningivisserligenBalanstalen går mengruppernasamma
ärmångafinnsreformistemasolidariskadei storlek. Bland somkraftigt

protesterandeBland deekonomi.framtidakyrkansoptimister beträffande

ipessimisteröverviktförkrossandefinns däremottraditionalistema aven
Skilje-kyrkan.inomavgiftsuttagetframtidadetbedömadet gällernär att

skulle görahuruppfattningenefterbedömningama gårlinjen i manommer
Ikyrkastat-frågan.iuppfattningeneftermedlemskapet änmed det egna

för-påhurskillnadklarföreligger gentemotavseendedetta sermanen
skilsmässaeftereffektivbliskullekyrkanSvenskahoppningen enatt mer

klarfinnsreformisterbådaV:8. Blandtabell enfrån typernastaten av
bland bådamedanförhoppningdelar dennaövervikt manpersoner somav

sägeröverviktfinnertraditionalister att sompersonertyperna svagenav
efterkyrkanSvenskaeffektiviseringsådanpå ende inte tror avatt en

frånskilsmässaeventuell staten.
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Tabell 2;§5 Balanstal mellan andelen det intetroligt andelenochsom anser som
det troligt Svenska kyrkan blir effektiv i sitt arbete.attanser mer

Typ I IIITyp
solidariska Kvarstannande
reformister traditionalister
+52 9-

Typ Typ IV
Utträdande Protesterande
reformister traditionalister
+54 2-

Tabell 2;§§ Balanstal mellan andelen det troligt inteoch andelensom anser som
det troligt kyrkan kommeratt inte representativaföräranser att styrasav grupper som

medlemmarnasintressenoch uppfattningar.

Typ I Typ III
Solidariska Kvarstannande
reformister traditionalister
52 34- -

Typ Typ lV
Utträdande Protesterande
reformister traditionalister
51 29+-

Såväl bland de solidariska bland de utträdande reformisterna finnssom en
klar övervikt för inställningen intedet är troligt kyrkomedlemmamaatt att

skulle hamna under ledning inte företräder deras intressen ochen som
Ävenuppfattningar. bland de kvarstannande traditionalisterna finns en

övervikt för denna uppfattning medan det däremot inom gruppen av
protesterande traditionalister finns övervikt uttalar atten av personer som
risken finns.



inteandelentroligt ochdet2;§7Tabell andelen somBalanstal mellan ansersom
omfattningiverksamhetbedriva somfår svårtkyrkantroligt sammadet attattanser

glesbygdsområdena.inu

IIITypTyp I
KvarstannandeSolidariska
traditionalisterreformister
+245-

Typ IVTyp
ProtesterandeUtträdande
traditionalisterreformister
+54+21

sinuppehållafå svårtskullekyrkan atttill farhåganställningstagandetI att

mellaninomsåväluppfattningarnaglesbygdsområdena äriverksamhet som

framträderreformisternasolidariskaBland deskiftande.mycketgrupperna
Enhållning:optimistiskfrågornade andravid flera svagliksom enav --

utträdandedeblandBådehotas.verksamhetenmajoritet inte atttror
klarfinns däremottraditionalistemakvarstannandeoch dereformisterna en

protesterandeBland derisken.överviktinte stark serpersoner somavmen
förfarhågoruttalarmajoritetklarmycketdettraditionalisterna är somen

fara.iskallverksamhetrikstäckandekyrkans varaatt
fyradeinomförhoppningarochfarhågorpåhurGenomgången sermanav

uppmärksam-värdakanförhållanden atttvåvisar på varasomgrupperna
bådademellanskillnadernainteförefaller somförsta grupperdetFörma.

solidariskadedvskyrkomedlemmar,kvarkommerde att stannatror som
särskilt stora.traditionalistemakvarstannande attdeochreformisterna vara

betecknasgenomgående kanförradeskillnaden ärviktigasteDen att som-
denkyrkanSvenskaeffektiviseringpå omoptimistiska tror avensom -

attitydskillnad ärdennaochintede görvilketfrånskildes staten senare
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kanske den avgörande bakom deras ställningstagande till frågan om en
åtskillnad mellan kyrkan och farhågornaFör det andra ochär störststaten.

förhoppningarna minst inom den lilla beteckmtsgrupp som som pro-

testerande traditionalister. Genomgången antydanhär huromger en man
skall förklara deras lite vidmotsägande ställningstaganden de båda

grundfrågorna. Det förefaller innefattardennasom om grupp personer som

så negativa konsekvenser åtskillnad mellan kyrkan ochstoraser av en

de ifrågasätter möjligtdet for dem blir behålla med-staten att attom
lemskapet i Svenska kyrkan. Storleksmässigt iär marginellgruppen
fyrfältstypologin kan erinra de tveksamma tillärattmen man somom om
de kommer förbli medlemmar kyrkan inte ingår i bearbetningen häratt av
och det finns i materialet antydningar bland dessa delvis harattom man

attityder de traditionalisternaprotesterande har och dennasamma som

kan därför väl fråganvärd uppmärksammaattgrupp vara om om en
åtskillnad mellan Svenska kyrkan och fortsätter aktuell.attstaten vara



ISTIFTSSKILLNADERQCHGRUPP-
SVARSFORDELNINGARNA

individerolikamellanvarierar menhärbehandlasdeAttityder somsom
andraIindivider. stegkategorier ett avellerolikamellanockså avgrupper

delatsfrågornadehar svaratintervjumaterialetbearbetningen somav
resultatdeöversiktligtredovisasavsnitti dettaochålderefter kön, osv

svarsfördelningarnamellanSkillnadernauppdelningar.vid dessafårman
prövningarstatistiskaenklaunderkastatsgenomgåendeharinom grupperna

skillnaderdeklarlägga somförchi-squaretest att omhjälpmed av
sigdet rörellertill slumpen omhänföra omi ärframträder attsvaren

varitdetmaterial somsåMed stort somskillnader.verkliga ett pass
signifikan-statistisktärskillnadermångafinnertillgängligt här somman
ja-svarandeleniskillnadfemendast procentsbehövsta. Det t czaex

kandetskillnadsådanskall fåför menkvinnoroch attmellan män enman
socialtärbetydelsenågonskillnader harsådanaifrågasättas om

fortsätt-iRedovisningarnasammanhanget.aktuellasignifikanta i det
ochfrågaenskildvarjevidsifferredovisningarskerningen utan noggranna
ochSkillnaderliknande.ochsignifikansnivåerangivandehelt utan av

centralavid deendast mestochtextformkomprimeradpåpekas ilikheter
motiverasredovisningenförFormensvarsfördelningarna.återgesfrågorna

gränserallasvälla överframställningen omutskulleskäl. Delsolikatvåav
skäl attfinns det antaattDelsoch kommenteras.redovisasskulletalalla

ellerkvinnorochmänsigdet rörförhållandetdetfrämst attinte är omdet
iskillnadernabakomligger svarenochäldre sompersoneryngre

ochreligionochintresseförhållanden attdet ärfrågorna somattutan
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kyrklig aktivitet resultatvarierar mellan ligger debakomgrupperna som
befolkningenredovisas. Om befolkningen i påstorstäder ochtsom ex

landsbygden inteskiljer sig attitydfrågorna detåt i sina på här behöversvar
boendemiljön liggaorsak till skillnaderna förklaringen kanär utanvar som

i det finns fler religiöst i denintresserade eller kyrkligt aktivaatt ena
miljön iän den andra.

3.1. Kön

Det har tidigare framgått finns viss kvinnordet överrepresentationatt en av
i intervjumaterialet. tal avsnittDe procenttalen beräknats på i detta ärsom
856 1154 57män och kvinnor vilket innebär kvinnorna drygtutgöratt

de tillfrågade; bastalen härefter inte i tabellerna.återgesprocent av
Med hänsyn till aktivitetenden kyrkliga mycket blandär så störreatt

kvinnorna än bland inte kvinnormännen är det Överraskande fler änatt

män känner samhörighet med Svenska kyrkan. flerDet också avsevärtär

kvinnor 81 70procent procentän män aldrig funderat lämnaattsom
Svenska kyrkan. Däremot skillnadernaär obetydliga det gällernär synen
på Svenska kyrkan utför värdefullt arbete.ettom

I föregående 2:13avsnitt tabell redovisades vidställningstagandena

påståendena Svenska kyrkans funktioner andelenbalanstal mellanom som
instämmer i kyrkan har de olika funktionerna och andelenatt tarsom som

avstånd från tanken den funktioner. 3:1 parallellhar dessa Tabell äratt

med den tidigare sammanfattningstabellen ochoch återger männens
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detbeträffandepåståendena samtdevidställningstaganden sexkvinnornas

arbete.i kyrkansvärdefulla

Svenskapåståendenatillställningstagandena om3:1 SammanfattningTabell av
balanstal.kvinnor;ochbland mänfunktionerkyrkans

KvinnorMän

+93+92troendeförgemenskapVara en +89+86rättvisainternationelltillBidra
+88+75i landetdeVärna svagaom +82+73ceremonierförSvara
+65+56upprätthållsmoralochför rättVerka att
+59+43kristetSverige ärSymbolisera att
+59+36evangelietFörkunna

+52+44samhällethelaiarbetevärdefulltUtför ett +39+25denarbete ortenvärdefulltUtför egnaett

blandänkvinnornablandtalpositivahögrefinnergenomgåendeHelt man
funktionernaomfattadedegällerdet mestsmå närärSkillnadernamännen.

vadgällerdetnärobetydliga somheltbetraktasintekande sommen
detnärframföralltochfunktionencivilreligiösadenbetecknats som
tillkommaskallmänniskorsåevangeliet attförkunnafunktionengäller att

attitydeniocksåföreliggerkvinnorochmänmellanskillnadklartro. En
3:2.tabellframgårvilketkyrkaoch avmellanåtskillnad stattill en
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Tag 1,2 Svarsfördelningar vid fråganbland och kvinnor Ser du i principmän
positivt eller negativt på sådan åtskillnad mellan och kyrkan.statenen

Män Kvinnor

Mycket positivt 26% 15%
Ganskapositivt 26% 26%
Ganskanegativt 20% 24%
Mycket negativt 10% 13%
Tveksam, 18% 23%vet

Summa 100% 101%

Över 50 40männen endast drygt kvinnorna harprocent procentav men av
positiv inställning till kyrka och skiljs åt. Balanstalen +22bliratten stat

respektive +4. De osäkra dessutomär något flera bland kvinnorna. Vid

frågan hur själv skulle med sitt medlemskap vidgöra skilsmäs-om man en
mellan kyrka och går skillnaderna i riktning de inteärstatsa samma men

alls lika påtagliga framgår 3:3.tabellsom av

Tabgll 3:3 Svarsfördelningar bland och kvinnor vid fråganmän Hur du dutror att
själv skulle göra med ditt medlemskapi Svenskakyrkan.

Män Kvinnor

Säkert kvar 50%stanna 56%
Förmodligen kvar 24% 24%stanna
Förmodligen begärautträde 11%
Säkert begärautträde 7%
Tveksam, 9%vet

Summa 101%



fåskullekyrkankvinnornautsträckning äni något större attMännen tror

kanoch dettafrånskilsmässaefteraktiva medlemmar staten varaenmer
lämnaskullemedlemmarnaflerde ocksåspegling atttroratt avaven

tillinställningenikönsskillnaderläge. Någrai sådantkyrkanSvenska ett
endasttillochicke-medlemmar attskyldigheterskulle hakyrkan motatt

Kvinnornaiakttas.intebegravning kankyrkligskullemedlemmar en
medlemsavgifterna ävenutsträckning än männeni något störreförordar att

skattevägen.skullefri kyrkafråntill tasstaten uppen
avsnittetföregåendei detvadi frågaKönsskillnaderna somom
mellanåtskillnadinförfarhågorochförhoppningarbetecknades ensom

redovisasUppfattningama3:4.i tabellsammanfattasochkyrka somstat

balanstal.

händervad3:4 uppfattningarTabell kvinnorsochSammanfattning mäns somomav
skiljs åt; balanstal.kyrka och statom

KvinnorMån

+40+45minskarPartiemas inflytande
+47+32får betalaMedlemmarna mer
+24+18för hela folketMindre kyrkaen
+l9+27blir effektivKyrkan mer
+16+12inskränksi glesbygdenVerksamheten
4234representativaStyrning grupperav --

för ochfarhågorstörrekvinnorna har någotvisarSammanställningen att

ochkyrkanmellanskilsmässavadförhoppningarmindrehar något enom

leda till.skulle kunnastaten
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Ett slutkonstaterande ställnings-betydelsen variabeln förkönavom
tagandena till kyrka-statrelationernade olika frågorna med anknytning till

måste bli skillnaderna kvinnor fallenmellan och i de flesta ärmän allraatt

tämligen obetydliga de skillnader finns kvinnornainnebäratt attsommen

positivt mindrepå kyrkan benägna för förändringoch ärser mer aven
såväl de nuvarande relationerna mellan kyrka detoch stat egnasom av
medlemskapet vadän männen är.

Ålder3.2.

Redan inledningsvis kan det konstateras vid nedbrytningar efteratt man
åldersvariabeln finner skillnader i inställning till kyrka-stat-avsevärt större

komplexet än finner vid nedbrytningar efter könsvariabeln. Materialetman

har delats åldersgrupper:fyra 18-29på 1 541 2 30-39år årpersoner;

476 3 40-49personer; 520 50-60år personer; 4 449 personer.år

Vid frågan känner samhörighet Svenska finnermed kyrkanom man

mycket åldersskillnader: Tio de och överstora procentman yngstaav
fyrtio de äldsta de känner mycketsäger stark eller ganskaprocent attav

stark samhörighet med Svenska kyrkan och sambandet vidmed ålder denna

fråga är helt lineärt. Skillnaderna mycket mindreär det gäller dennär mer
konkreta frågan funderat på lämna kyrkan: Bland i ålderndemattom man
30-39 år 30är det omkring någon haft i dengång tankarprocent som
riktningen, bland de ioch bland dem fyrtioårsåldern är andelenyngsta

omkring 25 och bland 15dem femtioär över år det endastärprocent som

haft tankar på begära utträde Svenska kyrkan. De äldreprocent attsom ur
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utförkyrkanSvenskautsträckning de ettfinner också i större än attyngre
balanstalenvisar3:5 ocksåvärdefullt framgår tabellarbete. Detta somav

kyrkanSvenskafunktionerför uppfattningen vikten de olika somom av

fyller.

Tabell 3:5 SvenskapåståendenatillSammanfattning ställningstagandena omav
funktioner olika åldersgrupper; balanstal.kyrkans inom

50-60 år40-49 år18-29 år 30-39 år

+93+93+91 +93för troendeEn gemenskap
+89+86 +87Bidra till internationell rättvisa +90
+85+85i +81 +77Värna de landetom svaga
+83+80för +79 +73Svara ceremonier
+78+49 +52 +67Verka för moralrätt och
+69+39 +61symbolisera kristet Sverige +37ett
+73+30 +40 +56Förkunna evangeliet

+67+37 +58Utför värdefullt i samhället +35arbete
+55+24 +46+12Utför värdefullt arbete pá ortenegna

skillnaderföreligger någraMan kan först märke till det knappastlägga att

viktiga de olikabedömningen hurmellan olika åldersgrupperna ide av
princip densammabalanstalen ifunktionerna rangordningen mellan ärär;

i påskillnaderobetydligai fyra finneralla Man endast synengrupperna.
bidra tilltroende,för deSvenska erbjuda gemenskapkyrkan skallatt en

devärnafolken,internationell de fattigarättvisa och till hjälpaatt om

vidceremonierföromsorg svarai bidra till sociallandet och samtsvaga
viktigti hurskillnaderfinnsviktiga liv.händelser i människors Däremot

moralochförverkar rättSvenska kyrkantycker det är attattman
folket ärsvenskaför ettupprätthålls i samhället och är symbol atten
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såevangelietförkunnarkyrkanSvenskaframförallt ifolkkristet attsamt
dekan sägaförenklattro. atttill Någotmänniskor kommer manatt

40 ochårunderärdemframförallt går mellanfinnsskillnader somsom
klartockså mycketframträderskillnad40 En sådanår.dem är översom

endastdet finnsarbete;värdefulltutförSvenska kyrkanvid frågorna ettom
positivföråldersgruppernainom de bådamajoriteteter yngsta ensvaga

lokalförsamlingarnas arbete.värdering av

undersökningenikärnfrågatorde betraktafråga mångaDen som ensom
och kyrka. Itill åtskillnad mellaninställningenden statär svarenenom

förtjänarförhållanden3:6 flera atttabell finnerfrågadenna somman--
kommenteras.

i principTab 6 frågan Ser duvidSvarsfördelning inom olika åldersgrupper
statenochkyrkansådan åtskillnad mellanpositivt negativteller en

50-60 årår18-29år 40-4930-39 år

20%% 21% 21%17Mycket positivt
21%30%29% 23%Ganskapositivt
22%20%23% 24%negativtGanska
19%% % 11%7 11Mycket negativt
20%18%25% 21%Tveksam vet,
102%101% 100% 100%Summa

fyra áldersgruppema:för allavärdena ungefär desammaI två raderna ärav
femtedel i allaomkringungefär likatveksamma mångaDe är grup-en --
mellan kyrka ochåtskillnadpositivtmycket på statoch de enserperna som

till. Manfemtedel vilken åldersgruppockså kringutgör oavsett man seren
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tillnegativaandelen mycketålder ärkan klar ökning mediaktta somaven
+20+9,+16,blir:fyrainom deskilsmässa. Balanstalen gruppernaen
medalltså överviktfemtio finnsO. I åldrarna till åroch personeren avupp
det imedanmellan kyrka ochåtskillnadpositiv inställning till statenen

negativa.de positiva och demellanden äldsta åldersgruppen jämntväger

ocksåundersökningenskulle blivitfrågaMan kan vilket resultatet om
60till år. Följandeinnefattat i åldrar änhögre resonemangupppersoner

61-70 ochåråldersgruppenhypotetiskt: haft medhelt Om ocksåär man
trend överviktfåttredovisats antyder såtalen att enen manom som ovan

så hadeåtskillnaden i denna åldersgrupp,negativa tillärav personer som
populationen+12 undersöktavisserligen för hela dendet totala balanstal

2:14 lägreblivit någotredovisades anknytning till tabelli mensom
inom inomfortfarande attitydenpositivt Man kan förenklat säga att en

i åldernattityden bland demsådan tillagd åldersgrupp tagits utskulle av
dem40-49 åtskillnaden blandpositiva attityden tillår då skulle denmen

40 ytterligarematerialet. hellerunder år stått kvar för hela Inte enom
troligtåldersgrupp, i undersökningen det71-80-åringarna, hade ingått är

visatundersökningenbalanstalet för förtecken såhela materialet byttatt att

ochpå flertal negativa till Svenska kyrkanär statenett attav personer som
skiljs åt; de äldre också mindre än dekohorterna är yngre.

