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Inledning 
Det är inte alltid som alla medlemmar drar jämt med Svenska kyrkans uttalanden, teologi 

eller praxis men det är sällan som orsaken bakom utträdet kan liknas med vad denna 

församlingsmedlem angivit som främsta orsak till sitt utträde.  

 
Dåligt av församlingen att trots närboendes protester och missnöje med kyrkklocksringningarna kl. 

08.00 på morgnarna, ändå fortsätta med detta. Kyrkan är väl ändå till för folket och inte tvärt om.1 
 

För även om kyrkklockorna varit det som fått denna medlem att ta steget att gå ur 

Svenska kyrkan torde de övergripande och kollektiva orsakerna snarare ligga någonstans 

i den direkta relationen som individen har med kyrkan, eller avsaknaden av en sådan. 

 Alltsedan kyrkan separerades från staten den 1 januari år 2000 då den Svenska 

kyrkan i och med detta tvingades vakna upp till en ny dag då den inte längre per 

automatik kunde betecknas som nationskyrka utan istället vara ett samfund bland andra 

och därmed också på ett tydligare och mer konkret sätt tvingats se till den medlemsbas 

som för varje år blivit allt mindre.2 Nu när det inte längre finns några formella kopplingar 

mellan nationen och kyrkan blir det allt mer intressant att ta reda på vilka faktorer och 

orsaker som ligger bakom den nästan konstanta ström av medlemmar som för varje år 

väljer att utträda ur Svenska kyrkan.  

 Då det till dags dato, med undantag av kortvariga och temporära ökningar, inte ägt 

rum en massflykt från kyrkan tycks det, trots den av många påstått ökade 

sekulariseringen under denna nuvarande post-moderna tid, ändå finnas vissa band som är 

svårare att lossa än andra vilket leder till den initiala slutsatsen att ett utträde ur Svenska 

kyrkan inte endast handlar om ett utträde ur vilken organisation som helst utan föranleder 

många svenskar att både tänka en och två gånger innan man tar ett sådant beslut. Beslutet 

kanske ändå inte är ett så enkelt och självklart val som så många, såväl inom kyrkan som 

i den mediala debatten, trott. Den enda slutsatsen man kan dra av detta faktum, ur ett 
                                                 
1 Citat taget från enkätsvar från tidigare församlingsmedlem i Farsta församling. Viss korrigering av 
stavning samt hänvisning. 
2 Svenska kyrkan, Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972-2005, Svenska kyrkan, 2006, 2006-05-04, 
http://www.svenskakyrkan.se/statistik/pdf/medlem_tabell.pdf. Även om det alltsedan 1970-talet pågått en 
neråtgående trend vad gäller medlemmarnas antal i förhållande till folkmängden på nationell nivå måste 
denna ändå anses som relativt svag på kort sikt. På lång sikt bör man dock vara mer oroad då minskningen 
av medlemsbasen i medeltal legat på ca 1 % färre medlemmar år från år mellan 1972-2004. 
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utifrånperspektiv och genom sina medborgarglasögon, är att medlemskapet och 

individens koppling till Svenska kyrkan inte endast kan definieras genom den avgift man 

betalar eller den, i många fall, mer eller mindre fragmentariska relation som många de 

facto, vid första anblicken verkar ha med Svenska kyrkan utan svaret går troligtvis att 

finna i det symbolvärde som Svenska kyrkan som institution och som folkkyrka besitter 

och självfallet även kyrkans långvariga koppling till nationen och därmed även dess 

invånare för att i sista led vara en del i hur deras definition av sig själva som svenska 

medborgare ter sig.  

 På många sätt skulle man vid första anblicken kunna likställa, eller rättare sagt väl 

kunna påstå att Svenska kyrkan kommit att bli, för medborgarna i gemen, företrädaren för 

den kristna traditionen. Svenska kyrkans officiella version, eller tolkning, av den kristna 

traditionen är den som de flesta medborgare känner till och kopplar samman med vad de 

uppfattar som den kristna traditionen.3 På detta sätt blir ett utträde inte bara ett utträde ur 

Svenska kyrkan utan också eventuellt ett ställningstagande gentemot den kristna 

traditionen som sådan. Det blir således lika intressant att studera vilka orsaker som kan 

ligga bakom ett utträde som att i förlängningen, genom denna typ av studier, också förstå 

samt förklara de medlemmar som väljer att stanna kvar som medlemmar i ett samfund 

som på senare år tvingats inse realiteten av att vara ett samfund bland andra, där den 

existentiella konkurrensen i allra högsta grad kommit att bli evident.  

 Orsakerna till att välja att stanna kvar i Svenska kyrkan kommer således i 

förlängningen även att vara de bakomliggande orsakerna eller skälen till vissa av 

medlemmarnas vilja att träda ur Svenska kyrkan. Men för att kunna förstå helheten måste 

vi i detta initiala skede börja med att studera medlemsminskningen och dess orsaker. 

Detta gör vi bäst genom att se till hur utträdarna själva ser på sitt val och 

omständigheterna kring detta val. Även om man både måste se till interna som externa 

mekanismer, där individens egna uppfattningar bör relateras till de övergripande 

samhällsstrukturerna och dess förändring över tid, måste vi som sagt ha en startpunkt för 

arbetet för att vi i slutändan överhuvudtaget skall kunna nå det övergripande målet. Det är 
                                                 
3 I detta fall är det en blandning av de officiella, dvs. de nationella, ställningstaganden, främst genom 
ärkebiskopen som den Svenska kyrkan framtonar, främst i media, men framförallt tillsammans med den 
lokala image som kyrkan genom den lokala debatten och de lokala företrädarna, på framförallt 
församlingsnivå, som kommit att bli den bild som medlemmarna relaterar till såväl när det gäller Svenska 
kyrkan som institution tillika bilden av den kristna traditionen som helhet. 
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denna startpunkt som jag i och med denna studie, av utträdarnas egen syn på sitt utträde 

och orsakerna bakom, kommer att ta dessa första steg. Anledningen till att jag finner det 

intressant att studera detta fenomen och ta dessa första steg mot en ökad insikt och en 

förbättrad representation av de egentliga orsakerna bakom de dalande medlemstalen i 