Åldersskillnaderna medvid frågan skulle görahur tror manom man
tabelldet åtskillnad framgårkyrkomedlemskapet efter eventuell avegna en

3:7.
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Svarsfördelningar inom olika åldersgrupper fråganvid Hur dutror att
du själv skulle göramed ditt medlemskapi Svenskakyrkan.

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-60 år

Säkert kvar 48%stanna 45% 58% 62%
Förmodligen kvar 27% 27% 22% 20%stanna
Förmodligen begärautträde 7% 11% 6% 7%
Säkert begärautträde 6% 8% 6% 3%
Tveksam, 11% 9% 9% 7%vet

Summa 99% 100% 101% 99%

Åldersskillnadema vid denna fråga mindre vidär något den föregåendeän

frågan och i alla fyra åldersgrupperna det vanligasteär svaret, ett svar som
bortemot hälften, säkert skulle kvar medlemattavges stannaav man som

Svenska kyrkan. Den benägenhetenstörsta lämna Svenska kyrkanav att
efter eventuell skilsmässa från finner i 30-39åldersgruppenstatenen man
år där femtedel med eller mindrestörre säkerhet skullesägeren att man
begära sitt utträde. Resultatet står helt i denöverensstämmelse med här

redovisade svarsfördelningen fråganpä tidigare funderat på attom man
Överbegära utträde Svenska 30kyrkan: i den aktuellaprocentur

åldersgruppen sigsäger ha haft sådana funderingar. I detta sammanhang

förtjänar det också framhållas förden Svenska positivakyrkanatt att mest

bedömningen den allmänna utträdesbenägenheten efter eventuellav en
skilsmässa från inom den åldersgruppen. Av demstaten äryngstages som

30under år 45 högst femtedel medlemmarna skulletror procent att en av
lämna kyrkan medan motsvarande iprocenttal den närmast äldre gruppen

åldersskillnadligger något under 40. En klar finner vid frågan hurman om
medlemsavgifterna till från skild kyrka borde De äldstastaten tasen upp:
förordar uppbörd tillsammans med skatten medan de har de högstayngsta
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procenttalen såväl för använder särskilda inbetalningskort föratt man som
formen likgiltig.äratt

Tabell 3:8 redovisar hur inom olika sigde åldersgrupperna ställerman
till olika förhoppningar och farhågor skulle hända kyrkanvadom som om
skildes från staten.

Sammanfattning uppfattningar inom olika åldersgrupper vadav om som
händer kyrka och skiljs åt; balanstal.statom

18-29år 30-39 är 40-49 år 50-60 år

Partiemas inflytande minskar +48 +37+41 +42
Medlemmarna får betala +58 +43 +34 +27mer
Mindre kyrka för folkethela +23 +30 16 +17+en
Kyrkan blir effektiv +25 +21 +24 +16mer
Verksamheten i glesbygden inskränks +29 +9 +3 +14
Styrning representativa 39 41 3044av grupper - - - -

De största skillnaderna mellan åldersgruppema i fråga hur be-om man
dömer vad skulle kunna inträffa inom Svenska kyrkan efter skils-som en
mässa från finner vid två farhågorna, den kyrkomedlem-staten attman av

får betala till kyrkan än vad och den det blirde svårtgör attmarna mer nu
för kyrkan upprätthålla sin verksamhet i glesbygden. I båda fallen detäratt

den allra betonar risken de andraänyngsta gruppen som mer grupperna.

Redan i inledningen avsnittet framhölls åldersskillnaderdeattav som
skulle redovisas vid flera frågeställningarna mycket påtagliga. Omärav
dessa åldersskillnader kan sammanfattningsvis säga de visar påattman
mindre gemenskap med och Svenska kyrkanuppskattning och deav
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fleraDe ifunktioner fullgör de äldre.den bland de blandänyngre

emellertid inte i likaavseenden attitydskillnaderna speglas storastora

framföralltiskillnader attityden till åtskillnad mellan och kyrka ochstaten

ii lika sitt medlemskapinte skillnad i benägenhetenstor atten uppge

Svenska kyrkan efter ocheventuell åtskillnad mellan kyrka stat.en

3.3. Bebyggelsemiljö

tillDet är självklart förväntar ställningstagandena denästan att attman

frågor aktuella i intervjuundersökningen relationerna mellansom var om

och Svenska olika be-kyrkan skiljer sig mellan svarande frånstaten

byggelsemiljöer. påDet välbekant den kyrkliga aktiviteten störreär äratt

landsbygden i huri de städerna och bör rimligen spårän detta sättastora

sinafrågorna. fem efterpå De intervjuade har delats isvaratman grupper

påpå frågan Vilken i: l borbostadsort bor du Detyp somsvar om av

2landsbygden 1 000 Landsbygd; Deeller i med till invånareorter upp

tätorter; 3 Debor i 1 000 10 000med till invånare Mindreortersom

tätorter;bor 10 000 50 00i med till invånare Medelstoraortersom

tätorter;De 50 000 100 000 Större4 bor i med till invånareortersom

Storstäder. I5 100 000De i med invånarebor överortersom

362362, 392, 500, 244ingår respektivegrupperna personer.
be-Det i olikaföreligger ingen skillnad mellan dem borstörre som

hasigbyggelsemiljöer samhörighet tyckervad beträffar den känsla manav

Svenska avsevärtmed helt klart såkyrkan sådan. Däremot detär attsom

ganskafler dem ellerbor på landsbygden känner mycket starkav ensom



demblandförsamlingen fallet ärän vadsamhörighet med denstark egna
bebyggelsemiljö-extremai de bådaprocenttalenstorstäderna;iborsom

påvidiakttasskillnad kan ocksåll. viss30 respektive En svarenärerna
bordemBlandSvenska kyrkan:lämnafunderat påfrågan somattmanom
70knapptnej andelen ärmedan80landsbygden drygtpå procentsvarar
tillStällningstagandenastorstäderna.iborbland demprocent som

3:9.tabellisammanfattasfunktionerSvenska kyrkanspåståendena om

Svenska19Tabell till påståendenaställningstagandenaSammanfattning omav
bebyggelsemiljöer;balanstal.olikakyrkans funktioner inom

StorstäderStörreMindre MedelstoraLandsbygd
tätortertätortertätorter

+91+91+91+96+96Gemenskapför troende
+83+87+89+90till int. rättvisa +93Bidra
+75+80+82+87de +87Värna om svaga
+72+77+77+82för ceremonier +85Svara
+50+58+67 +62+67Verka för och moralrätt
+31+46+59 +54+66symbolisera kristet Sverige
+35+45+56 +47evangeliet +59Förkunna

Utför värdefullt arbete
+36+54+56 +44i samhället +58

Utför värdefullt arbete
+21+28 +31+43på +47ortenegna

regelbundet mönster:mycketl tabellen framträderden övre delen ettav
läsningvågrätbostadsortenBalanstalen sjunker med storleken på av

lodrätolika funktionernaför dehelttabellen också nästan ensartatmen
påtagliga mellansärskiltemellertid inteläsning tabellen. Skillnaderna ärav

viktigtpåståendena Det ärvidolika bebyggelsemiljöer. endast attDet är
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vi har Svenska kyrkan försymbol svenska folket är kristetattsom en ett
folk och Det viktigtär Svenska kyrkan förkunnar evangelietatt så att
människor kommer till tro finner påtagliga skillnader mellansom man
dem bor på landsbygden och dem bor i storstäderna.som som

I den nedre delen tabellen kan observera balanstaletattav man som
sammanfattar attityden till värdet kyrkans arbete på den ärortenav egna
klart mindre bland dem bor i större än bland dem bor iortersom som
glesbygd eller i små snittettätorter; går mellan tätorter med till 10upp
000 invånare och tätorter med 10 000över invånare. Ett likartat intemen
helt identiskt finnermönster vid frågan inställningen tillman om en
skilsmässa mellan kyrka och vilket framgår 3:10.tabellstat av

T Svarsfördelningar inom olika bebyggelsemiljöer vid frågan iSer du
princip positivt eller negativt på sådan åtskillnad mellan kyrkan och statenil.en

Landsbygd Mindre Medelstora Större Storstäder
tätorter tätorter tätorter

Mycket positivt 16% 16% 17% 23% 29%
Ganskapositivt 26% 25% 28% 33% 24%
Ganskanegativt 24% 25% 24% 17% 19%
Mycket negativt 13% 13% 12% 10% 8%
Tveksam, 21% 22%vet 20% 17% 20%

Summa 100% 101% 101% 100% 100%
4

Inom alla fem bebyggelsemiljöerna finner överviktman en av personer som
positivaär till skilsmässa mellan kyrka och Balanstalen blir +7,stat.en

+3, +9, +29 +26.och Opinionen alltsåär mycket delad i frågan på orter
med till 50 000 invånare medan det finns överviktupp en av personer som
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Opinionsskillnader-irelationsförändringen de störrepositiva till orterna.är

hurpå frågani troremellertid endaståterspeglas svagt manomsvarenna
eventuellefterkyrkomedlemskapetdetmedskulle göra enegnaman

3:11.tabellframgårvilketskilsmässa av

du3311 vid frågan HurbebyggelsemiljöerTamll inom olika trorSvarsfördelningar
kyrkan.i Svenskaditt medlemskapgöra medsjälv skulleduatt

StorstäderStörreMedelstoraMindreLandsbygd
tätortertätortertätorter

50%52% 53%57%57%Säkert kvarstanna
25%21%26%24% 24%Förmodligen kvarstanna
11%9%7%6% 7%Förmodligen utträdebegära
7%8%6%4%5%Säkert begärautträde
6%9%9%9% 8%Tveksam, vet

99%100%100%100%101%Summa

80czamindre tätortemai delandsbygden ochflera påendast någotDet är

75 procent ärczastorstädernaochprocent i de tätorternaän större som

kyrkomed-kvarskulleövertygade deeller mindre stannaatt somommer
förändrades.tillkyrkans relationerSvenskalemmar statenäven om

vidjämför skillnadernasärskiltobetydligSkillnaden helt tär exom man
uppgiftkyrkansocharbetelokalförsamlingensfrågorna värdet omom av

intepåpekas detocksåi detta sammanhangevangelisera. kan attDetatt

i olika bebyggelse-borskillnader mellan demföreliggerheller några som
ikyrkomedlemmama allmän-i hur andelmiljöer uppfattningen stor avom

Några skill-frånefter skilsmässakyrkanskulle lämna staten.het ensom
skild kyrkafråntillmedlemsavgifternanader i uppfattning hur statenenom
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skulle samlas in finns inte mellan dem bor på landet och dem borsom som
i storstäderna.

frågaI uppfattningarna vad skulle kunna hända positivtom om som -
såväl negativt Svenskamed kyrkan efter skilsmässa frånsom statenen-
finner tämligen små skillnader mellan olika bebyggelsemiljöer ochman

tabell 3:12 återges lika mycket för det skall finnas parallellitet iatt en
framställningen betydelsen olika bakgrundsvariabler förom attav som
siffrorna säger något tydligt vilka farhågor och förväntningar finnsom som
i olika bebyggelsemiljöer.

Tabell 2:12 Sammanfattning uppfattningar inom olika bebyggelsemiljöer vadav om
händer kyrka och skiljs åt.statsom om

Landsbygd Mindre Medelstora Större Storstäder
tätorter tätorter tätorter

Partiemas inflytande
minskar +38 +33 +45 +44 +42
Medlemmarna får betala

+33 +42 +41 +45 +42mer
Mindre kyrka för helaen
folket +26 +13 +21 +25 +22
Kyrkan blir effektivmer
i sitt arbete +18 +11 +22 +41 +29
Verksamhet i glesbygd
inskränks +20 +9 +13 +22 +8
Styrning representativaav

37 29 41 43 46grupper - - - - -

Av den systematik framträdde i 3:9tabell med sjunkande fråntalsom

vänster till höger och uppifrån och inte mycket i denna tabell,ner ser man
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hängerförhoppningarnaochfarhågornaolikatill deställningstagandenadvs
Mestborsvarandebebyggelsemiljö devilkenmed iföga samman

isystematikavsaknadentotala svarendenkanskeöverraskande är av

utvecklas.glesbygden skulleiverksamhetkyrkanshurfrågan om

frånutgångspunktmedde resultatsammanfattning presenteratsEn somav
blirbebyggelsemiljösvarandesefter deintervjumaterialetnedbrytningen av

boendeortensmedsammanhängerskillnaderfinner klaraatt somman
bedömningen kyrkansSvenskaaktuelladendet gällerstorlek när av

riktningen.förväntadeihelt dengårskillnaderoch dessaverksamhet

interv-närosystematiskaochmindrebådeskillnadernaDäremot är mer
tillrelationenbedömer denbebyggelsemiljöerolikafrånjupersonerna egna

kyrka.skildfråninomutvecklingeneventuella statendenkyrkan och en

3.4. Stift

debebyggelsemiljöefter i vilkendelatsIntervjumaterialet inte barahar

Denbor.landet dei vilken delefterocksåintervjuade bosattaär utan av
frågeställningardet gällerindelningsgrunden närnaturliga geografiska som

materialeterbjuder. Istiftendede här aktuella denärär trettonsomsom
grundvalbor och påintervjuadedefrån Sifo i vilken kommun avanges

försam-allafå fall däri destiftsindelning gjorts;uppgift hardenna en
tillförtsstift hela kommunenharinte hör tilllingarna i kommun sammaen
sinainominvånarekommunensstift delenhar dendet större avsom

gränser.
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Att intervjupersonernas och uppfattningar i tabellerpresentera svar som
täcker alla stiften skulle bli oöverskådligt och analyserna sådanatretton av
mastodonttabeller kunde också möjlighet både till feltolkningar tillochge
ganska godtyckliga eller tillfälliga påpekanden enstaka procenttal.om
Materialet har därför analyserats på tidigaresätt än detnär gällerett annat

stiftsvariablen: Varje enskilt stift har ställts Svenska kyrkanemot resten av
vid framtagandet tabeller för samtliga de variabler presenteratsav som
tidigare i framställningen. Vid tolkningen tabellerna har striktettav
kriterium föranvänts bestämma uppfattningarna i det enskilda stiftetatt om
skiljer sig från uppfattningarna i de andra stiften.tolv Dettasammantagna

kriterium har varit avvikelsema mellan svarsfördelningarna måsteatt vara
så sannolikheten mindre femstora är än slump-att procent att rentman
mässigt får dessa svarstördelningar. Med tekniskt språkbruk innebär detta

endast skillnader signifikanta S-procentsnivånär påatt beaktats. Isom
fortsättningen avsnittet redovisas för varje enskilt stift undantagandesav -
Visby stift i materialet endast individertolv vidrepresenterassom av -
vilka frågor och påståenden finner skillnader den angivna storleken.man av
Redovisningen sker tabeller.utan

Svaren från de intervjuade 116 Uppsala stiftpersoner i avviker på

enda punkt från från intervjupersonerna i landet: Deten restensvaren av
är något färre i ärkestiftet 4% dei övriga stiften 13%än sammantagna

så andel hälften Svenska kyrkanstror änatt storsom en som mer av
medlemmar skulle lämna kyrkan efter skilsmässa från Svarenstaten.en
från 232de intervjupersoner Linköpings stiftbor i skiljer sig ocksåsom

endast på punkt från från alla intervjuade:andra Något färreen svaren

framhåller det viktigtär Svenska kyrkan för ceremonier vidatt att svarar
viktiga händelser i människors liv.
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fråniavvikelserförhållandevis mångafinnerstiftde där svarenTill man
Skillnader-personer.147stiftSkarasvarsfördelningarna hörtotalade

medsamhörighetkännerframhållerandeliligger större attatt manenna
kyrkanSvenskaviktigtdet ärfler betonar attkyrkan,Svenska attatt

färre betonarsamhället, attimoral upprätthållsoch attförverkar rättatt
framhålleroch flertroendeför degemenskapskallSvenska kyrkan envara

flertro,tillkommermänniskor attevangeliet såförkunnaskallden attatt
kyrkligfåskullemedlemmarendasttankenfrånavstånd enatttar

detviktigastkanskeoch attskildes åtoch kyrkanbegravning statenom --
kyrkanSvenskaimedlemskapsittskulle behålladeflerär atttrorsom

frånskilddenäven staten.voreom
Även intervjuade idedegranskar avgettsnär avsomsvarman

kyrkomedlemmarnasövrigarelation till destift 138 personer iSträngnäs

i andraavvikelser gårdessafiera avvikelserfinner menmansvar
stift detärSträngnäsIstift.i Skaraavvikelsernariktningen jämfört med

samhörighetlitenmycketkännersåledes vanligare säger attatt manman
kyrkanSvenskainomförsamlingoch med denbåde Svenska kyrkanmed

procent25stiftSträngnäsidubbelt mångatillhör. Det såärmansom
ellerde säkert12övrigt procenti för attkyrkan uppgersomsom

frånskilsmässaefter statenSvenska kyrkanlämnaförmodligen skulle en
medlemsavgifterkyrkanssig bakomfärre ställerdetmedan är attsom

via skattsedeln.skulle tas

tendenserpunkterVästerås stift många122 från visarDe svaren
medfrågorvid tvåövriga det endastavvika från är som manatt svar men

svarsfordelningamai attkriteriet finner skillnaderanvända såhärdet stora

sig bakomställerfulltochfärre heltDetskall redovisas: ärde som
färreocksådet ärevangeliserande funktionkyrkansSvenska som sermen
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förpositivt procenttaletskilsmässa kyrkan ochpå mellan staten;en
från30 stiften.Västerås stift 47 för andra Iär demot sammantagna svaren

Växjö stift 164 skillnad från övrigapersoner finns inte någon attsvar

likastift 304nämna här och från Lunds personer nästanärsvaren

normala; från Lundastiftet blandden enda skillnaden det färre änär är

kyrkomedlemmarna i övrigt partiernas inflytande kyrkansöveratttrorsom

verksamhet skulle minska efter skilsmässa från staten.en

Svarsfördelningarna 231 Göteborgsbland de intervjuade personer i

stift skiljer sig på några punkter från de totala svarsfördelningarna. Det

färreär bejakar Svenska kyrkan utför för helavärdefullt arbeteatt ettsom

det svenska samhället, fler Svenska skulle blidet är kyrkantror attsom

effektiv efter skilsmässa från befararoch det färreär attstatenmer en som

skulledet bli problem glesbygden.upprätthålla kyrkans verksamhet iatt

94 iBland de intervjupersonerna från Karlstads stift detfinner man

jämförelse hela materialet fler påståendetmed sluter bakomär attsom upp

På den där jag bor utför Svenska kyrkan arbete värdefulltärort ett som

för alla viktigt Svenskaoch det fler tycker detäven är äratt attsom

kyrkan för i samhället Några andraverkar och moral upprätthållsrättatt

skillnader finns inte.att notera

stift 97HärnösandsFrån jämförelserna svarande frånmellan de

detendenspersoner och övriga svarande kan endast attnotera motenman

för-förra samhörighet med dende känner något störreatt egnaanger
Även Luleå 108 finns endastsamlingen. i stift personerfrån ensvaren

ifler dettaskillnad anmärkningsvärd: Detoch den knappast äräratt notera

efterSvenska kyrkanstift än i kyrkan för övrigt befarar att ensom
iskilsmässa verksamhetfrån bedrivakan svårtstaten att samma

utsträckning i glesbygdsområdena.nusom
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visarDessa326materialetistiftStockholms personer.representeras av
deänkyrkanSvenskainställning tillpositivmindreavseendeni flera en
desägerfärre attklartsåledesDet ärintervjupersonerna.övriga som

klartocksåförsamlingen och det ärmed densamhörighetkänner egnaen
denvärdefullt arbeteutförkyrkan egnaSvenskatycker ettfärre attsom

övrigablandstiftStockholms änfrånkommerbland demFlerorten. som
blandfärreoch det ärkyrkanlämnapåfunderingarhaftgång atthar någon

kyrkanSvenskavi harviktigtdet ärstockholmarna tycker somattsom
kristet ärdennafolk. Inomsvenska folket ärför gruppsymbol ettatten

framhåller74 procentövrigabland de64 procent änfärredet också som
finnerskillnaderdessaviktig. Trotsfunktionevangeliserande ärkyrkansatt
mellanskilsmässainställningen tilliskillnadsignifikantingen enman

bordemstift ochStockholmsibormellan demochkyrkan somstaten som
kyrka ärskildfrånutträdesbenägenhetenlandet och stateni ur enresten av

procent. Den1317förrabland deobetydligt högre procent motendast

Stockholmsibetonasskilsmässaeventuellföljdenenda merasomenav
aktivafåskullekyrkanSvenskastiften denstift i de andra ärän att mer

medlemmar.

defrånutgångspunktmedanalysenSammanfattningsvis kan säga attman
ochskillnadersmåförvånansvärtstiftstillhörighet visar påsvarandes

osystematis-ochtillfälligaundantagmed någraskillnaderna förefaller vara
täckte störredestiften såmöjligtDet attka. är attatt grupperagenomman

ocksådet ärochskillnaderytterligare någraframkunnaregioner skulle

resultatskulle tillstiftenskilda attmellanjämförelsermöjligt manatt ge

Slutsatsensig från varandra.skiljerstift markantkunde peka på avsom
framträdermaterialetIenkel:dockgjort här ärgenomgången densom
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knappast några påtagliga och systematiska regionala särintressen i synen
Svenska kyrkan eller i uppfattningarna kyrka-statfrågan.om

3.5. Yrke och utbildning

Sifo-materialet innehåller inte någon ingående yrkesklassificering. Däremot

Ärställdes fråga Vad har du för sysselsättning du arbetare,en om
tjänsteman, företagare eller hemarbetande eller vad Av de svarandeegen

över fjärdedelar de arbetaretre är eller tjänstemänatt och deuppger som
dessa har gjorts till föremålgett för särskild jämförelse varvidsvar mänen

och kvinnor jämförts för sig. Redovisningen sker på sättvar samma som
i föregående avsnitt, dvs endast skillnader är statistiskt signifikanta påsom
femprocentsnivån redovisas. Antalet i de olika är:personer grupperna
Manliga arbetare 345, manliga tjänstemän 397, kvinnliga arbetare 395 och

kvinnliga tjänstemän 467.

Det finns tendens tjänstemännen särskilt de kvinnligaatten svag - -
känner starkare samhörighet Svenskamed kyrkan sådan vadänsom
arbetarna gör det är också så något större andelar tjänstemännenattmen av
än arbetarna funderat på lämna kyrkan. Bland kvinnornaatt är det ocksåav

fler bland arbetarna blandän tjänstemännen framhåller det arbeteattsom
kyrkan utför såväl allmänt lokalt värdefullt.är Kom-som som- -

binationen resultat skulleär förtjäna djupare analys.När det gällerav en
vikten de kyrkans olika funktioner de svarande hade ställningav att tasom
till skillnadernaär mellan tjänstemän och arbetare obetydliga. En enda och

mycket påtaglig skillnad finns dock: Det blandär männen vanligare att
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idevärnafunktionsocialakyrkans attframhåller svagaarbetarna om

omsorg.socialrättvisa ochbidra tillochlandet

åtskillnadpositivttjänstemännenkvinnornaBland enmerserser
ipekarbland männenprocenttalenarbetarna;änoch kyrkanmellan stat

i hurtjänstemänochmellan arbetareskillnadriktning. Någon mansamma
eventuellefterkyrkomedlemskapetmed detskulle göra entror egnaman

detkvinnor ärochbland mäninte Bådeföreligger däremotskilsmässa

frånförordartjänstemännen attfler arbetarna änåtskilligt ensomavav
skattsedeln.viamedlemsavgiftersinafårskild kyrka tastaten upp

tjänstemännenflerdetkvinnorna ärblandSåväl bland männen avsom
med-aktivafåskulleSvenska kyrkanarbetarnaän atttror mersomav
blandsärskiltocksådet ärfrånskilsmässaefterlemmar staten, menen -

i detkyrkanSvenskabetonartjänstemännenflerkvinnorna att nyasomav-
kommerdetNäricke-medlemmar.skyldigheterhaskulleocksåläget mot

fåskulle kunnakyrkomedlemmarendastfrågakonkrettill så som omen
liberalaarbetarnakvinnligadock de mestkyrklig begravning ären

icke-medlemmarna.gentemot

blandsåväl mändetförhoppningar och farhågor så ärfrågaI somom
har för-arbetarnafler tjänstemännen änåtskilligtkvinnor somavav

kyrkanSvenskafrån skulle göraskilsmässahoppningen merstatenatt en
oftare uttryckerkvinnorsåvälarbetarna mäneffektiv medan som --
för medlemmar-representativagrupper intebåde för ärfarhågor att som

kyrkan och föruppfattningar kommer attintressen och styraattnas
upprätthålla.i glesbygden blir svårverksamhetkyrkans att

tjänstemänocharbetarejämförelserna mellanförsiktig slutsatsEn av
arbetarna någotärblirkyrka-statfråganolika delarhållningen till atti av

de någotochtill förändringarförhållandetveksamma i att merstoramer
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framhåller negativa positiva följderän skilsmässa. Resultaten kanav en

sammanhänga med arbetargruppen tjänstemannagruppenoch olikaharatt

sammansättning vad beträffar ålder och hör hemma i olika bebyggelsemiljö-

Några kontroller för faktorerdessa har dock inte gjorts. Grupperna börer.

också skilja sig beträffarvad utbildning och för klarlägga vilkenatt

betydelse utbildningsvariabeln har för ställningstagandena i de aktuella

frågorna har tjänstemännen i materialet indelats i utbildningsgrupper:tre

l De har grundskola folkskola 122eller 2personer; Desom som anger
utbildning 332på gymnasienivå 3personer; De utbildning påsom anger

högskolenivå eller vid universitet 318 personer. Liksom tidigare

begränsas resultatredovisningen så endast påtagliga skillnader mellan deatt

olika utbildningsgrupperna inom tjänstemannakollektivet omnämnes.

Man finner den samhörighetenstörsta med Svenska kyrkan såväl

allmänt på lokalplanet bland dem har den längsta utbildningensom som

det inomär också denna finner den andelenstörstamen grupp som man av

någon gång funderat på lämna Svenska kyrkan. Be-attpersoner som

träffande kyrkans funktioner flerär det något bland de högutbildade än

framförallt bland dem med gymnasieutbildning betonar värdetsom av
kyrkans internationella ställningstagandet för det viktigtärattengagemang.

Svenska kyrkan förär gemenskap de troende ocksåär entydigtatt en mer

bland de högutbildade inom utbildningsgruppernaän de andra två Den

viktigaste och klaraste skillnaden gäller bedömningen kyrkansnär det av

funktioner dock det fler utbildning inskränker sigär är blanddem vilkasatt

till folkskolagrundskola inom kyrkansän de övriga betonargrupperna som
evangeliserande funktion.

De högutbildade tjänstemännen andra tvåskiljer sig från deut

tjänstemannagrupperna positivfleravsevärt bland dem uttalarattgenom en
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finnerDäremotochkyrkanmellan manskilsmässa staten.inställning till en
bedömningeniutbildningsgruppernademellanpåtagliga skillnaderinga tre

efterkyrkomedlemskapetdetmed engörakommerhur att egnamanav
i störreutbildningenlängstaden trorharDeskilsmässa.eventuell som
efteraktivabliskullekyrkomedlemmarna enutsträckning andraän meratt

angelägnade ocksåäroch omkyrkanåtskillnad mellan staten meramen

skyldigheter gentemotskulle halägeti detkyrkan ävenbetona attatt nya
såfarhågorochförhoppningar trorIfrågamedlemmar.intedem är omsom

Svenskahögskolenivåutbildning atthartjänstemänfrämst de som
främstmedaneffektivbliskullefrånåtskillnadkyrkan staten mergenom en

folkskolaellersig till grund-inskränkerutbildningvilkasde tjänstemän

dåligtåsiktermedledningfårkyrkanfarhågor föruttalar somatt en

åsikter.kyrkomedlemmarnasmedöverensstämmer

analysenbegränsade ut-vid denframkommerDe skillnader avsom
delartill olikaställningstagandenaFörbetydelsebildningsnivåns av

kanManriktning.bestämdi någongåintekyrka-statkomplexet kan sägas

harlängd inteutbildningstidenssammanfatta resultatenmöjligen våga att

sammanhanget.aktuellai detnågon betydelsestörre

kyrkantill Svenska3.6. Formell relation

inte ärmedlemmarmångaharSvenska kyrkanvälbekantDet är somatt

SvenskainomdöptfrågaställdesVid intervjuernadöpta. man varomen
i dekyrkomedlemmarnaåttavisadekyrkan och procentatt avsvaren
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aktuella åldersgrupperna inte döpta enligt Svenska kyrkans ordningvar
eller i någon de andra nordiska statskyrkorna. Motsvarande frågaav
ställdes också beträffande konfirmationen och det visade sig l8att procent

kyrkomedlemmarna inte konfirmerade.är På grundval dessa harav av svar
de intervjuade indelats i 1 Personer både döpta ochärtre grupper: som
konfirmerade 1599; 2 Personer är döpta inte konfirmeradesom men
238; 3 Personer varken 126.är döpta eller konfirmerade Den lillasom

28 sig interestgruppen döpta däremotpersoner som uppger vara men- -
konfirmerade har inte beaktats särskild Grupperna döptasom en grupp.

konfirmerade och varken döpta eller konfirmerade förhar sigmen var
jämförts med normalgruppen döpta och konfirmerade kyrkomed-av
lemmar. Principerna för redovisningen resultaten bearbetningama ärav av
desamma i de föregående avsnitten.som

De är döpta konfirmerade skiljer sig i många avseendensom men
från de kyrkomedlemmar både döpta konñrmerade. Deär och förrasom

de känner mindre samhörighet både med Svenska kyrkanattuppger som
sådan och med den lokala församlingen. En tredjedel dem har ocksåav
funderat på begära utträde kyrkan. Jämförelsevis andelaratt storaur av
dem tycker inte det arbete Svenska kyrkan utför särskilt värdefullt.äratt

Vad beträffar kyrkans funktioner den funktionen,ceremoniellaanser man
den identitetsgivande funktionen, den ordningsgivande funktionen, den

diakonala funktionen och den evangeliserande funktionen mindrevara
viktiga än vad den kyrkomedlemmar däremot ärstora massan av anser;
uppfattningarna ungefär desamma värdet internationellakyrkansom av
arbete och dess funktion förgemenskap de troende.av som

Mot denna bakgrund detär överraskande finna inställningen tillatt att

skilsmässa mellan kyrkan och ungefärär densamma i de bådaen staten
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27konfirmeradefler de döptadock avsevärtDet är menavgrupperna.
deprocent10konfirmerade trorochbåde döptadeprocent somän av
Vidfrånskilsmässaefter staten.kyrkanSvenskautträdebegäraskulle enur

skyldigheterkyrkans motgällerdedvsfrågorna,återstoden somav
olikaoch demedlemsavgiftbetalningförformenicke-medlemmar, av
medhändaskulle kunnavadfarhågornaochförhoppningarna somom
ingafinnsochkyrkamellanåtskillnad statefterSvenska kyrkan en

här.kriteriummed det sattsskillnader uppatt notera som
varken ärkyrkomedlemmarbestårmindreDen somavsomgruppen
obetydligainga ellerfrågornaförstavid dekonfirmerade visarellerdöpta

konfirmerade. Manochdöptadenjämfört medskillnader stora gruppen av
med denochkyrkanSvenskamedsamhörighetgrad egnakänner avsamma

utförkyrkanutsträckningi ungefär atttyckerförsamlingen och sammaman
30döptadeicke-döpta änfler deNågotvärdefullt arbete. avett av

lämnapåfunderatgångde någon att20 procent sägerrespektive att

funktionerkyrkligatill deinställningengällerVadSvenska kyrkan. som

ochodöptaDeavseende:endaskillnad iförelågefterfrågades etten
funktionkyrkansSvenska attutsträckningibetonade störreokonfirmerade

marginelladenInomtillkommermänniskorevangelisera så tro.att
ochkyrkanmellanåtskillnadpositiv tillockså enmergruppen var man

deninomprocent än25 storafler inom dennaoch detstaten gruppvar
skulle begäraförmodligenellerde säkertsade10 procent attsomgruppen

tilli förhållanderelationsförändringSvenska kyrkanutträdesitt om enur
iockså något störreförordarMarginalgruppenstånd.kommer tillstaten

särskildeni formbetalastillmedlemsavgifter kyrkanutsträckning avatt

finnerfarhågornaoch attförhoppningarnaBeträffandeinbetalning. man

effektiviseringpåokonfirmerade någotodöpta ochde tror avenmer
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kyrkan och något blir ibefarar det svårt med verksamhetenattmer

glesbygden vad de döpta och konfirmeradeän kyrkomedlemmarna gör.