Svenska kyrkan kan ligga i att jag själv valt att utträda ur Svenska kyrkan, av religiösa 

skäl snarare än den förhärskande bilden, som sprids genom media men som även tycks 

vara en förklaring som slagit rot inom den Svenska kyrkan, av att den huvudsakliga 

orsaken skulle vara av ekonomisk karaktär. Min tanke är således att det borde finnas fler 

som haft religiösa eller existentiella motiv bakom sitt utträde än som framgått tidigare, 

framförallt då utträdet inte explosionsartat ökat vare sig efter det att kyrkan separerades 

från staten eller för den delen då kyrkoavgiften, med början 2001, specificerades i 

medborgarnas skattedeklaration.4  

 Då det gått en tid sedan dessa händelser och medlemmarna såväl som kyrkans 

företrädare så småningom kommit att vänja sig vid den nya institutionella rollen samt att 

det nu bör sägas att medlemmarna på ett konkret sätt torde veta hur mycket de betalar för 

sitt medlemskap, torde det inte längre vara fruktbart att endast hänvisa till ekonomiska 

faktorer då vi talar om de övergripande och kollektiva orsakerna bakom den konstanta 

trenden bakom kyrkoutträdet. Det blir i detta skede av vikt att fokusera på de samlade, 

eller generella om man så vill, orsakerna för att på det viset blicka bortom den 

ekonomiska aspekten som för den enskilda medlemmen kan vara av mer eller mindre 

vikt. Jag har således valt att studera de orsaker som utträdarna själva angivit som skäl till 

sitt utträde för att på detta vis få en vidare bild samt ur ett utifrånperspektiv sätta in dessa 

mekanismer i en kollektiv kontext. 

 

 

 

 

                                                 
4 Bromander, Jonas, Svenska kyrkans utredningar 2003:2; Utträden som utmanar. Analys av de processer 
som leder till utträde ur Svenska kyrkan, Svenska kyrkan, 2003 s. 15. För första gången framgår det på 
medborgarnas skattedeklarationsblankett hur stor kyrkoavgift som betalas. Det blir alltså för första gången 
tydligt för medborgarna exakt hur mycket av deras skatteinbetalningar som går till den Svenska kyrkan. 
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Disposition 

Inledningsvis kommer jag att, innan studiens resultat- och analysdel presenteras, ge en 

kort bakgrund, främst vad gäller utträdesfrekvens, kyrkotillhörighet samt den bild som 

församlingarna själva har på denna studies resultat, i Farsta och Sundbybergs 

församlingar där såväl undersökning ägt rum som material inhämtats. På detta sätt 

kommer det bli lättare för oss att förstå och hantera det syfte som jag närmast kommer att 

gå närmare in på, där vi även kommer att gå in på de frågeställningar som jag med denna 

studie kommer att försöka besvara. Tillika innefattas en framläggning av den hypotes 

som jag med denna studie kommer att bereda vägen för. Sedan följer en genomgång av 

den metod jag använt för att angripa såväl ämnet som materialet. Samtidigt kommer jag 

att ge en kortfattad beskrivning av det material samt det urval som jag valt att använda 

och således därtill även förklara dess relevans för den fortsatta studien. Sedan följer en 

redogörelse för ur vilket teoretiskt perspektiv jag kommer att relatera studiens del samt 

sammantagna resultat. I det avsnittet kommer jag även att reflektera över det rådande 

forskningsläget samt de undersökningar som redan gjorts kring temat utträden och 

konverteringar från och till samfund. Denna del avslutas med en beskrivning av de 

begrepp som kommer att användas vidare i studien för att på så sätt låta oss i ett tidigt 

skede få en så konkret bild som möjligt av vad som sedan följer.  

 Efter detta inleds studien med en genomgång av resultaten från de kvalitativa semi-

strukturerade intervjuerna som genomförts med de främsta representanterna från Farsta 

respektive Sundbybergs församling. Efter detta följer en redovisning av resultatet från 

den kvantitativa samt kvalitativa analysen av de enkätsvarsdata som inkommit till 

respektive församling i samband med deras enkätundersökningar gällande utträdares skäl, 

eller orsaker om man så vill, bakom sitt val att träda ur Svenska kyrkan. Studien avslutas 

med en diskussionsdel där resultaten och analysen av undersökningen återkopplas till 

hypotesen för att samtidigt teoretiskt kontextualiseras för att på så vis undersöka vilka 

slutsatser man kan dra av studiens resultat. Därtill följer ett sammanfattande avsnitt där 

de frågeställningar som inledningsvis ställdes kommer att besvaras. Således kommer jag 

att återknyta till den hypotes jag framlade i syftesavsnittet i början av studien för att se 

om resultaten sammantaget låter min ansats och hypotes ha fortsatt bäring eller ej. 

Avslutningsvis följer en redogörelse för studiens källor, med en referenslista. Till sist 
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återfinns det i studiens bihang de enkätformulär som studien delvis bygger på samt det 

intervjupersonsmanus som använts i anslutning till undersökningens genomförande och 

analys. Till sist bifogas enkätsvarsanalysens resultat i siffror.  

 

Syfte 

Studiens syfte kan sägas vara tvådelad där orsakerna bakom den sedan 1970-talet 

konstanta medlemsflykten från Svenska kyrkan, med tyngdpunkt på åren efter 

särskiljandet mellan stat och kyrka, står i fokus. Jag ämnar med studien, genom de 

enkätsvar och de djupintervjuer som jag analyserat och genomfört i Farsta och 

Sundbybergs församlingar inom Stockholm stift, att både pröva denna studies resultat 

gentemot de resultat som Svenska kyrkans forskningsenhet kommit fram till i sina 

undersökningar.5 Tillika är syftet med studien även således att, med hjälp av både 

kvalitativt som kvantitativt material, angripa ämnet ur ett perspektiv som försöker se 

mekanismerna bakom utträdet ur Svenska kyrkan som en djupgående intellektuell 

process och snarare fokuserar på denna process än de eventuella utlösande faktorer, eller 

katalysatorer om man så vill, som leder till att en medlem tar steget fullt ut och begär 

utträde ur Svenska kyrkan.  