Resultaten kan delvis förefalla överraskande och kanske rentovan av

paradoxala de har förklaring. På fråga brukar delta imen en en om man
gudstjänster andra samfund Svenska kyrkan anordnar visar detänsom

40sig de medlemmar Svenska kyrkan varkenatt procent av av men som
döptaär eller konfirmerade inom Svenska kyrkan de sågörattsvarar

medan motsvarande andel Svenskasåväl bland de medlemmar kyrkanav
döptaär och konfirmerade bland de döpta kon-ärsom som mensom

ñrmerade ungefär 10är deltarUtöver de kyrkomedlemmarprocent. nusom
i gudstjänster andra samfund kan finnsordnar detattantasom man
ytterligare odöpta och okonfirmerade kyrkomedlemmar sin bak-harsom
grund i dessa samfund inte aktiva inom dem. intressantaär Detmen som

är i litenså utsträckning skiljer sig från normalmedlemmarnaatt gruppen

i sin känsla samhörighet och i sina uppfattningar vad kyrkan braärav om
för. Som de verkliga marginalmedlemmarna framträder inte de odöpta

och okonñrmerade de döpta okonfirmerade.utan men
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BINDNINGKYRKLIGOCHMEDLEMSKAP4.

vidsvarsfördelningentotaladels dendiskuteradeavsnittFöregående två
sågbakgrundsocialolikamedmedlemmarhurdelsintervjufrågor,enskilda

bakgrunden,socialagäller dendetNär exvmedlemskap.och sittpå kyrkan
bety-mindresigidennabetonadesbebyggelsemiljö,eller attålder, kön var

varierarkyrkaochför religionintressekandelsefull. Däremot anta attman
variationdennadetoch ärbakgrundolikamed att senaremellan grupper

kyrka-stat-aspekterolikaupfattarför hurgrundläggande avär mansom
alltlångtifrånsåledesbakgrund sägersocial omindelning efterfrågan. En

medlemmar-gäller hurdetnärintressemedlemskategorier ärvilka avsom
medlemskap.kyrka ochpåna ser

gradvarierandevisarmedlemmarnavälkäntsåledes avDet är att
skallavsnittFöljandekyrkan.bindning tillkänslomässigmed ochkontakter

förhållande, dutifrån dettamedlemmarindelning kyrkansdiskutera aven
subjektivainreochobjektivayttrevarierande gradutifrån deras avsv

tillavsnittet knyterdärför sägaMan kan enband med kyrkan. att an
ochkyrkoriin medlemmarnadelatillsyftarforskningsinriktning attsom

avlägset deellernäraalltefter hurdelkategorierolikasamfund i
följandeEttcentrum.församlingensellerfrån samfundetsbefinner sig

kyrka-statfråganiåsikterutträdesbenägenhet,avsnitt diskuterakommer att
resulterarindelningenaktuellamedlemskategorier dendehosm m
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4.1. Objektiv bindning till kyrkan

Den objektiva bindningen gäller medlemmarnas faktiska kontakter med

kyrkan. Dessa kontakter l kyrkliga 2kan handlingar och kyrkobe-avse
sök. De båda tillmätsaspekterna här likvärdig intebetydelse, minst

eftersom Svenska kyrkan evangelisk folkkyrka.är Då de båda aspekter-en
gäller medlemmarnas praxis kommer dimensionenden aktuellayttrena

växelvis benämnas objektiv eller praktisk bindning.att

4. l l Kyrkliga handlingar. .

De kyrkliga handlingar beaktas här dop, konfirmationär och vigsel.som
Beträffande de förstnämndatvå beaktas såväl den praktikenegna som
eventuella barns. När det gäller de kyrkliga handlingarna skulle man
naturligtvis också kunna beakta begravning, eftersom den praktiskamen
bindningen härvidlag knappast differentierar mellan olika medlemskategori-

och det dessutom svårt iär enkätundersökning fråga vadatter en man
tänker sin begravning, bortser frånhär denna kyrkligaom egen
handling. I avsnitt kommer dock inställning till begravning iett senare
Svenska kyrkans ordning diskuteras perspektiv, nämligenatt ett annatur
vad olika medlemskategorier begravning i Svenska kyrkansanser om
ordning för dem inte medlemmar iär kyrkan.som

Beträffande dopet 92 de döpta i Svenska kyrkanärprocent attanger
eller i någon de nordiska folkkyrkorna. Här föreligger inga nämnvärdaav
ålderskillnader, de odöpta medlemmarna iär jämnt fördeladeutan stort sett
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någotkonfirmationgällerNär detåldersintervallen. angeraktuelladeöver
Bland dekyrkan.Svenskaikonfirmeradede är82ellerfärre procent att

någotkonfirmationsfrekvensen3018 och år ärmellanmedlemmarnayngsta
gällerslutligendet85%. Närmedjämfört7396i övrigalägre än grupper

degiftatidigareeller attgiftaärdem80vigsel procent somavanger
Härkyrkan.svenskaiav prästordningkyrkansSvenskavigdes i en

71%lägrenågot39 år30 tillåldersintervalletiuppvisar de är ensom
iäldstamed dejämförtordningkyrkansiingångnaäktenskapfrekvens

88%.6050 till åråldern
samtliga barn85har barn procent attdemgällerNär det angersom

åtminstone5 attytterligaremedan procentkyrkan,i Svenskadöpta angerär
någotföräldrarnaDedöpta. merbarnen är varanågot yngsta synsav

i åldernärsmåbarnsföräldrardeAvsina barn.döpalåta somobenägna att
Andelensina barn.döpalåtitintede162918 årtill attprocentanger

föräldrarbland de7ochäldre ärde procent somsuccesivt blandsjunker

försiktigttillupphovkan ettresultat60 Detta50 till år.i åldernär ge
öka något.kommakanmedlemmar attodöptaandelenantagande attom

kyrkligadeutnyttjandetpåsammanslaget måtterhållaFör avettatt
konfirmeradsjälv ärfrågornapåhandlingarna kommer manomsvaren
medtillsammans svaretkyrkaninom Svenskavigddöptoch därmed resp
dem ärFöranvändas.sina barnlåtit döpa sompå frågan attegnaom man

frågortvåpåkommerbarneller inte några anserogifta har om mansvaren
borgerlig vigselframförföredraSvenska kyrkan är omvigsel i respattatt

barnlösaochellerogiftaAttanvändas.sina barndöpabör låtaföräldrar att
självlikvärdigt medsåledes attjakandefrågordessa bådabesvarat anses

sina barn. För-låtit döpahaordningkyrkansgift sig i Svenska attha resp

blir:sammanslagna måttidelningen detta
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56a konñrmerade vigdaär och därmeddöpta och har låtit döpaprocent samt
sina barn i Svenska kyrkan. Hit förs konfirmerade ogifta ochellerdeäven
barnlösa angivit vigsel i föredra ochellerSvenskakyrkan äratt att attsom
föräldrar bör låta döpa sina barn;

b 28 uppfyller två hälftenminst kritema enligt i drygt dessaprocent av ovan; av
fall uppfylls kriterierna angåendekonfirmation barnensdop medani knappoch en
tredjedel kriterierna konfirmation vigsel uppfyllda;och ärom

16c uppfyller fallenbart kriterierna; i dessadeprocent ett tre merpartenavav
uppfylls kriteriet konñrmation. hälften har konfirmerats medanC:aom en
tredjedel låtithar döpa sinabam.

Med detta mått på utnyttjande de aktuella kyrkliga handlingarna kanav

således säga drygt hälften kyrkans medlemmar nyttjathar demattman av
fullt ut.

.2.4. l Kyrkobesök

Man kan besöka kyrkor olika anledningar. kan exempelvis gällaDetav
gudstjänstbesök eller lyssna kyrkomusik. Manpå konserter elleratt annan

kan också besöka kyrkor för stämningprivat andakt, för uppleva elleratt

för på arkitektur 4:1 resultateneller sevärdheter. Tabellatt presenterarse

för frågor sådana besök.tre om



6018åldersintervalletimedlemmarkyrkansSvenskablandKyrkobesök4;]Tabell -
1991.är våren

kyrkani Svenskai gudstjänstofta deltar Du1-lur

1%veckangäng iMinst en
5%månadengång iNågon
49%åretnågraNågon eller omggr
44%aldrigeller nästanAldrig
1%Vet

100%2001nSumma:

förkyrkabesökerDuofta att:Hur en
stämningUpplevatill konsertLyssna
sevärdheterellerkyrkomusikeller se

17%5%Ofta
59%36%gångenstakaNågon
23%59%aldrigAldrig eller nästan
3%6%vet

100%100%2001nSumma:

gudstjänsti6 deltarresultatenvisar procentdelgudstjänstbesökens attFör
besökeraldrigdesäger44månad medan attvarje procentregelbundet

åldersgrupper.olikamellanskillnaderföreliggergudstjänst. Här stora
besökerde32918 till år attprocentålderniBland de yngsta anger
aldrigde60 säger attmedanmånadvarje procentregelbundetgudstjänst

motsvarande6050 till år äråldernii ålderndem ärdeltar. Bland som
vanligarebetydligtsåledesGudstjänstbesök är3012 ochvärden procent.

välstämmerangivitsresultatDemedlemmarna.äldrede ovanbland som

studier.andrafrånmed resultat
förkyrkomusikvidför besökenresultatengäller respdet däremotNär
förfallvarje1svårtolkade.någotdessastämning kanuppleva mersynasatt
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kyrkomusikens finnsdel skulle kunna bero på vilket utbud påsomsvaren
boendeorten. Svarsalternativet ofta betyda olikaskulle därmed kunna

saker alltefter det lokala utbudet. En sambandsanalys visar emellertid att

de ofta besöker kyrkan för konserter ellerlyssna påattsom annan
kyrkomusik i deltar regelbundet iärsettstort samma personer som
gudstjänster. De deltar i gudstjänster kyrkor förbesöker attsom m a 0
lyssna på kyrkomusik foroch aldrig besöker kyrkatvärt De enom. som

lyssna på kyrkomusik inte i gudstjänster. Om tilldeltar helleratt man ser
hela svarsfördelningen för musikbesöken kan kyrkobe-också säga attman
sök i samband med konserter kyrkomusik likaeller minst sällsyntaärannan

gudstjänstbesök. slutligenNär det gäller de enskilda kyrkobesöken isom

samband med vill stämninguppleva eller sevärdheter är dessaatt man se
betydligt vanligare de båda kyrkobesök. Enän andra knapptyperna av
femtedel 17% de oftasäger besöker kyrkor detta skäl medan enbartatt av
23 de aldrig det. Det naturligtvis hagör är svårt någonprocent att attanger
uppfattning det religiösa eller kyrkliga besök.utbytet dessa Menom av
sambandsanalyser visar här finns tydligtäven det samband mellanatt ett

enskilda kyrkobesök och gudstjänstdeltagande. De besöker guds-exv som
tjänster ofta också enskilda inte särskiltgör kyrkobesök. Det hellerär

många aldrig deltar i gudstjänster eller aldrig besöker kyrkasom som en
för lyssna kyrkomusikpå enskilda kyrkobesök. Sådanagöratt som sam-
band visar formernaalla för kyrkobesök kan sammanföras tillatt tre en
dimension och därmed enhetligabetraktas eller mindre kyrko-mersom
besök.



kyrkobe-föruppställningföljandevisakanövervägandenEfter dessa man

således sägakandel. Mansökens att:

dedvskyrkobesökare, attregelbundnamedlemmarärkyrkans20a procent av
föroftakyrkorbesökerdeellermånadengång iminst attgudstjänsterideltar en

besök;enskildakyrkomusik eller förtilllyssnaantingenatt

dedvskyrkobosökare,tillfälliga attmedlemmarärkyrkans38b procent av
tillfälligamedtillsammanseventuelltgång ibland,någonbesöker gudstjänst

kyrkobesök;enskildatill musik ellerför lyssnakyrkobesök att

ochgudstjänsterideltaraldrigdekyrkor, dvsaldrig besöker att42c procent
förmusik ellerlyssnaförgångnågonenstakakyrkor attbesökermestsom

kyrkobesök.enskilda

exempelvisskulleManindelning.alternativ till dennasjälvfalletfinnsDet

undergrupper.i flerakyrkoraldrig besökerkategorindelakunna somupp
uppdelningarsådanadockhär visarinte attSkilda analyser presenterassom

detinformation. Avväsentlignågonanalysernakommandetillför deinte

uppdelningenenklakvarhålls denskälet ovan.

bindningpraktisksammanfattande mått på4.1.3. Ett

till kyrkanbindningpraktisksammanfattande mått påHärmed har två

handlingarnakyrkligadeutnyttjandemåttet avsågDetpresenterats. avena
tillsammanföras ettDe båda kankyrkobesök. måttendet andraoch nu

framgårResultatenkyrkan.bindning tillpraktiskpåövergripande mått av

4:2.Tabell
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Tabell 4:2 sammansättning helhetsmått för kyrkomedlemmamas praktiskaav
bindning till kyrkan. Absolut och relativ andel samtliga uppfyller villkor.av som resp

Kyrkliga handlingar enligt kriteriertre

kriterier uppfyllas:Antal som
TvåEtt Tre Summa

Kyrkobesök

Aldrig 11% 13% 18% 42%
Cell A B C

Tillfälliga 3% 10% 25% 38%
Cell D E F

Regelbundna 2% 4% 14% 20%
Cell G H 1

Summa: 1991n 16% 27% 57% 100%

Hög praktisk bindning 43%H samtliga1 F+ + av
Mellanhög praktisk bindning C 28% samtligaE+ av
Låg praktisk bindning A 27% samtligaB D+ + av

viktigEn utgångspunkt inför sammanvägningen de båda aspekternaav av
den praktiska bindningen båda skall ingåär med tyngd.att samma
Regelbundna kyrkobesök skall inte tillmätas betydelsestörre änm.a.o.

högt deltagande i de kyrkliga handlingarna. Med denna utgångspunkt

framstår lätt urskiljbara. De ärtre tregrupper som grupperna

a 43 visar praktiskhgg bindning, dvs antigenvisar regelbundnaprocent som som
kyrkobesök och minst medelnivå för kyrkliga handlingar visareller som
medelnivå för kyrkobesöktillsammans nivå för de kyrkliga handlingarna;medhög

b 28 visar visarmedelnivå för magisk bindning, dvs antigenprocent som som
hög nivå för de kyrkliga handlingarna låg nivå för kyrkobesök eller sommen
visar medelnivå för förde kyrkliga handlingarna tillsammans med nivåsamma
kyrkobesöken;
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nivå förlågvisarantingenbindning, dvspraktiskvisar låg27 somc procent som
denförnivåvisar lågellerkyrkobesök enaochhandlingarkyrkligabåde som

andra.för dennivåmedelhögochaspekten

in-utanförkategoriförsumbarenbartfallerindelningdennaGenom en
kyrkligadeförnivåvisar låg2denämligen procentdelningen, som

kyrkobesöken.förnivåhöghandlingarna men

kyrkantillbindningSubjektiv4.2.

kyrkantillbindningsubjektivauppgifterfåFör svarspersonernasatt om
samhörighetvilkengällde delsFrågorna manintervjufrågor.fyraställdes

in-deocharbetedetbedömerhurdelsSvenska kyrkan,medkänner man
fördelsnämligennivåer,för tvåställdesfrågornaBådakyrkan gör.satser

tillhör. Deförsamlinglokalaför dendelssådan,kyrkanSvenska mansom
visadeavsnitt. Svarentidigareiredovisatsharsvarsfördelningarna etttotala

kyrkan,medsamhörighetkännerminoritetendastdet äratt somena
naturligt-kantillhör. Manförsamlinglokalagäller densärskilt detnär man

skallinsatserkyrkansbedömninghuruvida medlemmarnasvis diskutera av
Allmäntkyrkan.bindning tillsubjektivaför derasuttryckbetraktas ettsom
insatserkyrkansbedömningpositivdock kunna sägatorde att avenman
positivkyrkan, dvärderingpositivkan betraktas ensomsvavsom en

subjektivadenskäl kommerdettaAvtill kyrkan.bindningkänslomässig

faktoranalysbindning. Enkänslomässigockså benämnasbindningen att
tillåterföraskandessavisar ocksåfrågornaaktuellapå de att ensvarenav

ochtill kyrkanbindningkänslomässiga attbakomliggande varoch samma
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och de fyra frågorna härvidlag ungefär likahar betydelse. Detstoren av

finns således ingen anledning skilda känslomässigutgå frånatt typer av

bindning med hänsyn till frågornatill innehåll eller nivå. Hur de fyra har

besvarats framgår 4:3.Tabellav

4:1Tamil Känslomässig samhörighet med Svenska kyrkan bland kyrkans
medlemmar i åldersintervallet 18 60 år.-

Vilken samhörighetkänner du med:
församling tillhörSvenskakyrkan duDen

Mycket 3% 3%stor
Ganska 20% 15%stor
Ganska liten 44% 35%

litenMycket 29% 43%
Vet 3% 3%
Summa: 2001n 100% 100%

Svenskakyrkan utför värdefullt arbete:ett
För hela svenska alla på denFör

jagsamhället där borort

Instämmer helt 26% 25%
Instämmer delvis 45% 31%
Tar delvis avstånd 16% 14%
Tar helt avstånd 6% 9%
Tveksam, 8% 21%vet
Summa: n 2001 100% 100%

eller ganska helt ochKänner mycket Instämmer
delvis isamhörighetmedSv k fullt ellerstor

på: värdefullakSv göratt
insatserpå:

nivåIngen 72% 25%
En nivå 13% 24%
Båda nivåer 15% 52%
Summa: 2001n 100% 100%
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förhållanden.intressantatvåvisarresultatenöverblickhastigRedan aven
detskillnader närinte någraredan nämntsframkommerförstadetFör som

helheti sinkyrkanSvenskatillbindningen respkänslomässigadengäller
ocksånivåförgällervärderingförsamling. Den synslokala ensintill som
bind-känslomässigadengällerdetfallvarje närIandra.för dengälla

sak. FörsammakyrkanSvenskaochförsamlingenlokaladenblirningen
visararbetekyrkansutvärderingen merenkanandradet attnotera avman

flerDet ärsamhörighet.känslan sombindning än om aomfattande av
kyrkan.medsamhörighetkännergoda insatser änkyrkan göratt somanser
likartatpå ettenligt vadfrågornafyraEftersom de ovanangavssom
ingenfinnsfaktorbakomliggandeochtillåterföraskansätt sammaen

känslo-dengällerdetbetydelse närolikafrågornatillmätaanledning att
korrigeraanledningingen större attfinnsDetbindningen.mässiga om a
insatser änkyrkansutvärderingpositivvisarflerdet ärför avatt ensom

inteanalyser presenterasSkildakyrkan.medsamhörighetkänner somsom
för debetydelsepraktiskinte har någonkorrigeringarsådanavisarhär att

utträdesbenägenhetexempelvis m m.resultat presenteras senare omsom
insatserkyrkansutvärderingsamhörighetkänslasåvälVid avsomav

stor känslaganskaellerstormycketsvarsalternativendärförbetraktas

delvis i kyrkanellerfulltoch attheltinstämmersamhörighet respav
känslomässigadenföruttrycklikvärdigavärdefulla insatsergör som

sammanslagningresultatenTabell 4:4 visarkyrkan.bindningen till enav

kyrkan.tillbindningenkänslomässigadenaspekternade båda avav
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Tabell 4:4 känslomässigasammansättning helhetsmåttför kyrkomedlemmamasav
bindning till kyrkan.