 Detta leder oss fram till en frågeställning som jag med denna studie och detta 

perspektiv kommer att försöka besvara. Vilka orsaker kan sägas ligga bakom den närmast 

konstanta utträdesström ur Svenska kyrkan som ur ett nationellt perspektiv pågått sedan 

1970-talet? Kan det finnas orsaker som blir tydliga först då man sammanför utträdarnas 

egna uppfattningar kring det individuella utträdet upp på ett kollektivt plan och ur ett 

utifrånperspektiv till skillnad från just den enskildes subjektiva uppfattning? Dessa 

frågeställningar utgår från min hypotes om att det de facto finns djupare orsaker och 

faktorer kring den enskilde medlemmens utträde ur Svenska kyrkan som först blir synliga 

då vi väljer att se till de interna kollektiva som de externa strukturella faktorerna. I detta 

fall således genom de generella uppfattningar kring Svenska kyrkan och dess roll i den 

                                                 
5 Bromander 2003; Bromander, Jonas, Medlem i Svenska kyrkan. En studie kring samtid och framtid, 
Verbum, Stockholm, 2005. En prövning mot de resultat som religionssociologen Jonas Bromander kommit 
fram till i sina studier kring utträdesproblematiken, vilken bygger främst på kvalitativa data. 
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enskildes liv och dennes samhörighet till denna institution6 samt de händelser som jag 

nämnt tidigare om särskiljandet mellan kyrka och stat den 1 januari 2000 och tillika, den 

från 2001, presentationen av den faktiska kyrkoskatten som medborgaren och 

medlemmen i Svenska kyrkan betalar varje år som en följd av sitt medlemskap.7 Låt oss 

nu se till vilket material och med vilken metod studien genomförts.     

 

Material 

Studien bygger främst på de svar som inkommit till Farsta och Sundbybergs 

församlingars enkätundersökningar som dessa församlingar har valt att skicka ut till dem 

som begärt utträde under perioden mellan juni 2002 till april 2006.8 Enkäterna har i båda 

fallen skickats ut i samband med att den tidigare medlemmen mottagit sitt utträdesbevis, 

dock har Farsta församling även skickat ut en enkät till dem som begärt en 

utträdesblankett från sitt lokala församlingskontor, dvs. en enkät där de medlemmar som 

funderar på att lämna Svenska kyrkan får svara på orsakerna bakom dessa funderingar. 

 Sammantaget är det 502 enkätsvar, fördelat mellan Farsta och Sundbybergs 

församlingar, som utgör studiens primära data. Från Farsta församling har 216 enkätsvar 

analyserats gällande perioden mellan september 2004 till i mitten av april 2006, varav 

159 av dem är svar på den enkät som skickats till dem som funderat på ett utträde och 

därför således 57 svar som inkommit gällande den enkät som skickats till dem som tagit 

steget att de facto träda ur Svenska kyrkan. Jag har valt att kombinera dessa enkäters 

resultat i min analys och i de slutsatser som därav följer, även om jag självfallet i resultat- 

och analysdelen presenterar resultaten var för sig.  

 För Sundbybergs församling är de enkätsvar som analyserats 286 till antalet och är 

inkomna mellan juni 2002 till mitten av april 2006. Samtliga är svar från de medlemmar 

som genomfört ett utträde. Utöver detta bygger studien även på två semi-strukturerade 

intervjuer som gjorts med den främste företrädaren för respektive församling. Studien 

                                                 
6 Enkätsvar från utträdare ur Farsta och Sundbybergs församlingar där frågan kring orsakerna bakom deras 
utträde har besvarats. 
7 Bromander 2003, s. 15. 
8 Bilaga 1-3. Differentiering mellan år, tillika som användandet av resultat inom ett årsbaserat tidsspann har 
inte varit möjligt att använda som faktor i den kvantitativa analysen på grund av enkätsvarens 
administrativa hantering hos församlingarna. 
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teoretiska bas inhämtas främst från religionsvetenskapen där dess sidospår, psykologin 

och sociologin, är mest framträdande.9 

 I linje med vad som nämnts i diskussionen kring studiens syfte ligger 

utgångspunkten i religionssociologen Jonas Bromanders tidigare studier kring orsakerna 

bakom utträdet ur Svenska kyrkan, Utträden som utmanar10 samt Medlem i Svenska 

kyrkan - En studie kring samtid och framtid11. Fokus har även lagts på 

religionspsykologen Lewis R. Rambos ansatser kring religiös konvertering främst genom, 

Understanding Religious Conversion12 samt antropologen Talal Asads utmärkta arbete 

kring modernitet och sekularisering genom sitt bidrag till, Conversion to modernities.13 

Till sist har jag även använt mig utav, samt analyserat, medlemsstatistik på såväl 

nationell-, stifts- som församlingsnivå, både som en del i arbetet med att analysera de 

data som med denna studie inkluderats och för att sätta studiens resultat och eventuella 

ansatser i ett vidare perspektiv.  

 Anledningen till att jag valt enkätsvar som primärt underlag till studien är ganska 

enkel. Då Jonas Bromanders undersökningar främst bygger på, och utgörs av, kvalitativa 

data, där ett fåtal djupintervjuer varit det främsta underlaget blir det således i nästa steg 

naturligt att se till de faktiska orsaker som en större grupp individer ser som de främsta 

orsakerna bakom sitt eget utträde ur Svenska kyrkan för att på så vis, genom en analys av 

dessa svar, se om det finns orsaker som kan sägas vara genomgående även hos 

kollektivet. De semi-strukturerade intervjuer som jag genomfört med Farsta och 

Sundbybergs församlingars främsta företrädare används främst som en mall, eller 

referensram om man så vill, gentemot de resultat som denna studie kommer att visa. 

Detta som ett sätt att matcha församlingarnas förförståelse kring ämnet samt deras 

förväntningar på denna studies resultat då råmaterialet, enkätsvaren i detta fall, inte 

tidigare har sammanställts och analyserats i någon av de två församlingarna. Nu följer en 

beskrivning av hur arbetet med studien genomförts samt med vilken metod jag valt att 

arbeta efter. 
                                                 
9 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, Malmö, 2001, s. 127. 
10 Bromander 2003. 
11 Bromander 2005. 
12 Rambo, Lewis R, Understanding Religious Conversion. Yale University Press, New Haven and London, 
1993. 
13 Asad, Talal, ”Comments on Conversion” i Van Der Veer, Peter (ed.), Conversion to Modernities. The 
Globalization of Christianity. Routledge, New York & London, 1996, s. 263-73. 
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Metod och urval 

Som nämnts i föregående avsnitt utgör enkätsvar, inkomna till Farsta och Sundbybergs 

församlingar från tidigare medlemmar under en period om fyra år där dessa utträdare haft 

möjligheten att svara på vilka orsaker som ligger bakom deras beslut att träda ur Svenska 

kyrkan, de huvudsakliga data som ligger till grund för studien och dess resultat.  

 Då frågeställningen i församlingarnas enkätundersökningar var relativt öppna,14 där 

respondenten haft möjlighet att svara med egna ord på ett semi-strukturerat sätt, var det 

således problematiskt att använda en kvantitativ metod, som var min ursprungliga tanke, 

där ett statistiskt acceptabelt resultat kunde förutses och en rättvisande bild av den valda 

populationen var tydlig. Detta tillsammans med att jag tidigt insåg att såväl de 

systematiska felen som de slumpmässiga felen inte kunde förpassas till felmarginalen,15 

framförallt på grund av att en oacceptabelt låg svarsfrekvens på under femtio procent 

tidigt blev evident samt att enkäternas utformning inte var standardiserade och därför 

kunde ge upphov till slumpmässiga fel genom framförallt frågornas differentierade 

ordningsföljd.16  

 Mitt angreppssätt med studien och det material, enkäter samt semi-strukturerade 

intervjuer, som jag använt har således fått mig att utgå ifrån en teknisk version av den 

kvalitativa och den kvantitativa metodiken genom en flerfaldig strategi där den 

kvantitativa såväl som den kvalitativa metoden ingår, där de två metoderna både ger stöd 

åt samt kompletterar varandra.17 Detta tvådimensionella angreppssätt blir möjligt 

framförallt genom enkäternas öppna utformning.  

 När man väljer att kombinera metoder på det här viset är det således viktigt att 

analys och resultat kontrasteras mot detta och man inte lägger för stor vikt vid de olika 

delarna enskilt utan just ser dem som ett stöd för varandra. Anledningen till detta val av 

metod ligger, som nämnts, just i problematiken av att både analysera men även att 

värdera de kvantitativa data som med den kvantitativa metodens mått räknat kan sägas 

vara snedvridna på förhand. Med detta angreppssätt följer således också insikten att några 

                                                 
14 Bilaga 1-3. 
15 Ribe, Martin, “Fel hit och fel dit…”, VälfärdsBulletinen, nr 3, 1996, s. 15. 
16 Bryman, s. 133, 148. 
17 Ibid., s. 411. 
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svepande generaliseringar eller framläggningar inte kan göras utifrån enbart de statistiska 

resultaten, eller för den delen de semi-strukturerade intervjuerna. 

 Vad gäller urvalet av de församlingar som skulle ingå i studien kan detta betecknas 

som ett bekvämlighetsurval,18 detta efter att ett flertal församlingar kontaktats inom 

Stockholms stift och de som haft möjlighet samt velat ta emot mig, under den korta 

period som arbetet med studien löpt, har således också besökts samt datainsamling gjorts. 

Min intention med urvalet var att göra ett urval med tre typförsamlingar, där Farsta, 

Sundbyberg samt Danderyd skulle ingå, för att på så vis få ett så representativt urval som 

möjligt mot bakgrund av att min initiala tanke var en helt utpräglad kvantitativ studie. 

Detta ändrades dock då arbetet med Danderyds församling inte kunde slutföras samtidigt 

som, vilket nämnts tidigare, det statistiska bortfallet i ett tidigt skede var allt för stort.  

 På detta tvådimensionella vis, vilket även omnämnts i syftesavsnittet, kan studien 

sägas innefatta såväl en deduktiv,19 vad gäller dess verifiering och jämförelse mot Jonas 

Bromanders tidigare studier,20 som en induktiv, där enkätsvaren och de semi-

strukturerade intervjuerna på ett kvalitativt sätt ger upphov till nya eller utökade teorier i 

ämnet, forskningsstrategi. 21 Jag försöker således beskriva den sociala verkligheten både 

som föränderlig och subjektiv men samtidigt även, ur ett utifrånperspektiv, som en yttre 

och objektiv verklighet, dock med insikten att alltför långtgående jämförelser och 

slutsatser inte alltid är fruktbart vilket därmed leder till förståelsen om att vad som kan 

anses som representativt ute i studiens församlingar nödvändigtvis icke behöver vara 

representativt för andra församlingar, eller för den delen representativt för den 

övergripande nationella nivån.22   

 Den inledande tanken innan arbetet med studien påbörjades var att jag skulle 

sammanställa ett statistiskt underlag från samtliga församlingar i Sverige. Då det i ett 

tidigt skede visade sig inte finnas en centraliserad administration av dessa 

enkätundersökningar, då det ligger på varje församling att hantera denna typ av 

undersökningar, samt att ingen standardisering kring dessa undersökningars utformning 

och efterbearbetning förelåg stod det klart att en analys av samtliga församlingars 
                                                 
18 Bryman, s. 114. 
19 Ibid., s. 34. 
20 Bromander 2003; 2005. 
21 Bryman, loc. cit. 
22 Bryman, op. cit., s. 35. 
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ackumulerade data var uteslutet. I detta skede valde jag istället att välja ut två 

församlingar i Stockholm stift där jag såväl kunde jämföra enkätundersökningarnas 

resultat som företrädarnas förförståelse och förväntningar av denna studies resultat.  

Dessa enkäter är utformade för att med relativt öppen frågeställning och med öppna 

svarsalternativ besvara vilka orsakerna bakom det enskilda utträdet har varit,23 i Farsta 

församlings fall har frågan varit, Jag funderar på att gå ur Svenska kyrkan i Farsta 

församling av följande skäl i den enkät som skickats till dem som funderar på att utträda 

samt följande frågeställning till dem som de facto valt att lämna församlingen, Jag har 

valt att gå ur Svenska kyrkan i Farsta församling av följande skäl.24 I enkäten som 

utträdarna ur församlingen i Sundbyberg fått besvara har frågeställningen varit, Vilket var 

Ditt huvudsakliga skäl att lämna kyrkan?25  

 Då enkäterna i båda församlingarnas fall varit relativt ostrukturerade har 

respondenterna haft möjligheten att både kryssa i ett förtryckt svar, som i Farstafallet 

varit ett val mellan religiösa, ledarskaps, ekonomiska eller andra skäl och i Sundbybergs 

församling fall varit ett val mellan ekonomi, ointresse, byte av kyrka, medlem i annan 

kyrka, ledarskap eller annat skäl som bakomliggande orsak till den tidigare medlemmens 

utträde. Respondenterna har således haft möjligheten att själv fylla i ytterligare 

information eller lägga till ett eget svarsalternativ vilket har gjort den efterföljande 

kodningen, något vansklig och kan ge upphov till mätfel och därmed bristfällig validitet 

om bearbetningen av informationsmaterialet inte görs på ett kontrollerbart sätt.26 Tillika 

är det vid denna typ av kvantitativa analys viktigt att frågeställning och svar tydligt 

kopplas samman och att frågeställningen, av respondenten, de facto besvarats.  