Positiv utvärdering kyrkans insatser lokal ochav
positiva utvärderingar:nationell nivå. Antal

Känsla samhörighetmedav
kyrkan lokal natio- Två Summaoch EnIngen

nivå.nell positiva LågAntal Medel Hög
utvärderingar:

Låg 23% 19% 30% 72%Ingen
Cell CA B

Medelnivå 1% 3% 9% 13%En
Cell D E F

Två 1% 1% 13% 15%Hög
Cell G IH

Summa: n 2001 25% 23% 52% 100%

Hög känslomässigbindning G 24% samtligaF H l+ + + av
Medelnivå för känslomässigbindning 33% samtligaC E+ av
Låg känslomässigbindning till 43% samtligakyrkan A B D+ + av

Resultaten innebär således att:

23 visara hög känslomässig bindning; hög känsla samhörighetmedprocent av
kyrkan kyrkan utvärderingeller medelhögkänsla samhörighetmed och hög avav
kyrkans insatser;

b 33 medelnivå bindning; utvärderingvisar för känslomässig högprocent av
kyrkans insatser utvärderingoch låg känsla samhörigheteller medelhög avav
kyrkans insatseroch medelhög kyrkan;samhörighetmed

43 visar låg till kyrkan; låg känslac känslomässigbindning samhör-procent av
ighet och låg utvärdering eller medelhög utvärderingkyrkans insatser avav
kyrkans insatser tillsammans samhörighet med kyrkan ellerlågmed känsla av
tvärtom.
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känslomässigvisar lågdemsåledeskategorin utgörsDen största somav
omvändarådde detbindningenpraktiskaVid dentill kyrkan.bindning
bindning.praktiskvisade högandelenden störstadförhållandet, enattv s

kyrkankan således sägahittills atthar använtskriterierUtifrån de mansom
tillbandkänslomässigastarkamedlemmaraktivautmärks utanavsnarare

till kyr-bandkänslomässigastarkamedmedlemmarpassivakyrkan än av
sekularise-fortgåendesamhälletsteoriermedi enlighetkan. Om omman

förrbindningenkänslomässigadenochpraktiskadenbådering attantar
kunnaisäga socialayttredensåledesskulleidag attänhögre manvar

privatainreförsvagning deänmotståndskraftig motpraktiken är mer
förhållande ärliknandeexempel attpåkänslomässiga banden. ettannatett

iminskathargudstjänstbesöken intetrettioårsperiodenunder den senaste
bibelläsningen.privataomfattning densomsamma

medlemmarkyrkanskategorierSex4.3. av

visaskullemedlemmarkyrkansdiskussionen enDen inledande attantog
kyrkan.tillbindningkänslomässigpraktisksåvälgradvarierande somav

bindningstypvarderaförhelhetsmåttavsnitt harföregåendeI två ett
demonstreradehelhetsmått attbådadessaförResultatenredovisats.

tillnärhetellerbindningi sinskillnaderbetydandevisarmedlemmarna
måttdessafrån bådakunna utgådärförFortsättningsvis skullekyrkan. man

bindningenpraktiskakänslomässigadenvilken betydelsediskuteraoch resp
diskus-sådanEnutträdesbenägenhet.ochkyrkosynmedlemmarnasförhar

anledningingenfinns hellersvåröverskådlig. Detemellertid blision skulle
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den bindningen till kyrkan skulle hapraktiska och känslomässigaattanta

väsentligt olikartad exempelvis utträdesbenägenheten ochbetydelse för
.

redovisaspå relationen Kontroller intemellan kyrka och stat.synen som

visarhär denna förmodan riktig. Det finns därför ingen anledningäratt att

i fortsättningen dimensioner för medlemmarnasarbeta med två separata

bindning till kyrkan.

Därmed praktiskaåterstår kombinera måtten på den och känslo-att

mässiga bindningen till övergripande på medlemmarnas bind-enda måttett

ning till kyrkan. fastaDetta övergripande mått skall således på såväl denta

praktiska känslomässiga bindningen i enlighet vadden medsamtsom som

tidigare betydelse. sådannämnts tilldela båda dimensionerna Ensamma

kombination i 4:5.resulterar i de kategorier redovisas Tabellsex som
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bindning tillkyrkomedlemmamasför4;5 helhetsmåttTabell sammansättning av
för denvillkoruppfyllersamtligaandelrelativAbsolut och respkyrkan. somav

bindningen.känslomässigapraktiska och

kyrkan:bindning tillKänslomässig

SummaHögMedelLågbindningPraktisk
kyrkan:till

28%2%8%18%Låg
CBACell

%28%4l l %3%lMedel
FEDCell

%44%17%l 512%Hög
lHGCell

100%23%34%1949 43%Summa: n

samtliga17%lkyrkanbindning tillpraktiskkänslomässigoch avnivå förHög
eller tvärtomtill kyrkanbindningför praktiskmedelnivåkänslomässigochnivå förHög

19%HF +
samtliga11%Ekyrkanbindning tillpraktiskkänslomässigochFör avMedelnivå

till kyrkanbindningpraktisknivå förbindning och högkänslomässigförnivåLåg
samtliga12%G av

ellertill kyrkan tvärtombindingpraktisklåg nivå förkänslomässigochMedelnivå för
samtliga21%B D+ av

18% samtligaAkyrkanbindning tillpraktiskkänslomässigochnivå för avLåg

följandeiindelaskanmedlemmar4:5 visar kyrkansTabelliResultaten att

nämligenkategorier,sex

känslomässigaochpraktiskadennivå för bådehar hög181 procent ensom
inre försam-denutgörakategori kan sägaskyrkan.till Dennabindningen

lingskäman;

för denmedelnivå andraochnivåhög den19 har2 avprocent enenaensom
den för-utgörasägas yttrekategori kanDennabindningskomponentema.de båda

samlingskäman;



känslomässigbindning3 praktiskmedelnivå för både ochll visarprocent som
sympatisörer;till kyrkligakyrkan. kategori kan sägasutgöraDenna

bindning till kyrkan.låg känslomässig4 12 visar praktisk ochhögprocent som
Denna konventionellt kyrkliga;dekategori kan utgörasägas

medelnivå för5 praktiska bindningen och21 visar låg nivå för denprocent som
delvisden kategori kan dekänslomässiga sägasutgöraeller tvärtom. Denna

kyrkfrämmande;

och kånslomässoga6 nivå för både den praktiska18 visar lågprocent som
bindningen. kyrkfrämmande.kategori de heltkan sägasutgöraDenna

erhållerMed idenna såledeskategoriindelning kan sägastort att manman

huvudkategorier, församlingskärnainre ochnämligentre yttre omen

knappa 2040 mellankategori utgörsdrygt procentprocent, som avomen
slutligende konventionellt sympatisörerkyrkliga kyrkliga samt enresp

kyrk-de kategorierna40 bådautgörsprocentgrupp avavom somc:a
främmande.

En kategorierfråga gäller hur dessa påför centraldenna rapport ser

kyrkans relationvilken betydelse eventuell ändradtill ochrelation staten en

skulle fråganInnan den skallfå för medlemmar.vilja kvarståderas att som
till sindiskuteras hänsynkategorierna beskrivas medolikaskall dock de

sociala sammansättning.

medlemskategorier4.4. sammansättningen hosDen sociala sex

medlemskategoriernaVilka sociala karaktäristika kännetecknar de sexsom
förtjänarframgår 4:6. visar förhållandenTabellen någraTabell somav

genomsnittligtkyrkans kärnatillhöruppmärksamhet. Som deväntat är som
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attkonstaterande bör noteraInför dettakyrkfrämmande. mandeäldre än
innebärvilket60vid år,åldersgränsövrehadeurvalet ensvarspersonerav

medstörreblivitsannolikt hade ännu4:6Tabellenligtålderskillnadernaatt
månganämligenfinns75 Detår.åldersgränsövregängse exvomen
är75 år61åldersintervallet merisigbefinnerdeförbelägg att som -

60.ände ärengagerade änkyrkligt yngresom

imedlemmarkategorier kyrkans4:6 sammansättningTabell Social avsexav
år.18-60åldersintervallet

HeltDelvisKonventKyrklYttreInre
kyrkfrmkyrkliga kyrkfrmkärnakärna symp
361412228212362312antal:cza

343739374246ålderMedelvärde

46%50%64%51%64%71%kvinnorAndel

27%34%23%32%33%41%lågutbildadeAndel
22%20%25%16%28%25%högutbildadeAndel

boendeAndel
7%10%11%11%10%20%glesbygd
26%21%22%21%17%11%storstadsområden

40%42%34%40%36%29%Andel arbetare
33%38%48%38%39%40%tjänstemänAndel

43%43%50%44%56%65%off.i sektorAndel

diskuterarviktigautomordentligt närålderskillnaderna äraktuella manDe
grundantagandenfrån tvåutgårnämligenOmframtidsfrågor.kyrkans man

känslomässiga intekyrkantillbindningpraktiska ochindividens1 attom
ochåldrasindividenallteftersomutsträckningväsentligi någonförändras
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fler faser 2genomgår i sin livscykel, nytillkommandedesamt att unga
vuxengenerationerna inte på något avgörande sätt kommer känna starka-att

bindning till kyrkan än dagens vuxengenerationer, blir den nöd-yngstare

vändiga slutsatsen andelen svenskar känner stark bindning tillatt som
kyrkan kommer gradvis minska medan den andel känneratt som en svag
bindning kommer öka. De båda kan naturligtvis dis-grundantagandenaatt

kuteras. Når det gäller det första studierkan peka på visar vissman som en
ökning det kyrkliga i samband med åldras.engagemanget attav man

Sådana resultat pekar på första fårdet antagandet inte uppfattasatt

alltför kategoriskt det förvisso finns visst för individuellautan att utrymme

förändringar det religiösa allteftersom åldras. Menengagemangetav man
inte desto mindre övergripandetycks den bilden stabilitet medvara

för vissa förändringar ökning ocheller minskning och inteutrymme

förändringar tillsammans viss stabilitet. Ommed vill siguttryckaman
allmänt kan säga de ålderskillnader framgår 6Tabell ärattman som av
tecken på den långsamma och gradvisa minskningen kyrkligtatt av engage-

sannolikt kommer fortsätta. varjeI fall finns det inte inågotattmang

materialet pekar i riktning. Detta viktigär bakgrund för demotsattsom en
kommande analyserna utträdesbenägenhetom m.m

4:6Tabell visar andra socialaäven särmärken för församlingskärnan

de kyrkfrämmande. Som kvinnornaväntat är överrepresenterade i denresp
förra kategorin medan männen är överrepresenterade i densvagt senare.
När det gäller utbildningsnivån jämförelserna inte helt okompliceradeär p

den åldersfördelningen.sneda Om emellertid betänker mångaattg a man
bland de helt kyrkfrämmande sin lägre ålder inte färdiga sinmedärp g a
utbildning kan kvoten mellan andelen lågutbildadesäga och andelenattman
högutbildade visar kyrkfrämmandede har högre genomsnittligatt en
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TabellvisarboendeortgällerdetNärförsamlingskärnan.utbildningsnivå än
glesbygdsför-utsträckning ärtillförsamlingskärnan stor4:6 väntat attsom

lägreandeljämförelsevis höginnehållerdensamtidigtankrad, ensom
sektorn.offentligadeninomanställdaochtjänstemän

ochinredensåledes säga attkantillspetsatochSammanfattningsvis man
utgörssympatisörernakyrkligamed detillsammansförsamlingskärnanyttre
inomtjänstemänlägreärglesbygdsborlågutbildadekvinnligaäldre somav

deochkyrkligakonventionelltdeskulleDäremotoffentliga sektorn.den
manliga högut-deutsträckning utgörasikyrfrämmande större yngreav

storstadsborna.bildade

påochutträdesbenägenhetkyrkan,tillBindning ensyn4.5.
ochkyrkamellanrelationförändrad stat

bildfåintervjuundersökning är attföreliggandeuppgift för enväsentligEn
ochkyrkanpåkyrkantillnärhetolikamedlemskategorier medhur serav

mellanåtskillnadeventuellsig tillställerdehurmedlemskapsitt samt en
mellanrelationerförändradebesluteventuelltInförochkyrka ettstat. om

förändring skullesådanvadviktigt beaktadetkyrka och är att enstat
med-kvarståviljamedlemskategoriers attolikamedföra för somkunna

utomordentligtdet ärvarförtillprincipiella skälflerafinnsDetlemmar.
fråga. Härviktigadennapåtillförlitligtochentydigtsvårt att ett svarge
eventuellkommerförstaFör detskälviktiga ensådanaskall tre anges.

förrän tidigastgenomfördoch knappastkyrkamellanåtskillnad attstat vara
äldreavtappning detill dess kommer90-talet. Fram avslutetvid enav
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medlemmarna jämförelsevis bindningmed högre till kyrkan skeatten
samtidigt l2-17-åringardagens sannolikt bindning tillmedsom en svagare
kyrkan kommer ha blivit myndiga och del kyrkansatt vara en vuxnaav
medlemmar. sammansättningen medlemmarkyrkans kommer attav m a 0

annorlunda idag. För det andra kan inte vilka socialaän ochvetavara man
politiska kan inträffa kanoch påverka medlemmarnasprocesser som som
vilja kvarstå medlemmar. Det nästintill omöjligtäratt attsom exv
förutskicka hur eventuell kommande opinionsbildning kyrka-statfråganien
från politiska partier ocheller folkrörelser kan komma påverka medlem-att

utträdesbenägenhet bindning anledningoch till kyrkan. En tredjemarnas

naturligtvisär kyrkan sannolikt inte kommer passiv införståatt att en
förändrad relation till Ett långsiktigt och målmedvetet arbete frånstaten.

kyrkans sida kan stärka medlemmarnas band med kyrkan. Om fårman
tillåta sig fri kommentar kan kanske sådant arbete fsäga äratten man n
alltför sällsynt. Hur kyrkan kommer hantera frågan begravningatt om av
icke-medlemmar får sannolikt betydelse för utträdes-medlemmarnas

frekvens. Hur kommer de fårkyrkan bemöta odöpta medlemmarnaatt

sannolikt betydelse för deras vilja kvarstå. Hur kyrkan kommeratt att

sitt sitthantera barn- och ungdomsarbete och i nyadeengagemang
rörelserna, miljörörelsen och fredsrörelsen, kommer sannolikt fåt attex
betydelse. i sådana frågorUtan kunskap hur kyrkan kommer att ageraom

förändrad relationdet utomordentligt svårt diskutera hur eventuelltär att en
medlemmar. Ikommer påverka medlemmarnas vilja kvarståatt att som

agerandefrikyrkornasdetta sammanhang kan f också pekaö attman
sannolikt inte Om exempelviskommer betydelse. antaratt utan manvara

sina med-något frikyrkosamfundeller några skulle rekommenderaatt

inte kvarstå i Svenska det inte otänkbartlemmar längre kyrkan attatt vore
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efterutträdesittskulle begäraplötsligtfrikyrkomedlemmartiotusennågra
emellertid okäntF detärochkyrkansvenskaåtskillnad mellan staten. nen

fråga.i dennakommerfrikyrkosamfunden atthur agera
varjefrånavståskäl förvägande attmångafinns tungtDet m a 0

andelhurövermenadallvarligt stor somnågonförsök göra prognosatt
eventuelltvidkyrkanSvenskautträdesittbegära enkommer att ur

sig såförhållerMen detochkyrkan attrelation mellanförändrad staten.
diskussioninförhållpunkterväsentligakan avinteutesluter enatt geman

problematiken.

kyrkanSvenskaimedlemmarnahardecenniernatvådeUnder senaste
minskning berorDennabefolkningen.8997 tillminskat från procent av
exempelvis pekaMan kankyrkan.utträdennaturligtvis inte enbart ur

ochellerkyrkanSvenska atttillhöravillinteinvandringpå somgrupperav
1970-taletUnderblir medlemmar.intenyfödddaandel deökandeatt aven

kyrkanutträdesitt10.000 medlemmarknappagenomsnittligtbegärde ur

större.varit något80-talet harunderantalmotsvarandevarje medanår

kvartsinnebär20.000. Det uppemotsigantalet attVissa har närmatår en
tvådekyrkan underutträde senastebegärtharmillion kyrkomedlemmar ur

sägeränblir bildensåsakenOmdecennierna. manomannanenserman
promille de4inemotellermedlemmar2 allapromilleårligen avatt avcza

Omkyrkan.utträdesittl8 60 begärtill åri åldernmedlemmarna urvuxna
dettidsperspektiv ärlängreiutträdesfrekvensbedömer denna ettman

och trögamycket långsamma avtapp-denorimligtknappast attatt anta
samtidigtMenfortsätta.kommermedlemmarkyrkansningen att somav

teckenfinnsframhålla detviktigtdetdetta attkonstaterar är somattman
likagånivån inte kommerindividuella attsekulariseringen denpåsäger att
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snabbt tidigare. Om vill allmän bild förhållandet kansom man ge en av
minskningensäga kyrkligt håller planaatt ett attman av engagemang

ut på lägre nivå och framföralltnedgången sker inomatten numer
eller områden tidigare legat högt i kyrkligt Mangrupper som engagemang.

kan homogeniseringstendens nivålägre detnoteram a o en en av
kyrkliga engagemanget.