 Vad gäller de två semi-strukturerade intervjuerna som utförts har dessa gjorts på 

plats ute i församlingarna på respondenternas arbetsrum där jag genom att använda ett 

intervjumanus haft en relativt informell diskussion kring teman och allmänna 

frågeställningar som på förhand skrivits ned på ett intervjumanus. I manuset används 

teman snarare än direkta frågor, detta för att se till att ledande frågor inte ställs för att på 

så vis säkerställa validiteten av respondenternas svar. Respondenten har således fått tala 
                                                 
23 Bryman, s. 157. 
24 Bilaga 1-2. 
25 Ibid., 3. 
26 Bryman, op.cit., s. 158. Det ursprungliga begreppet betecknas som post-coding, vilket i detta fall innebär 
en kodning, eller tolkning, av enkätsvarens egentliga innebörd där respondentens svarsintention eftersöks. 
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fritt kring en väldigt generellt hållen inledande frågeställning där intervjuaren, efter 

manus, ibland lett in diskussionen i en annan riktning utan att för den delen ställa ledande 

frågor. Intervjuaren, såväl som respondenten, genomgår i denna typ av sammanhang 

alltid en lärandeprocess där han i samspelet med respondenten lär sig, och tar med sig, 

delar av det han lärt sig till den efterföljande intervjun, vilket i detta sammanhang endast 

kan betecknas som en inbyggd och positiv effekt av den kvalitativa metodiken. De 

genomförda intervjuerna har elektroniskt spelats in och anteckningar har förts även under 

intervjuerna. Transkribering av intervjumaterialet har gjorts i urval, efter dessa 

intervjuanteckningar. Låt oss nu gå vidare med att se vilken forskning som tidigare gjorts 

kring vårt ämne samtidigt som vi går igenom studiens begreppsapparat och förtydligar 

vissa delar av denna.     

 

Teori, forskningsläge och begrepp 

Då det var relativt nyligen som särskiljandet mellan den Svenska kyrkan och staten 

genomfördes har analyserna och jämförelserna varken av praktiska skäl kommit igång 

eller för den delen inte kan förväntas vara fruktsamma förrän en något längre tid förflutit 

och där den normaliseringsprocess som kyrkan idag kan sägas befinna sig i vad gäller den 

medlemsnivå som Svenska kyrkan troligtvis kommer att ha under en betydligt längre 

period än den som pågått sedan 1970-talet. Även om medlemsbasen, eller de som väljer, 

direkt som indirekt, aktivt som passivt, att vara medlemmar i Svenska kyrkan kanske inte 

under den närmaste tiden kommer att stabilisera sig har ändå vissa försök gjorts till att 

förklara relationen mellan vår tidigare statskyrka med dess medlemmar, såväl som 

nationens medborgare. Det är dock främst forskare och företrädare inom den Svenska 

kyrkan som initierat detta, det saknas dessvärre en utförlig svensk forskning kring ämnet 

där landets universitet och högskolor stått som främste uppdragsgivare.  

 Även om den svenska forskningen kan sägas befinna sig i sin linda, både vad gäller 

separeringens efterverkningar som den avinstitutionalisering av kyrkan som vi sett under 

en lång tid i övriga Europa men framförallt i Amerika, så finns det ändå goda exempel 

från andra skandinaviska länder som kanske kan sägas vara både mer intressant och mer 

fruktsamt att jämföra med den svenska situationen. Det finns dock omfattande forskning 

vad gäller den generella relationen mellan stat och kyrka, mellan medborgare och 
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samfund samt, vilket jag i denna studie kommer fästa stor vikt vid, bred kunskap inom 

religionssociologin kring den religiösa konverteringen, härrörande främst från Amerika, 

Storbritannien samt Indien. Det råder delade meningar inom forskarvärlden vad gäller det 

västerländska, eller egentligen i synnerhet det europeiska, sekulariseringsfenomenet 

främst vad gäller fenomenets existens men kanske framförallt råder det delade meningar 

om dess utbredning och koppling till den tid vi lever i.  

 Det har på senare tid kommit att bli en fråga om mätmetoder och synen på ett vad 

många kallar för ett förlegat ramverk där dessa förespråkare, istället för att mäta 

gudstjänstbesök och kyrkotillhöriga, menar att det skett en avinstitutionalisering där den 

personliga religiositeten och den institutionella religionen inte företrädelsevis och per 

automatik samspelar vilket gör att nya mätmetoder samt perspektiv bör användas. De 

menar att kopplingen, eller relationen om man så vill, och denna relations relevans samt 

styrka mellan stat, kyrka och individ varken kan eller bör mätas i medlemsantal eller 

gudstjänstbesök då dagens resultat ger en missvisande bild av verkligheten där en ökad 

sekularisering och minskad personlig religiös övertygelse kan påvisas genom dessa 

förlegade mätmetoder när det motsatta läget, enligt många, egentligen föreligger men 

varken mäts eller fästs så stor vikt vid med det nuvarande ramverket.27 

 Självfallet finns även dem som menar att det i realiteten skett ett paradigmskifte i 

framförallt Europa vad gäller populationens religiösa övertygelse och deras samhörighet 

med de historiskt starka trosinstitutionerna och menar således att religionen de facto fått 

en minskad betydelse för det civila samhället såväl som dess minskade inflytande över 

dagordningen inom den europeiska politiken. Kyrkan har kommit att bli som vilken 

annan aktör som helst inom såväl den nationella som globala tjänstesektorn där de 

tvingats rätta sig efter en marknadsanpassad religiös marknad där konkurrens i allra 

högsta grad är ett faktum. Jag kommer, såväl i analysen av data som i den efterföljande 

teoretiska analysen, se det enskilda utträdet ur kyrkan som en intellektuell konvertering.28 

Jag kommer att betrakta utträdesprocessen såväl ur individens perspektiv som ur det 

kollektiva perspektivet, i detta fall främst kopplat till respektive församling, genom att 

                                                 
27 Hagevi, Magnus, ”Att förena religion och politik” i Hagevi, Magnus (red.), Religion och politik, Liber, 
Malmö, 2005, s. 14-19. 
28 Rambo, s. 5, 12. 
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använda och applicera Lewis R. Rambos modell om sekventiell och stegvis förändring,29 

där individen som genomgår en konvertering, i detta fall en utträdare, också genomgår en 

process i flera steg, från det att tanken fångas upp till beslutet tagits och sålunda till steget 

där beslutets konsekvenser blir uppenbara för individen. Jag kommer sålunda att likställa 

utträdarna med dem som har genomgått en religiös konvertering även om det i likhet med 

Lewis R. Rambos modell i detta fall snarare bör betecknas som en intellektuell process 

och därvid talar vi sålunda om en form av intellektuell konvertering,30 från ett val till ett 

annat.  

           

Bakgrund 

Såväl Farsta som Sundbybergs församlingar, som i denna studie kan likställas med Farsta 

stadsdelsförvaltning i Stockholm stad samt med Sundbybergs stad, har haft en stabil 

befolkningsutveckling under de senaste åren, vilket figur 1 tydligt visar. 

 

Befolkningsutveckling för Farsta stadsdelsförvaltning samt Sundbybergs stad 1998-2005
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Figur 1, Källa: SCB31 

                                                 
29 Rambo, s. 17. 
30 Rambo, s. 5, 12. 
31 SCB, Folkmängden per församling efter kön, År 2000-2005, SCB, 2006, 2006-05-04, http://www.scb.se; 
Regionplane- och trafikkontoret, Folkmängd i länets kommuner och församlingar den 31 december 1995-
1999, Stockholms läns landsting, 2006, 2006-05-04, 
http://www.rtk.sll.se/publikationer/statistik/2000/bil4gula.pdf. Folkmängd: Uppgifterna avser förhållandena 
den 31 december för valt/valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året därpå. 
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Då vi i figur 1 ser att det varken skett en omfattande in- eller utflyttning till eller från 

någon av församlingarna, under den senaste åttaårsperioden, kan vi utgå från att 

merparten av studiens utträdare, ur Svenska kyrkan, har relativt starka rötter till sina 

respektive geografiska församlingar. Vad gäller Farsta församling har 

medelkyrkotillhörigheten legat på 69,6 procent under åren 1998-2005, vilket figur 2 

också visar.  

 

Kyrkotillhörighet, Farsta 1998-2005
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Figur 2, källa: SCB, Svenska kyrkans informationsservice samt Farsta församling 

 

Diagrammet visar på den ökade differentieringen mellan folkmängdens antal och antalet 

kyrkotillhöriga, dvs. medlemmar i Svenska kyrkan, som på senare år blivit allt större. 

Kyrkotillhörigheten i Farsta församling har minskat, från att ha legat på 74,6 procent för 

1998 till att ligga på 63,9 procent för 2005. Detta är en minskning av kyrkotillhörigheten 

på drygt tio procent under de senaste sju åren, vilket vid första anblicken kan anses som 

en substantiellt ansenlig minskning dock har minskningen i medeltal legat på -1,5 procent 

på årsbasis från 1998 vilket är i linje med hur det ser ut för Svenska kyrkan på nationell 

nivå32. Det pågår således inte, vad man skulle kunna beteckna som, en massflykt från 

Farsta församling utan bör snarare betecknas som, en på senare år, konstant ström av 

                                                 
32 Svenska kyrkan, Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972-2005, Svenska kyrkan, 2006, 2006-05-04, 
http://www.svenskakyrkan.se/statistik/pdf/medlem_tabell.pdf. 
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utträdare som varje år väljer att gå ur Svenska kyrkan. Även om utträdarantalet i såväl 

Farsta som Sundbybergs församlingar under vissa perioder, som även under den korta 

period som här avses blir tydlig, från ett år till ett annat kraftigt ökat har trenden 

stabiliserats eller till och med minskat redan ett eller ett par år efter, vilket figur 3 påvisar. 

Dock har trenden under 1998-2005 visat på en tydlig ökning av antalet utträdare ur 

Svenska kyrkan, i de båda församlingarna.   

 

Även om diagrammet i figur 3 endast visar antalet bruttoutträdare, alltså antalet faktiska 

utträdare utan avräkning för inträdare eller befolkningsdata, ger den en intressant och 

betydligt mer konkret bild av utträdartrenden i församlingen. Detta för att man både kan 

relatera förändringar ute i församlingen eller i samhället i stort till de efterföljande 

reaktionerna som kurvan representerar av dessa direkta händelser, eller avsaknaden av 

dem om man så vill, och få en uppfattning av kurvans normalisering, eller 

fluktuationsbenägenhet.  

 

Utträden ur Farsta och Sundbybergs församlingar under åren 1998-2005
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Figur 3, källa: Svenska kyrkans informationsservice 

 

Vad gäller de inträden in i Svenska kyrkan som varje år sker ute i församlingarna visar 

figur 4 på att trenden för Farstas del är på uppåtgående även om denna trend inte alls kan 

sägas vara lika utkristalliserad som utträdestrenden. Dock kan inträdeskurvan sägas ha 
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blivit allt mer benägen att fluktuera med tanke på att allt fler aktivt, och individuellt, 

väljer att gå med i Svenska kyrkan till skillnad från tidigare, såväl innan särskiljandet 

mellan stat och kyrka men framförallt efter det att Svenska kyrkan från den 1 januari 

1996 anger dopet vara medlemsgrundande.33 Detta är en skillnad från den tid då det var 

svårt att dra slutsatser kring kyrkointrädet då den var så starkt kopplad till 

befolkningsökning och födelsetal.  

 

Inträden in i Farsta och Sundbybergs församlingar 1998-2005
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Figur 4, källa: Svenska kyrkans informationsservice 

 

Som vi ser i figur 5 har kyrkotillhörigheten i Sundbybergs församling på ett liknande sätt 

som den i Farsta församling också minskat mellan 1998 och 2004. Den procentuella 

genomsnittliga årsnedgången ligger på exakt samma nivå som i Farsta församling, 

nämligen på -1,5 procent. Dock ser vi även att då det i Farstafallet varit en relativt jämn 

procentuell nedgång år för år istället för Sundbybergs del låg på en jämn neråtgående 

trend fram till åren 2000-01 då den procentuella kyrkotillhörigheten minskade allt mer. 