Den långsamt sjunkande medlemsfrekvensen och växande mängden av
sådana begärt sitt utträde såledeskan sägas utslag allmänsom vara av en
djupgående sekulariseringsström möjligen kommer bli någotattsom
långsammare knappast kommer helt de närmasteatt stannamen som upp
åren. Denna utveckling för övrigt ifrånär långt unik för Sverige. Man kan

exempelvis liknande tendenser inom andra evangeliska folkkyrkor.se
Strömmen förlöper emellertid jämntinte och stabilt, visskan medutan man
överdrift den den fyllssåga på överströmmar kyrkliga ochhög-att av av
lågkonjunkturen Dessa sammanhänger i sin olika faktorer,med bltur a
med tidsandans kortvariga 60taletkrumbukter. Under slutet kundemer av

påtaglig minskning det kyrkliga samtidigtnotera engagemangetman en av
allmänt vänsterorienterad samhällssyn Under deterräng.som en vann
åren har både nyliberala och moralkonservativa värderingar vuxitsenaste

sig starkare samtidigt kan förmärka och prövandeöppensom man en mer
inställning i livsåskådningsfrågor. Sådana sannoliktallmänna men
tidsmässigt begränsade överströmmar samverkar den underliggandemed

sekulariseringsströmmen och därigenompåverkar det kyrkliga engagemang-
och därmed utträdesbenägenheten.et

Man förkan det tredje enskilda händelserpeka på påverkarsom
utträdena Svenska kyrkan. Man skulle kunna tala tillfälliga virvlarur om
i de under- och En kategori sådanaöverströmmarna.sammansatta av
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l95l årsställning.formellakyrkansförändringarplötsligahändelser är av
1952årutträdesfrekvensenexempelvis varinnebar attreligionsfrihetslag

Man50-talet.återstoden antarunderhögre ängångersjuungefär avasex
miss-för-kringuppmärksamhetallmänpresskampanjer ochibland att
utträdes-förbetydelsemotsvarandeskulle hakyrkaninomhållanden

kvinnliga präster-dekringuppmärksamhetenmassmedialaDenfrekvensen.
kraftigt.ökaskulleutträdenatill följdibland fåarbetsvillkor attantasnas

samtidigthändelsekedja. MenÄr sådanexempelvis som1978 inträffade en
sannolikt finnsdetframhållaviktigtdet att endetta är attkonstaterarman

förklarassiglåterknappastutträdenantaletivariationslumpmässig som
kampanjer.ochhändelsernationellaenstakatillhänvisninggenom

utträdes-lokaladenpåverkarhändelserochkampanjerlokalaHuruvida

lokaltbådekonstaterasåledeskanManokänt.i enfrekvensen är settstort
Svenskafrånutträdenaårsvisaförvariation deobetydligintenationelltoch

dockkan attHypotetiskt antaförklara.svårär mankyrkan attsom
plötsligbetraktaskanutträdesfrekvensenökningar som entillfälliga av
någonskulle ha ägtsannoliktutträdensådanaackumulering rumsomav

varit påtid väglängreundertidsperiod. Delängreundergång ensomen
händelserslumpartadekanske etttillfälliga ochfårkyrkanlämnaatt genom

emellertidkan attMan antasina intentioner.förverkligaincitament att
ochförverkligatsha attskulleellerförrintentioner endessa senare

haskulleutträdare ändåökningentillfälligadenandelväsentlig avav
hypotetiskt kunnaskulledet andraFörellerförrkyrkan manlämnat senare.
också utgörsutträdesfrekvensenökningarnatillfälliga avdeatt avanta

rum intespeciell händelsenågonskulleinte ha ägtutträdensådana omsom
kyrkligtstarktmedmedlemmar ettinträffat. Här kanhade t anta attman ex

problematikaktuellvidprincipiell viktläggeroch stor ensomengagemang
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trosskäl aktivakan sig nödsakade lämna kyrkan. De medlemmarattav se

sitt tillåtabegärde utträde Svenska kyrkan beslutet attsom ur p.g.a.

kvinnliga kategori, dock sannoliktpräster är exempel på dennaett varsom

mycket förändradbegränsad. När det gäller betydelsen eventuelltav en

relation frikyrkomedlemmarmellan kyrka och kan destat attanta somman

samtidigt medlemmar i Svenska skulle bli exempel påär kyrkan kunna

denna utträden.typ av

När det gäller den allt andelmycket begränsade utträtttrots som ur

kyrkan stark kring missförhållanden de kvinnli-uppmärksamhet medp g a

arbetsvillkor kan hälften utgjordes sådanaprästernas nämnas attga avcza

sannolikt hur speciellahelst skulle ha lämnat kyrkan. Densom som upp-

märksamheten kring de kvinnliga arbetsvillkor blevprästernas ett

incitament förverkliga intention sannolikt förr ändåelleratt en som senare

skulle förverkligats.ha Denna kategori utgjordes passivamycketav

medlemmar inte motiveradedelade kyrkans och sitt utträdetrosom som

med detta förhållande. Den hälften utgjordes sådana iandra stortav som

bindningen tillmotsvarade den genomsnittlige medlemmen när det gäller

kvinnligakyrkan den negativa behandlingenansåg deattmen som av

hade betydelse inte obefintligaprästerna större deras band med kyrkan.än

Den hälften kan således exempel på utträdensägassenare vara som som

överflyglasinnebär förhållandevis bindning till kyrkanatt en svag av

viktigare jämställdhetsvärderingar.nämligen i aktuella falletvärden, det

skildaprincipielltUtträden Svenska kyrkan kan således vara avur

djupgående sekulariseringspro-slag. De kan uttryck för långvarigvara en
tillfälligaförför tidsmässigt kultursvängningar ellerbegränsadecess, mer

emellertidoch mycketavgränsade händelser, lokala eller nationella. Det är

i efterhand.svårt entydigt sådana utträden från ocksåavgränsa varandra,att
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framtidaeventuellbetydelsevilkenbedömningarsäkraAtt göra enav
svårare.naturligtvis änutträden ärgällerfå dethändelse kan näravgränsad

opinionsundersökningartvåexempelvis peka påMan kan genom-att som

förändrade1964 årsreligionsfrihetslag1951anslutning till årsfördes i resp
faktiskaöverskattade denkraftigtkyrkanför utträdebestämmelser ur

förmodarimligterfarenheter det attärUtifrån dessautträdesfrekvensen. att

vidutträdesviljamedlemmarnasintervjuundersökningden bild enavgeren
måstenödvändigtvisinteochkyrkarelation mellanförändrad stat

Härtill dockbörutträdesfrekvens. attnoteralika högmotsvaras manav en
speciellsåefterföljdesinteattitydundersökningarnade aktuella enav

kyrka ochmellanrelationerförändradehändelse stat.som
medmisslyckasattitydundersökningar oftatillförklaringallmänEn att

huvudoch attitydervärderingar över tagetbeteendenförutsäga är attatt

ochhandlarmänniskornaförutsägelser hurprecisasärskiltinte tillåter om
långtliggerintresseradhandlingar ärsärskilt inte debeter sig, avmanom
kanframhållitsredaninteutesluterin i framtiden. Men detta att mansom

relationförändradhurdiskussioninförviktiga hållpunkter enomenge
viljapåverka medlemmarnasskulle komma attmellan kyrka och attstat

kvarstå medlemmar.som

hadeintervjuundersökningenaktuellai denEn intervjufrågorna nuav
ställningSvenska kyrkanstid harföljande Pålydelse: somsenare

åtskildbörkyrkanfinns destatskyrka diskuterats. Det att varamenarsom

nuvarandedetfinns andrafrån det systemetattstaten menarsommen--
negativtpositivt elleri principbibehållas. Ser dustatskyrka börmed en

fråganSvaren påkyrkan .och Svenskaåtskillnad mellansådan statenen
opinionenkonstateradesavsnitt och däri tidigarediskuterades attett var
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delad det positivastörre andel till åtskillnadatt änmen var en som envar
det negativa. Det för samtligak balanstaletsom varvar s svarspersoner var
+12. Det också förhållandevis andel ungefärlig femtedelstorvar en om en

kundeinte besvara frågan och tveksamma. Detavar inte heltsom var am 0
lätt intervjupersonernaför besvara fråga hur de såg påatt en om en
åtskillnad mellan och kyrka. fannsDet säkert många inte visstestat som
vad saken gällde och aldrig hade tänkt igenom problemet. fårMansom

därför tolka med försiktighet. Hur de kategoriernastorsvaren sex av
kyrkomedlemmar har besvarat frågan framgår 4:7.Tabellav
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18 60 åråldersintervalleti4:7 medlemmarTabell kategorier kyrkansHur av -sex
hända vidkommervad attochkyrka ochmellan enrelationenpå stat ansermanser

åtskillnad.eventuell

HeltDelvisKonventKyrklYttreInre
kyrkfrmkyrkfrmkyrkligakärnakärna symp
361412228212362312antal:cza

åtskillnadpåSyn
ochSv kmellan

staten:
29%23%19%14%13%15%positivtmycket
25%27%25%27%24% 27%positivtganska
13%19%%2727%% 27%negativt 27mycket
7%8%11%11%17%17%negativtmycket
27%24%18%20%16%17%tveksam

+34+23+6+345Balanstal --

Andel medlemmar som
formodas lämna Sv k

rela-ändradep g a
tioner kyrka-stat:

23%27%32%31% 26%28%10%Mindre än
23%29%25%31% 28%33%30%10 - 13%10%9%13% 15%14%50%30% - 24%19%19%16% 20%18%tveksam

självHar tänkt
lämnaatt

kyrkan:
4% 12%3%1% 0%0%ja, ofta
26% 38%20%7% 15%5%någon gångja,
69% 50%76%93% 85%94%nej, aldrig

Kommer göraatt
själv efter åt-
skillnad:

44% 27%51%78% 66% 54%säkert stanna
25% 23%28%%20% 24% 31förmodl. stanna
9% 20%7%3% 5%1%förmodl. utträda
8% 15%4%1% 1% 1%säkert utträda
14% 15%11%6% 8%1%tveksam
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Resultaten i Tabell 4:7 visar två säkerställda tendenser. För det första kan

säga de kyrkfrämmande positiva till åtskillnadär änattman mer en

församlingskäman. Bland dem tillhör inreden eller försam-yttresom

lingskäman det färre positiva tillär mycket åtskillnad flerär ochsom en

är mycket negativa. De befinner sig i kyrkans periferi ärsom som
således positiva åtskillnadtill deän befinner sig i kyrkansmer en som

Detta framgår klart redovisadecentrum. de balanstalen i Tabell 4:7.av

allmännaDen diskussionen tecknar ibland bild kämtrup-kyrkansatten av

skulle vilja kasta loss från i till passivade kyrkligtstaten motsatsper som

skulle vilja behålla banden för kyrkan inte skall utvecklasgarant attsom en

i oönskad riktning. Resultaten i Tabell 4:7 teckar såledesen motsatten
bild. För det andra kan de kyrkfrämmande osäkra iärnotera attman mer
saken. Mer fjärde 27%än de helt kyrkfrämmande intehar kunnatvar av

besvara frågan enbart sjätte 17% den inre församlingskär-mot var av
Församlingskärnan negativt på kyrkan skulle skiljasattnan. ser m a o mer

från medan de kyrkfrämmande på någotstaten osäkrare sätt ärett mer
positivt inställda till åtskillnad mellan kyrka och Att de kyrk-stat.en

främmande osäkra sannoliktår är uttryck för frågan inte likaärattmer

viktig för dem. Påståendet församlingskäman är negativ tillatt mer en
åtskillnad innebär emellertid inte majoritet skulledem haatt stor etten av

sådant Man kan avslutningsvis 39synsätt. således notera att procent av
kärnan positivär till åtskillnad jämfört med något andel 44%störreen en

negativ.är Församlingskäman är polarisrad deänsom m a 0 mer

kyrkfrämmande i frågan. Balanstalet för den inre församlingskäman -5är

jämfört +34med för de helt kyrkfrämmande.

När det gäller uppfattningar hur många kan komma lämnaattom som
kyrkan vid eventuell åtskillnad visar Tabell 4:7 inga märkbara skillnaderen
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haft svårtharknapp femtedelSå mångakategorierna.mellan de ensomsex
proble-inte tänkt igenomharsannoliktfrågan, attbesvara manatt ap g

tillfyllestdärfördetandra. Här är attmeddeneller diskuteratmatiken

hälftenvisade attresultatgenomgång trortidigare atterinra c:asomom en
påoch dekyrkan ettlämna trortredjedel kommer atthögst att somen

medlemskategoriema.i allafåtaligalikamedlemsrasverkligt är

kommersjälvintervjufrågor hur atttvågällerdet vidareNär om man
delförkyrkantänkt på lämnautsträckningi vilken att egengöra manresp

Vid denfråga.föregåendemindrebetydligt äntveksammaandelenär

gångnågontillOmförsumbar.andelenfrågan är manser ommansenare
analysvisade tidigarekyrkan attlämnafunderat påhuvudöver atttaget en

hasadesförsumbara. Merpartenikönsskillnaderålders- och stort sett var
kändeinted mångamedlemskap,självklart attoengagerat sett vmen

samtidigt intekyrkansamhörighet med att merpartennågon större men
olikatill dedäremotNärden.lämnafunderat påhade att serman

mindredestointe4:7 väntatTabellmedlemskategorierna visar ett men
kraftigförsamlingskärnan hartillhördemresultat. Blandintressant ensom

kyrkan. Föraldrig tänkt på lämna94%nio tiodrygtmajoritet attavom
ellerifrågasattinte harsjälvklarhetmedlemskapetdem är som manen

bildenkyrkfrämmande ärtill dedäremotfunderat Omöver. enserman
12% ofta tänkttiondehar drygtkyrkfrämmandeheltBland de varannan.

på38% tänkt göratio harfyrakyrkan medan nästan attpå lämnaatt av
detkyrkfrämmande ärbland de heltMen ävenenstaka gång.någonså en

kyrkan.aldrig tänkt lämnade på50 sägerandel attattprocentstor somom
Bland deställning.kyrkansnågot mestonekligenResultatet säger om

kyrkan.på lämnahälften aldrig tänktharperifera medlemmarna att

oftagäller hurdetmedlemskategoriema närdeSkillnaderna mellan sex
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tänkt på lämna inte oväntade. På och viskyrkan naturligtvis sättärattman
känslo-utträdesbenägenhet omvänd aspekt densäga ärkan att avman en

tillmässiga bindningen bindning kyrkan är,till kyrkan. Ju starkare ens
mindre funderar på lämna kyrkan.desto attman

självOm till väsentliga problemet hurså övergår det om manman
visadevid kyrka ochskulle göra eventuell åtskillnad mellan stat enen
skillnaderanalys könsskillnader tillsammans medtidigare ålders- ochatt

Ävenolika förhållandevis försumbara. blandbebyggelsemiljöermellan var
positiva mellan kyrka ochtill åtskillnaddem statmest uppgavsom var en

majoritet medlemmar.fjärdedelar skulle kvardetre att stanna somomen
helt övervägande majoritet skulle behålla sitt medlemskaptrodde deEn att

fåoch mycket övertygade de skulle begära utträde.attvar om
Tabell 4:7 skillnader med-visar mellan deväntat storasom sex

lemskategorierna. inre församlingskärnan enbart försum-Bland den säger

bara 2 sittde förmodligen säkert skulle begäraeller heltprocent att

35utträde. Bland de kyrkfrämmande motsvarande andel höghelt såär som
78%tioBland den inre församlingskärnan så åttaärprocent. gott som av

heltsäkra på de skulle kvar medlemmar; bland dehelt att stanna som
kyrkfrämmande 27%. Samtidigtandel fyraär motsvarande enbart en av

dessa skillnader viktigt andelendetärnoterar att notera attman somsom
kan besvara frågan kyrkfrämmande. Debetydligt bland de ärinte är större

kanosäkra inte. Om så villpå de skall lämna kyrkan ellerom manmer
naturligtvis osäkerhet hur skall kan tolkassäga göraatt somman om man

tecken på inte kommer kvarär övertygadattett att att stanna somman man
medlem. Att tillosäker hålla dörren utträde på gläntär attvara

mellanDen mentala beredskapen kyrkan vid åtskillnadlämnaatt en
och distanserade med-kyrka således väsentligt bland deär störrestat mer
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de säkert15flerinte än attdock procentsägerAv dessalemmarna.
kommerförmodligende20 säger attmedanutträda attprocentkommer att
En viktigresultat.tolka dettaskallemellertid hurFrågan ärså.göra man

förhållandet har4:7 ochTabellifinnsskall tolkasresultatentill hurledtråd
medlemskategori sägeriandeltidigare. Den somredan kommenterats resp

exakt likasåledes nästankyrkan är storlämnatänktaldrig harde attatt
förmodligen kommerellerde säkert attandel sägerden attsomsom

de oftasägerandelden attOmvänt ärmedlemmar.kvar somstanna som
lika denexaktkyrkan nästan storlämnatänkt påibland har someller att

håller dörren tillellerutträdade kommerandel säger att somattsom
de kommerde sägerresultat tyder på att attpå glänt. Dessa attutträde som

och andra skältidigareredanåtskillnadeventuellvidkyrkanlämna aven
visadematerialet dethelaanalystidigare attEnså.görahar övervägt att av

gäller inom ochocksåresultatdettafrågan ärsigförhöll så, varommen
medlemskategoriema.de sexen av

4:8. Tabelleni TabellredovisastendensdennaanalysEn närmare av
demedlemskategoriema hurdeochredovisar för somav sexenvar

vid eventuellgörakyrkan kommerlämna atttänkt påtidigare enatt

åtskillnad.
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Tghgll 4;§ Uppfattningar kvar medlem ihuruvuda kommer att stanna somom man
kyrkan efter åtskillnad mellan tidigare päkyrka och hos tänktstat respen grupper som
inte tänkt på lämna kyrkan. för medlemskategorier.resultatatt sex