Ser man dessa siffror i ljuset av vad figur 3 visar så ser man att antalet utträdare följer 

samma fluktuationsmönster som i Farsta församling men då man tar med 

befolkningsmängden i beräkningarna blir utfallet således något mer förhöjt då den 

procentuella minskningen således blir allt större. Till skillnad från Farsta församling har 

                                                 
33 Bromander 2003, s. 15. 
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Sundbybergs församling trots detta en högre kyrkotillhörighet för det senast jämförbara 

året, 2004, även om denna skillnad mellan församlingarna kan anses som marginell. Den 

genomsnittliga medelkyrkotillhörigheten för den jämförbara perioden mellan 1998-2004 

är dock större, där Sundbybergs församling haft en medelkyrkotillhörighet på 71,3 

procent till skillnad från Farstas 69,6 procents medelkyrkotillhörighet. Dock ligger båda 

församlingar under riksgenomsnittet för perioden.34 
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Figur 5, källa: Svenska kyrkans informationsservice 

 

Närmast följer resultaten av de kvalitativa semi-strukturerade intervjuerna som jag, med 

anledning av denna studie, hållit med representanterna för respektive församling. Vilket 

sedan leder vidare in på framläggningen av det kvantitativa resultatet och den statistiska 

analysen av enkätsvaren i respektive församling. Till sist i denna närmast kommande 

resultat- och analysdel följer en framläggning av de kvalitativa resultaten av enkätsvaren 

och orsakerna bakom utträdet ur Svenska kyrkan i Farsta och Sundbybergs församlingar. 

 

 

 
                                                 
34 Svenska kyrkan, Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972-2005, Svenska kyrkan, 2006, 2006-05-04, 
http://www.svenskakyrkan.se/statistik/pdf/medlem_tabell.pdf. 
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Resultat- och analysdel 
Semi-strukturerade intervjuer 

I detta avsnitt följer en genomgång av de viktigaste delarna av de två semi-strukturerade 

intervjuerna som jag utförde med Farsta och Sundbybergs församlingars främste 

representanter. 

 Det blev tydligt i mitt möte med företrädarna för respektive församlingar att 

folkkyrkotanken fortfarande är en viktig fråga, att idén om den kravlösa kyrkan hålls vid 

liv även om medlemsantalet pekar i neråtgående riktning.  

 
Men, men, men absolut inga som helst krav på den enskilda människan som är tillhörig den Svenska 

kyrkan, inga somhelst krav. Vi utesluter aldrig någon, skulle aldrig göra. Det gör ju att kyrkan är en, 

en väldigt bred mosaik av mänsklighet och det tycker jag är rikedom. Och det finns liksom ingen 

som det finns någon, så att säga, troskrav på eller moraliska krav eller någonting…/…Kyrkan 

utesluter ingen, men kyrkan står för någonting. Och om den enskilda människan säger att det där står 

inte jag för.35 

 

Det är viktigt att skilja mellan stats- och folkkyrkans kärnmodell där folkkyrkan kan leva 

vidare även efter ett särskiljande mellan stat och kyrka. Vilket också lagstiftaren tänkt sig 

i den nya lag som trädde i kraft den 1 januari 2000 och som beskriver Svenska kyrkans 

nya roll efter separeringen mellan stat och kyrka där folkkyrkotanken fortfarande, enligt 

paragraf två, beskrivs som en viktig del i denna nya roll: 
 

2 § Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och 

kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet.36 

 

Tanken om den öppna folkkyrkan kommer dock att bli allt mer problematisk att 

säkerställa då de ekonomiska konsekvenserna, inom såväl Farsta som Sundbybergs 

församling, blir allt mer uppenbar genom den minskning av intäkter som den i dagsläget 

konstanta ström av utträden åsamkar. Dessa ekonomiska konsekvenser som utträdena för 

med sig leder självfallet till att den Svenska kyrkan alltmer måste anpassa sin 

                                                 
35 Intervjuperson, Farsta. 
36 Notisum, Lag om Svenska kyrkan, SFS 1998:1591, 1998, 2006-04-11, 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981591.htm. 
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verksamhet, även om uppvaknandet samt innebörden av situationen gått i differentierad 

takt sinsemellan Svenska kyrkans församlingar och att vissa församlingar och företrädare 

inte förrän på senare tid insett frågans ofrånkomliga vikt och betydelsen av hur angeläget 

de ekonomiska konsekvenserna måste tacklas, vilket tydligt kommer fram i denna 

kommentar: 
 

Inte bara konstatera att vi kommer allt djupare in i en ekonomisk kris utan också att va kan man, hur 

kan man skapa någonting nytt va, det tror jag, just nu så håller man liv i, i, det gamla men märker 

samtidigt att, att, tiden är räknad hur länge man kan göra det.37    

 

Trots detta verkar man inte anse att kyrkan aktivt skall göra reklam för sin verksamhet 

utan, i linje med den icke-tvingande folkkyrkotanken, istället vara ett verktyg för 

människor, som en av respondenterna uttryckte det, en institution som skall finnas till 

hands för medborgarna och medlemmarna då de behöver kyrkans tjänster och övriga 

hjälp. En slags passiv ”verka, utan att höras” inställning som tycks vara en mer eller 

mindre gemensam linje. Vilket passar väl in på Rational Choice-tanken,38 vilken jag i 

studiens diskussionsdel kommer att gå in djupare på, vars innebörd tycks vara något av 

en situation som den Svenska kyrkan i allmänhet och församlingarna i synnerhet fått 

vänja sig vid och detta utan något utpräglat motstånd eller försök att föregå eller på annat 

sätt söka nya vägar att nå ut till sina medlemmar och befolkningen i övrigt. 
 

Kyrkan är i dag en gammal institution som, alltså som, märker att den håller på att krackelera och 

tappar det som en gång var, och det här aktiva sökandet efter att hitta en ny identitet pågår i väldigt 

varierande grad.../...Det är väldigt svårt att hitta nya modeller hur man ska framträda när man är 

väldigt präglad av en lång lång lång tradition.39  

 

Trots att känslan av såväl ekonomisk som religiös marginalisering verkar vara utpräglad 

lever tanken och uppfattningen kvar, om den öppna kyrkan där medlemmarna inte är de 

enda som är välkomna. Idén om den öppna kyrkan kommer dock att bli allt mer 

                                                 
37 Intervjuperson, Sundbyberg. 
38 Iannaccone, Laurence R, ”Framework for the Scientific Study of Religion” i Young, Lawrence A (ed.), 
Rational Choice Theory and Religion, Summary and Assessment, Routledge, New York and London, 1997, 
s. 26. 
39 Intervjuperson, Sundbyberg. 
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svåruppnåelig då medlemsbasen krymper och de ekonomiska tillgångarna blir allt mindre 

i takt med denna utveckling. Det blir uppenbart att, i min kontakt med respondenterna, vi 

är mitt inne i en normaliseringsprocess där den rimliga nivån, under rådande 

samhällssituation, ännu inte är nådd och att kyrkotillhörigheten för Farsta församlings del 

torde hamna någonstans kring femtio procent.  