Medlemskategori:
KyrkligaInre Yttre
sympatisörer

påFunderat lämna kyrkan:att
nejja nej ja nej

19antal: 320 27 340 31 181
kommerTror stan-
medlem: 95% 89%98% 81% 91% 64%na som

13% 7%0% 1% 4% 6%vet
4%nej 5% 1% 15% 3% 23%

100%Summa: 100% 100% 100% 100% 100%

Konventionellt Delvis Helt
kyrkliga kyrkfrämmande kyrkfrämmande

Funderat på lämna kyrkan:att
nejnej nej

180 179antal: 53 174 123 284
Tror kommer stan-

70%medlem: 56% 86% 45% 81%na som
13% 9% 15% 12% 16%vet

nej 30% 7% 13%5% 40%

100% 100% 100% 100% 100% 100%Summa:

kommer förmodligen eller säkertTror kvar medlem:stanna som
inteinte förmodligen inte eller säkertkommer nejTror kvar medlem:stanna som

medlemskategorierna deResultaten visar för och de att somvar en av sex
vidsåtidigare benägna göraredan har tänkt på lämna kyrkan är attatt mer

exempelviskyrkfrämmandeeventuell åtskillnad. Bland de helt sägeren

kyrkan dehela 55% lämnadem tidigare funderat attattav som
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13enbartjämfört medåtskillnadefterkyrkanlämnakommer att en
Ettdet.funderat på göra annataldrigtidigare attbland demprocent som

alla62%två tredjedelarinemotförhållande är avpåtecken attsamma
kyrkanlämnaförmodligen kommerellersäkert attdedem säger attsom
tillhörDekännetecken:tvåharochkyrkamellanåtskillnadefter staten

tidigarehardemedlemskategorierna ochdistanseradedenågon tre mestav
tiondedelenbart knappåterfinnsDäremotkyrkan.lämnatänkt på enatt

bland demkyrkanlämnade kommer som9% de attsäger attsomav
medlemskategoriema aldrigdeoch säger attinnerstatillhör de somtre

begränsaddet såledesmaterialet ärhelakyrkan. Ilämnatänkt på enatt
kommerförmodligeneller attsäkertde15% sägerandel c:a attsom

majorite-Denkyrka ochmellanåtskillnadvid storakyrkan stat.lämna en
hartidigareredansådanaandel utgörsbegränsadedenna somten avav

sig ibefunnitharutträde, driskzonen försig ibefunnit ett somv s
utträdenDekyrkan.lämnatidigare övervägtpereferi ochkyrkans attsom

kyrka ochmellanåtskillnadmedsambandiskulle kunna äga enrumsom
inträffat ävenhadesådanadel kunnatillskulle således stor somstat vara

mellanåtskillnadEnkyrka ochrelationer mellan stat.förändradeutan
tillfälliginnebärafrämst kunnasåledesskullekyrka och stat en

skulle haåtskillnadsådana utträdenackumulering utan ensomav
faktisktidsperiod. Vilkenlängreutspriddabli överkommit att en

skälskulle fåackumulering ärtillfälligaomfattning denna somav
Man kanuppskatta.svårmycketframställningentidigare i attdiskuterades

kraftigagjortintervjuundersökningar hartidigareemellertid erinra sig att
frånutgårOmutträdesfrekvensen.faktiskadenöverskattningar manav
drygenbartdärförskulletidigare erfarenheter attantadessa enman
påutträdetillhåller dörrenantingen20tiondedel de totalt procent somav
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glänt sittbegäraeller har definitivt också kommerdenöppnat attsom mer
hur helstutträde. Om från tidigare förhållanden detutgår envore somman

kraftig allaöverskattning deantalet utträden antog att sommanomav
säger det. Härverkligen kommer görade kommer begära utträde attatt att

bör naturligtvismellan kyrka ochdock betänka, åtskillnad statattman en
skulle allttillfállena och detvid tidigareresultat deän att trotsett annatge
är för trettio årskillnad ställning idag ochmellan samhälleligakyrkans

sedan. kunnautifrån resultatenHur helst skulle dock antaovansom man
10 15överstigaantalet utträden knappast kommeratt procentatt av-

kyrkans andelviktigtmedlemmar. Härvidlag detär notera att storatt en av
dessa kategoribland denutträden sannolikt återfinnaskommer att av
kyrkfrämmande relationer mellan kyrka ochförändradeäven statutansom
förr ändå.eller sitt utträde kyrkanändå skulle ha begärtsenare ur

Avslutningsvis inte har berörtdiskussion förts härbör dennoteras att som
ekonomiska medlemsavgifterväsentligt höjdaaspekter. I princip skulle

tillsammans leda till högremed lågkonjunktur kunnakännbar ekonomisken
kyrkoavgiftenutträdesbenägenhet. vilketPå kan det påsätt sättsamma

betalas exempelvis villighetfå betydelse. Omoch utträdesanmälan utformas

betala markeras medfortsatt medlemskapkyrkoavgift och önskanatt om
kryss dagspressensinte osannoliktpå taxeringsblanketten detär att

information peka påskatteavdrag kommeroch rådgivning olika attom
kyrkoavgiften såledesmöjligt avdrag. Alla sådana aspekter kanettsom
få betydelse. dendiskussionen enbart berörtPå harsätt ovansamma

tillmindre anslutningeventuella utträdesfrekvensen i eller nära enmer
kedje-Vilkaeventuellt förändrad relation mellan kyrka och stat.

reaktioner vissinträffa har inte berörts. Endärefter skulle kunnasom
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blir någotutträdemedförkyrkan merutträden attandelenökning urav
ökningvissmedföri sin avnaturligt, någotoch turacceptabelt ensom

invägtsintesnöbollseffekter hareventuellaSådanautträdenandelen etc.
allmännafrån densärskiljaövrigtför svåraDe ärdiskussionen atti ovan.
kyrkanlämnavaltharantal medborgare attökatutveckling mot ett som
medsambandiackumuleringtillfällig enävenäger utan enrumsom

kyrka ochmellanåtskillnad stat.
sannolikt attsåledeskommerutträdesfrekvensenframtidaDen

viktigaradiagerandekyrkansblfaktorer,flerapåverkas ena avav
slutsatsenokända ärfaktorer ännu är endessa omEftersomfrågor.

fram-följandetentativ. Denutträdesfrekvensreellbegränsad ytterst
diskussionfortsattförunderlagytterligare avställningen kommer att enge

för-kyrkligavilkadiskuteraframställningenkommerfrågan. Bl atta
eventuellinforharutträdesbenägnadeoch farhågorhoppningar mest en

tillmedverka attkandettaKunskapochkyrkaåtskillnad mellan stat. om
farhågomaochinfriasförhoppningamasådant sättpåkyrkan attagerar

defmitionsenligtutträdesbenägenhetenfall skulleI såtill skam.kommer
visståtminstoneharkyrkanviktigt betonaminska. Det är attatta om

skekommakanutträden attmånga eninflytande hur aöver gpsom

kyrka ochmellanrelationförändrad stat.
således mellanrelationerförändradeslutsatsen ärövergripandeDen att

utträ-sådanaantalmedförakommerknappastkyrka och stortettatt avstat
relationerbevarademedinte skulle ha ägtSvenska kyrkanden rumsomur

åt-självkyrkanviktig slutsats ärEn attmellan kyrka och stat. annan
utträdenaaktuelladeomfattandedel kan påverka hurtill vissminstone

ellermedlemskapsittbehållamedlemmarna väljerbli. Omkommer attatt
sådanaikyrkandelvis med huråtminstoneinte sammanhänger agerar
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Om kyrkanbindning till kyrkan.förviktiga medlemmarnasärfrågor som
massivabefaraanledningmöjlighet tillvara finns mindreändenna atttar

ochmellan kyrkaföljd förändrade relationerutträden stat.avsom

eventuell åtskillnadefter4.6. Kyrkans arbete en

mellan kyrka och harinför eventuell åtskillnaddiskussionenI stat manen
ochformella rättigheterfrågorskilda förhållanden: såväldiskuterat om

inriktning.policyfrågor kring kyrkans allmännaallmännaskyldigheter som
kyrkansolika kategoriernakortfattat redovisas hur deskallHär av

avsnitt harproblematik. tidigaredenna Ettmedlemmar på presenteratser
medhurintervjupersoner,analys hur hela grupperrespavav gruppenen

aktuella frågorna.har besvarat desocial bakgrund,olika

skyldigheter.rättigheter ochMedlemsavgifter,4.6.1.

inforsidornaformelladefrågor någraFrågeformuläret innehöll tre om av
gälldeintervjufrágornaDekyrka ocheventuell åtskillnad mellan trestat.en

eventuella skyldighetervilkamedlemsavgiften, delsförformernadels en

icke-medlemar.kunde hafri kyrka gentemot

skallåtskillnadefterför kyrkanformerna hurNär det gäller en
inter-framgåtttidigareställdemotsvarandemedlemsavgifter eller ensom

Ungefärlnämligenalternativ varandra,vjufråga två skilda som nu,mot
inbetalning.särskildGenom2tillsammans med skatten ochd ensv
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hälftenvilket. DrygtLikgiltigtsvarsalternativtrejdeSom angavsett
frekvent hosalternativ någotDettaskattealtemativet.55% valde mervar

särskildmedlemsavgiftsinerläggaäldre. Attoch de enkvinnorna genom
utsträckningi något24%, störrefjärdedelFöredrogs avinbetalning enav

intede16% svaradesjätte attUngefärdeochmännen varyngre.
därför sägaandra. Man kandet attframföralternativenföredrog något av

konstateradeavsnitttidigare attEttförord.fått klartskattealtemativet cza

kyrkan elleruppbörd därtolereraråtminstoneeller70 gillar enprocent
medan förordar eller40involveraddirekt procentinteförsamlingen är

olika medlems-Hur deinbetalasmedlemsavgiften separat.attaccepterar
4:9.Tabellframgåralternativenbådasig till deställerkategorierna av

ochkyrkaåtskillnad mellanefter stat.uppgifterKyrkans

HeltDelvisKyrk] KonventYttreInre
kyrkfrmkyrkfrmkyrkligakärnakärna symp
361412228212362312fåskall Sv kHur

frånin medl.avg.
sina medlemmar:

36%49%56%59%66%72%skattSom mednu,
38%29%22%19%17%11%inbetalnSärskild
22%18%15%18%14%13%Likgiltigt vilket
5%4%7%3%3%5%Tveksam, vet

olika uttrådes-medmedlemsavgiftenhosförformernaUppfattning grupperom
benägenhet:

delvHeltKyrkligaochInre yttre osymp
kyrkfrämmandekyrklkonvkärna o

medlem:kvarTänker stanna som
nejnejnejJa
194446361 3821661medl.Förordar att

betalassom nuavg.
19%55%62% 34%69% 57%med skatten:tillsammans
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medlemskate-skillnader mellan de4:9 tydligavisar det finnsTabell att sex
Ungefärskattealtemativet.tydligtförordargorierna. Församlingskäman tre

tiondeenbartalternativ medanförordar dettafyra inom kärnan varav
kyrkfrämmande detde ärinbetalning. Bland11% föredrar särskild en-en

heltskattealtemativet. Bland de36% föredrartredjedelbart dryg somen
alternativet med sär-förberedskapocksåkyrkfrämmande finns större enen

tredjedeldryg11% bland kärnan. En38% medjämförtskild inbetalning

vilketinbetalningsaletmativet,såledeskyrkfrämmande förordarde heltav
förordarKärnanskattealtemativet.föredrari paritet med den andelär som

innehåller den störstakärnanEftersomskattealtemativet.således klart

eventuelleftermedlemmarkvarsäkra påandelen är att stanna ensomsom
deförmodaoch kan attåtskillnad mellan kyrka attstat, avsersomman

kvarmedlemsavgift medan delämna kyrkan föredrar stannaattavsersom
förmodanvisar dennaTabellenskattealtemativet.intreseradeär attmer av
tillräckligtFörmedlemskategori det gäller.vilkenriktigär attovasett

medlemskategoriernahar deundergrupperantal i sexrespsvarspersoner
medlemskate-sammanslagnaoch deslagits till Ihär tre. var en avsamman

kvartänkermellan demfinns skillnadgorierna således stanna somsomen
övertygade deinteförmodligen och de ärmedlemmar säkert eller attsom

med-vilkentveksam. Oavsettellerlämnaså kommerkommer göra attatt

kvardetillhör visar såledeslemskategori att stanna somsom avserman
så-finnsmaterialethelaIskattealtemativet.sympati förmedlem större

särskiltförorddetta ärskattealternativet ochförledes klart förordett

och bland dem attbland kyrkans kärntruppermärkbart avsersom

äreventuell skilsmässa. Däremoteftermedlemmarkvarstanna ensom
kyrk-19% bland de defemtedelminoritet knappdet enbart avenen om

skattealtematnativet.förordarlämna kyrkanfrämmande att somavsersom
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kyrkamellanåtskillnadeventuellinfördiskuteratsfrågaEn ensomannan
medlemmar.inte ärdemskyldigheterkyrkansgäller gentemotoch somstat

hadefrågaproblematik. EndennafrågortvåfannsintervjuformuläretI om
ocksåkyrkandåDuskiljs åt,kyrkan attochOmformulerats staten anser

Svarslater-medlemmar.inte ärmänniskorskyldigheterhar gentemot som
detNej. Härmån ochi visstvekan, Ja, varJa,nativen utanvar

knappamedanalternativet,det30%minoritetenbart senaresom angaven
skyldigheterharkyrkandelvissäkert elleransåg62% atttredjedelartvå

ingaförelågfrågaVid dennamedlemmar.inte år spe-demgentemot som
andrabebyggelsemiljö. Enålder ellerefter kön,indelningiskillnaderciella

begravning.kyrkligtillgälldeproblematiken rättenaktuellkafråga denom
du dåskiljs åt,kyrkan attOm ochformuleratshadeFrågan staten anser

Svars-begravning.kyrkligfåkyrkan skaSvenskaimedlemmarendast
Nej.ochundantagvissaJa, medtvekan,Ja,alternativen utanvar
kringuppslutningensig den störstaförelågfrågaföregåendevidPrecis som
enbartavstånd frånkategorisktde attdinklusiva synsättet,det togs somv
64%tredjedelarUngefär tvåbegravning.kyrkligfåmedlemmar skulle

begravningkyrkligtillhar rätticke-medlemmarocksåsåledesansåg att
borde för-begravningkyrkligtredejdedel ansågknappmedan enbart atten
undantagvissamedeller20%tveklöstmedlemmar,behållas kyrkans

förelåg skillnader medspecielanågradenna frågavid11%. hellerInte

avsnitttidigarebebyggelsemiljö. Ettellertill ålder, könhänsyn samman-

Svenskaävenfrågorna sägabådafrån de attfattade att omgenomsvaren
andelmycketskulleställningen statskyrka storförloraskullekyrkan ensom

skall bevarakyrkanangelägnamedlemmarnanuvarande attde varaav
med-gäller de olikafolkkyrka. När det däremotkaraktären öppenav en
4:10.Tabellframgårsig tydliga skillnader. Dettavisarlemskategoriema av
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ÅsikterTgmll till mellaneventuell åtskillnadskyldigheter efterkyrkans enom
medlemskategorier.kyrka hos olikaoch stat

Delvis HeltKyrkl KonventInre Yttre
kyrkfrmkyrkliga kyrkfrmkärna kärna symp
361228 412212312 362

kyrkan skyldig-Har
heter icke-medlmot

24%34%31% 36%39% 43%Ja, tvekanutan
24%26% 28%mån 29% 28% 30%i vissJa,
%30% 4334% 29%Nej 25% 24%

9%5% 9% 8%7% 5%Tveksam, vet

Skall endastmedl
i Sv k få kyrklig
begravning

19%18% 21% 20%tvekan 22% 19%Ja, utan
14%12% 8% 8%i viss mån 14% 10%Ja,

68% 67% 67% 60%Nej 57% 67%
7%3% 4% 6%7% 4%Tveksam, vet

kyrkanAnser att
skyldigheterhar
icke-medl ochmot
icke-medl skallatt

31%46% 46%få 52% 43%kyrklig begravn 45%

uttrâdesbenägenhet:bland medolikaskyldigheterUppfattningar kyrkans grupperom

Kyrkliga Helt delvochInre yttre 0symp
kyrkfrämmandekyrklkonvkärna 0

medlem:Tänker kvarstanna som
nejnejja nej

446 1943821 361661Anser kyrkan haratt
skyldigheter icke-mot
medlemmar 32%45%48% 40%48% 46%

a icke-medlemmarskyldigheterkyrkan har motanser
skallicke-medlemmarefter åtskillnad attsamtanser

kyrkans ordningbegravning Svenskaenligt
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medlemskategori-mellan deskillnadertydligasåledesvisar104:Tabell sex
skyldigheterharkyrkanförsamlingskärnan attDet är ansersomaerna.
någotkyrkfrämmande ärmedan dekyrkan merutanförstårdemot som

andeltill denfrågorna ochbådadeslårOm sertveksamma. sammanman
fråganochjakandeskyldigheterfrågan omallmännadenbesvarat omsom

detså ärnekande,begravningkyrkligskall fåkyrkomedlemmarenbart
kyr-31%kyrkfrämmande attdetredjedel anserknappenbart somaven

hälftenbortåtjämfört medutomståendede avskyldigheterharkan mot
kyrkans såledespereferi ärisigbefinner merDeförsamlingskärnan. som

utanförstående,deskyldigheterkyrkan har mottankeninförskeptiska att
tilldelabenägnaär atti kyrkanssigbefinner centrumdemedan mersom
4:10TabelliuppgifternavisarsättPåskyldigheter.sådanakyrkan samma

åtskillnadmelaneftermedlemmarkvarståbenägnade är att enatt somsom
deskyldigheterkyrkans moterkännabenägnaoch ärkyrka attstat mer

medkanManlämna kyrkan.inställdade ärutanförstående attän som
skullekyrkanpå lämnainställda attärdeinteandra ord säga att som

Däremotlämna.kyrka de attdenomfattande krav gentemot avserresa
tilldelabenägna atti kyrkanssig centrumbefinnerdeär mersom

kyrkan.sig utanförbefinnerfor demkyrkan somansvar

åtskillnadeventuellKonsekvenser4.6.2. enav

frågoravsnitt fleratidigareiinnehöll nämnts omFrågeformuläret ettsom
åtskillnadfarhågor införellerförhoppningarkyrkomedlemmamas en
framförtsharaspektersådanagälldeFrågornakyrka ochmellan somstat.
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kyrka-statproblematiken och hadei diskussionenden allmänna om
konsekvenserpåståenden tänkbarautformats svarspersonernasomsom om
troliga konsekvensde ansågfick ställning till hurattta respangegenom

avsnitttidigareframgåttharVilka de aktuella påståendena ettvar avvara.
åtskillnadkonsekvenserbedömningarnavisadeockså att enavav respsom

visade påtagliga sambandolikheter intemindrekyrka ochmellan stat trots

visadeDäremot resultateneller boendeort.ålder, könmed svarspersonernas
åtskillnadgällde vaddelade detmycket närmedlemmarnaatt envar mer

uppfattningargälldemedföra detskulle än närmellan kyrka och stat om

kansamtliga medlemmarför. Om tillvad brakyrkan är manman ser
ellerentydiga förhoppningarfinnsvarken någrasåledes detsäga att

kyrka och Detåtskillnad mellanfarhågor inför eventuellutpräglade stat.en
de tänkbara konsekven-bedömningarnablir intressantdärför att avse om
tillolika närhet kyrkan.sig medskiljer mellanserna grupper

problem.okomplicerat belysa dettaemellertid inte heltDet är att

nämligen defrågorna visarde aktuellaDimensionsanalyser på attsvarenav
medlemskategorierna. Deolikainte i deuppfattats påhar sättsamma

kyrkliga ledarskapetolika detuppfattats gällerkonsekvensfrågor harsom
församlingskärnansig såledeskyrkliga demokratin. Här visaroch den att

kyrkanpartiernas inflytandehuruvida politiska överfrågan deuppfattar om
de kyrk-positiv effekt medanfrågakommer minska såsomatt om enen

gällandeuppfattar frågan såsomfrämmande i utsträckningstörre en

frågan farhåga;såledesnegativ En viss besvarar annansom en engrupp
sigförhållerlikartat detförhoppning. På sättbesvarar den ettsom en

åtskillnad kommerhuruvida kyrkan eftermed frågan att styras avom en
Försam-för kyrkans medlemmar.inte representativaärgrupper som

denegativ medaneventuella konsekvenslingskärnan uppfattar denna som
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skillnadergod. Dessaavsaknaddenuppfattarkyrkfrämmande av ensom
partipoli-minskatpositiv tillförsamlingskärnan är ettantydakan sägas att
ledarskapmedkyrkanförseförmårdetta inte etteftersominflytande,tiskt

kyrkfrämmandeDeaktiva medlemmarna.derepresentativt forärsom
partipolitiskadetinflytande för systemetminskattycks däremot att ettanse

tillmöjlighetenförlorar ettdärigenomkyrkaneftersomnegativtär

medlemmarna.passivaderepresentativt förärledarskap som

olikahurjämförameningsfulltintenaturligtis avDet att grupperär

betyderfrågornainteintervjufrågorvissabesvaratmedlemmar har om

jämförelseranledningen bördenAvolikasak för desamma grupperna.
medlemskategorierna ochförhoppningargällerdetnärdemellan sex

beaktaenbartkyrka ochåtskillnad mellaneventuell statinförfarhågor en
tabellenframgår4:11. SomTabellredovisas ifyra aspekterde avsom

positiv konse-förhoppning ellerpåståendemedtas enbart enett om en
därföråtskillnad ärpositiva konsekvensernadeNär det gällerkvens. enav

positivaför de konse-resultatendet skälet börAvmaterialet begränsat.

försiktighet.medtolkaskvenserna
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åtskillnad mellan4:11Tabell negativaeffekter statpositiva ochBedömning av enav
18-60år.åldersintervalletimedlemmarkategorier kyrkanskyrka hosoch avsex

Delvis HeltKonventKyrklYttreInre
kyrkfrmkyrkfrmkyrkligakärnakärna symp
361412228212312 362

Fgrhgppning
ellermycketAnser

troligtganska att:

Kyrkan blir mer
60%57%54%54%52% 56%effektivmer

Fa
mycket ellerAnser
troligtganska att:

i mindreKyrkan
utsträckning
blir kyrkaen

57%61%49%65%56%57%för folkethela

Kyrkoskatten
70%67%64%70%65%63%ökakommer att

får svårtKyrkan
bedrivaatt samma

i gles-verksamhet
57%59%45%64%57% 61%bygdsområden

far-allaAnser tre
30%32%22%32%28%27%hågoma troliga

skillnaderbegränsademycket4:11 visarTabellI kan säga attstort man
konsekven-påhur degällerdetmedlemskategoriema närmellan de sersex

peka påkanVisserligenkyrka ochåtskillnad mellan stat. manav enserna
medändock sägakan attiskillnader,enstaka gruppernågra stort manmen
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konsekvenservilkabindning till förvånansvärtolika kyrkan är överens om
vid deVarkenfå.kyrka och skulleeventuell åtskillnad mellan staten

systematiskafinns några noterbaranegativa konsekvensernapositiva eller

förklaring tillmedlemskategorierna. Enskillnader mellan de olika att

demedinteskillnaderna kategorierna är större har göramellan att

kategorier,definitionentill grund förkriterievariabler ligger respavsom
visarinre subjektiva. Detobjektiva bindningen och dennämligen den yttre

relationernegativa konsekvenserna harsig nämligen särskilt de motsattaatt
starkare tillbindningtill kriterievariabler. Ju känslomässigdessa båda

befarar känslo-kyrkan, negativa konsekvenser Dendesto större man.

statskyrka iförutsättamässiga bindningen skulle kunna sägas enm a o

bindningenpraktiska. För den praktiska ärutsträckning denstörre än

verksamhet,således förhållandet deltar i kyrkansomvänt. Ju mer man

desto mindre befarar kombinerar denegativa konsekvenser Närman. man

därförbåda kriterievariablerna till indelningsgrund kommeren gemensam

de båda sambanden vilka konsekvenser befarar varandra.med taatt utman

Analyser redovisas i 4:11 visar vidareinte Tabell väntat attsom som

de åtskillnad iallmänt positiva till mellan kyrka och någotär statsom en

större utsträckning har betonat positiva konsekvensen och iden något

Ävenmindre utsträckning de negativa. statistisktdessa samband ärom

säkerställda särskiltde inte starka. Men inte desto mindre de upphovär ger

till misstanke införförhoppningar och farhågoratten om svarspersonernas

eventuell åtskillnad kan hänga utträdesbenägenhet.med derasen samman

skillnadernaAtt mellan de medlemskategorierna gäller för-när detsex

hoppningar skulleoch farhågor inför eventuell åtskillnad inte är störreen

således också kunna varierandehänga med utträdesbe-samman gruppemas

4:12nägenhet. Tabell visar förmodan visst foghar for sig.att
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åtskillnadnegativa konsekvenserpositiva ochUppfattningar av enom
medlemskategorier.hos olikamellan kyrka och stat

delvisHeltKyrkligaochInre yttre osymp
kyrkfrämmandekyrklkonv.kärna o.

medlem:kvarTänker stanna som
nejnejnej
182446361 37661 21

positivAnser
konsekvens tro-

63% 73%57%62% 60%60%lig:

negativaAnser tre
konsekvenser tro-

45%42% 27%43% 25%27%liga:

° 4:11seTabell
b Tabell 4:11se

bedöms påipositiva4:12 visar den konsekvensenTabell stort settatt

tillhörmedlemskategori ochoberoende vilkensätt om manmansamma av
de lämnatyckskyrkan eller inte. Däremottänker lämna attsom avser

negativaföreställa sigåtskillnad benägnakyrkan vid något attvara meren
Även och ibegränsadeskillnadernaåtskillnad. ärkonsekvenser en omav

farhågor införantyder debegränsadetvå fall numerärt attgrupperavser
utträdesbe-relaterade till starkaretyckseventuell åtskillnad envaraen

befarardevisaskulle således kunnanägenhet. Resultaten antas att som

blir blir benägnaåtskillnad dettanegativa konsekvenser attmerp g aav en
sig.förantagande har fog4:13 dettaTabell visar ocksålämna kyrkan. att

benägenhet lämnadiskussion har visattidigareEftersom attatten
lämnatidigare har övervägtsamband medkyrkan har starkt attom man

negativa4:13 mellan hursambandetredovisar Tabellkyrkan stora
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utträdesbenägenhet i tvåvid åtskillnad ochbefararkonsekvenser enman
inte har tänktutifrån tidigare hardefinieratshar respom mansomgrupper,

kyrkan.lämnapå att

l lT åtskillnad mellan kyrkanegativakonsekvenserUppfattningar av enom
utträdesbenägenhet.och ochstat

tidigare tänkt kyrkan:lämnaHar att
NejJa

negativanegativa AnserAnser tretre
troliga:konsekvensertroliga: konsekvenser

NejNejJa Ja
814210 599193

Kommer att
3%35% 9%61%lämna kyrkan: Ja
97%39% 65% 91%Nej

100%100% 100%100%Summa:

4:13 farhågor eventuell åtskillnad harvisar tydligt inforTabell att en
utträdesbenägenhet, tidigaredem redansärskilt blandsamband med som

regressionsanalyserAnalyser korstabeller,på lämna kyrkan.tänkt att som

gäller vilkenvisar dessutom sambandetinte redovisas här oavsettatt

konsekvenser befarar,medlemskategori tillhör. Ju negativastörre manman
problematik kanutträdesbenägenhet. Tilldesto starkare denna noteras att

vilka funktionerfarhågor inte har samband medvilka hyser någotman man
farhågorför Om de harsärskilt viktiga kyrkan. hyser somanser man

samband medeller inte har inte vaddiskuterats något manovan m a o
funktion.gemenskapsbildandekyrkans diakonala, sociala, Näretcomanser

kyrkosyn och farhågordiskuterar uteblivnadessa samband mellanman
de olika förhopp-det dock viktigtinför åtskillnad är attatt noteraen
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hartill inteställningfickfarhågor taningar och svarspersonernasom
uppgifter. Detfunktioner ellerskildatill kyrkansrelationsystematisknågon

reellavisaskulle kunnahärvidlagmaterialbättremöjligtär ettattm a 0
uppgifter och åkyrkanspåsynsidan kyrkosynmellansamband å ena

eventuellinförförhoppningarfarhågor ellerspecifikasidanandra en

åtskillnad.

pekadeframställningenitidigarediskuteradesviktig slutsatsEn som
kyrkanlämnakommaskulle kunnaminoritetbegränsade attdenpå att som

betraktasbordehuvudsakligenkyrka ochåtskillnad mellanvid somstaten
kyrkfrämmande ävensådana utanackumuleringtillfällig ensomaven

resultateller Deförrkyrkanskulle lämnaåtskillnad sannolikt somsenare.

Resultatenslutsats.kvalificering dennatilllederpresenterats avenovan
bordeackumuleringtillfälligadennainnebäranämligenkan sägas att a

Denåtskillnad.konsekvensernegativabefararomfatta dem av ensom
benägnaskullemedlemmar attkyrkansandelbegränsade varasomav

idemfrämstsåledes utgörasskulleåtskillnadefterkyrkanlämna aven
samtidigtlämna kyrkan ochtänkt påredanpereferikyrkans att somsom

formikonsekvenser,negativa attfåråtskillnad tbefarar avexatt en
blirutsträckningi mindrekyrkanöka,medlemsavgiften kommer att enatt

bedrivafår svårtkyrkanochellerfolket attkyrka för hela sammaatt

ytterligaretillfogaFörglesbygdsområdena.i att enverksamhet som nu
depekade pådiskussion atttidigareerinrafarhåga kan somom enman

kyrkankonsekvensenuppfatta attsärskilt benägnakyrkfrämmande attvar
med-kyrkansrepresentativa förinte ärbli styrdskulle grupper somav

risk.lemmar ensom
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konsekvensernegativabefaradeinnebärredovisatsDet synsätt attovansom
tilldörrenhållerför dem redankyrkananledning lämnablikan att somen

lämnatidigareredan tänktFör demglänt, d attutträde på somsv
å sidan hurmellanstatistiska sambandenkyrkan. De svarspersonemaena

utträdesbe-sidanoch å andra derasnegativa konsekvenserolikahar bedömt

skilda kanpå något sätt. Mansig emellertid tolkasnägenhet låter t antaex

omständigheterefterkyrkan sökerlämnaredan övervägtde att somatt som
skillnad mellanvisskyrkan. Detlegitimera beslut lämna ärkan attett en

fååtskillnad kommermindre övertygadeller attattatt omvara mer
sitt utträdedetta begärakonsekvenser ochnegativa attatt avserman p g a

legitimeraomständigheter kanför olikaöppenatt ensomvararesp
acceptablasocialtinte helt genomtänkta ellerhandling harannarssom man

tilldörrende redan harför. Man kan således öppnatmotiv anta att som

finna negativa konsekvensersärskilt inställda påutträde på glänt är att av

medvetande omlikakan således gärnaåtskillnad. Man anta atten
starkareutträdesbenägenhetnegativa konsekvenser starkare attsomger

konsekvenser.om negativautträdesbenägenhet medvetandeger

positiva ochbedömningama deOavsett vilket väljersynsätt är avman
åtskillnad viktig faktor närnegativa konsekvenserna eventuell manenav en

finns därför anledningdiskuterar lämna kyrkan. Detbenägenheten attatt

olika konsekvensernasammanhållen på depresentera av enen syn
sammanföra bedömningamaåtskillnad kyrka och Ettmellan sätt attstat.

redovisas i nedanstående figur.
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Sammanvägning positiva mellanoch negativa konsekvenser åtskillnadav av en
kyrka och stat:

Positiva åtskillnad:konsekvenserav en

Negativa konse- NejJa
kvenser av en
åtskillnad: Nödvändigt skadligJa

pris reform

Nej Nyttig Harmlös
reform reform

Figuren visar fyra olika åtskillnad mellankan tala påsynsättatt man om en

kyrka och konsekvenserna av sådanMan kan således betraktastat. en

åtskillnad som

l god reform, har positiva inga negativa konsekvenser,en som men

2 nödvändigt också depris, har positiva negativa konsekvenser;ett som men
negativa konsekvenserna pris för skalldet for betala de goda kunnaär attman
uppnås,

3 harmlös reform, varken har positiva eller negativakonsekvenser,samten som

skadlig4 refonn, har negativa inga positiva konsekvenser.en som men

Tabell 4:14 kategoriernedan visar empirisk indelning i dessa fyraen

utifrån negativahur sannolika positivade ochattsvarspersonerna anser

konsekvenser diskuterats 4:11 ochhar samband med Tabellernasom ovan
124: medelvärdeNär det gäller de negativaär. konsekvenserna hartre ett

sannolikför alla förkonsekvenserna grund indelningen ianväntstre som

mycket eller ganska trolig osannolik inte särskilt mycketellerresp

otrolig konsekvens.
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14 kyrka och hosTahgll åtskillnadkonsekvenserna statUppfattningar avenavom
medlemskategorier.olika

Delvis HeltKyrk] KonventInre Yttre
kyrkfrmkyrkfrmkyrkligakärnakärna symp

204 175116173 208 124Uppfattningar om
konsekvensernaav

åtskillnad mel-en
lan kyrka och stat:

35% 31%34%30%31% 37%reformGod
23%23%19%21% 23%21%Nödvändigt pris
19%22%28%26% 23% 20%reformHarmlös
27%20%19%19% 27%reform 23%skadlig

Samtliga:

medlem:Tänker kvarstanna som
nej

833 126

36% 22%God reform
21% 29%Nödvändigt pris

reform 24% 14%Harmlös
20% 34%Skadlig reform

deskillnader mellan med-Tabell 4:14 bilden begränsadevisar att sexav

sammanvägning uppfattningarefterlemskategoriema kvarstår även aven

de med-ochpositiva negativa konskvenser. loch en av sexvarom
åtskillnad reform 30godlemskategorierna betraktas av czaenen som

harmlös20nödvändigt pris procent,procent, ett som enczasom av
procent reform andel.20 skadligreform och av sammasomav cza en

antalet i dedet andelar börNär gäller dessa attnotera svarspersonerman
andelar vet ej-svarmedlemskategoriema förhållandevis storap g asex

mellanskillnaderna dereducerat. det gäller de begränsadeNärär sex

enbart aspekt deåtankemedlemskategoriema bör också ha i att en avman
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diskussionenbeaktats. enlighet medpositiva konsekvenserna har I ovan

utträdesbenägenhet ivisar 4:14 vidare har hög störreTabell deatt som
nödvändigt prisutsträckning åtskillnadbetraktar ett enresp somen som

utsträckningiskadlig reform medan de tänker kvar störrestannasom
god harmlös reform. Analyserbetraktar åtskillnad eller somen som en

i oberoendeinte visar detta ärhär mönster stort settpresenteras att av

vilka konsekenservilken medlemskategori tillhör. Bedömningarman av

åtskillnad får således samband med utträdesbenägenheten.haren

medlemmarnasSammanfattningsvis således konstaterakan attman
kyrka ocheventuell åtskillnad mellanbedömning vilka konsekvenser enav

med-obetydliga vilkenkommer få visar samband medendaststat att

visar emellertid bedöm-lemskategori tillhör. Resultaten också attman
ha för viljan kvarningarna konsekvenser tycks betydelsedessa att stannaav

för dörren till utträdeFramförallt dem redanmedlem. öppnatsomsom
åtskillnad påverkaförmodade konsekvensernaglänt tycks de enav

harkyrkfrämmande redanutträdesbenägenheten. Det begränsade antal som

bli den helttycks benägna öppnaöppnat utträdesdörren på glänt att ommer
Om vill reducerade negativa konsekvenserna påtagliga.de äratt mananser

deminimeralämplig strategi därförantalet börutträden attvaraen
farhågor hyser.de utträdesbenägnasom

i

i
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