 
Men vad är rimligt att anta, hur många människor är det rimligt att tänka sig skulle vara tillhöriga ett 

kristet religiöst trossamfund i en förort i en Europeisk huvudstad 2006? Alltså vad är rimligt? Utifrån 

historiskt, jamen, 80-90 procent har ju vart tillhöriga../.. Jag tänker någonstans, det rimliga kanske i 

ett ganska kort perspektiv../..men rimligt i vart fall under en tioårsperiod så är det kanske kring 

femtio procent. Det kanske är där som det rimliga ligger.40 

 

Denna prognos skulle innebära att det med rådande utträdesflöde skulle kvarstå 

ytterligare nästan tio år av dalande medlemssiffror samt nästan tio år av ökad ekonomisk 

marginalisering där verksamheten troligtvis kulle tvingas genomgå fleratlet stålbad. Detta 

är dock endast en prognos men under rådande förutsättningar inte är en alltför långsökt 

slutsats. 

 Om man ser normaliseringsprocessen ur en positiv synvinkel präglas den av en tid 

av eftertanke och ett individuellt val där medlemskapet i Svenska kyrkan blir föremål för 

en prövning av relationen mellan individen och kyrkan där samhörigheten mellan såväl 

medlemmarna som den individuella medlemmen och församlingen får bekänna färg. Den 

enda tolkningen man kan göra av detta är att den normaliseringsprocess som kyrkan är 

mitt uppe i också är en kvalitetssäkringsprocess där medlemsbasen kvalitetssäkras och de, 

över tiden, mest tillförlitliga medlemmarna blir de som kvarstår. Att det i klartext 

kommer en tid då utträdesfrekvensen avstannar och ett nytt paradigmskifte kan inledas. 

Folkkyrkotanken fungerar fortfarande i ett sådant scenario, vid en normalisering vid 

femtio procent, då detta helt uppenbart fortfarande skulle vara en övertygande andel 

medlemmar i förhållande till församlingarnas befolkningsmängd.  

Denna medlemsbas utgörs nu, och i ett framtida scenario inte endast av en teologiskt 

trogen skara utan av en medlemsbas som skulle kunna delas in i tre delar. Den första 

skulle kunna betecknas som en trosdimension, som kan anses vara konstant, en 
                                                 
40 Intervjuperson, Farsta. 
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traditionsdimension, som är föränderlig och kopplad till samhällsutvecklingen, samt en 

tredje och sista tillhörighetsdimension som är mer eller mindre konstant, men som kan 

förändras vid en omvälvande samhällssituation, denna dimension skulle kunna beskrivas 

som en situation präglad av Belonging but not believing som är ett begrepp som den 

brittiske sociologen Grace Davie använder för att beskriva situationen i Skandinavien.41  

 
Jag tänker såhär, det finns tre skäl att vara med i Svenska kyrkan, eller tre skäl, det finns, när 

människor är med i Svenska kyrkan så är de det av ett eller flera av dessa tre skäl. Det första skälet 

det är därför man har något sätt har någon form av, av tro eller längtan efter tro alltså någon form av 

trosdimension. Det andra skälet det är därför att man på något sätt vill relatera till kyrkans traditioner 

eller ritualer eller verksamhet eller vad än de må vara.../..Man har ingen djupare trosreflektion kring 

det kanske, man vill gifta sig i kyrkan [etc].../… Och den tredje anledningen till att människor är 

med i Svenska kyrkan det tror jag är därför att man säger, okej, jag har ingen tro, eller jag bryr mig 

inte så mycket om det och jag själv använder inte kyrkan på något sätt men jag tycker att det är bra 

att kyrkan finns [och dess verksamhet]…/..Och därför stöttar jag kyrkan med min tillhörighet.42 

 

Respondenterna pekar på att denna normaliseringsprocess präglas av en 

samhörighetsproblematik där många medlemmar känner att de saknar samhörighet till 

den Svenska kyrkan i allmänhet och respektive församling i synnerhet.  

 
För problemet är ju människors samhörighet till kyrkan, det är ju det stora, alltså alla dessa tillhöriga 

som går ur Svenska kyrkan därför att de känner: Jag har ingen samhörighet med Svenska kyrkan. 

Och det tror jag de här enkäterna uttrycker också: jamen jag har ingenting med Svenska kyrkan att 

göra va.43  

 

Vidare är uppfattningen den att de flesta utträdare går ur kyrkan av företrädelsevis 

ekonomiska skäl men även att den mediala bilden samt den bild som individen fått av 

kyrkan och dess företrädare i unga år sitter kvar som en schablonbild av hur kyrkan och 

dess företrädare är, har spelat in då de i vuxen ålder valt att gå ur Svenska kyrkan.  

 

                                                 
41 Botvar, Ketil Pål, ”Belonging Without Believing? The Norwegian Religious Profile Compared with the 
British one” i Repstad, Pål (ed.), Religion and Modernity, Modes of Co-existence, Scandinavian University 
Press, Oslo, 1996, s. 119. 
42 Intervjuperson, Farsta. 
43 Intervjuperson, Farsta. 
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Kanske huvuddelen [av dem som svarat på enkäten] ändå har med att de ekonomiska skälen. Det är 

det enkla svaret, den religiösa frågan är mycket svårare att svara på, det är lättare.../.. Det kan ju jag 

säga: varför ger jag upp det och det abonnemanget? jo det är för dyrt, och så går jag inte in i en 

djupare dialog om det, så att säga. Det tror jag att väldigt många människor ser liksom, som, jag har 

ingen samhörighet med Svenska kyrkan [och] jag kan tjäna 2, 3, 4000 kronor per år genom att inte 

vara med, okej då går jag ur va…/.. Men vi måste respektera människors rätt att inte vara med i ett 

trossamfund…/…Ekonomiskt sätt är det ju ganska dumt att vara med i Svenska kyrkan, eller hur? 

Därför att du får ju gå på gudstjänster och du får, alltså allting är öppet…/… Är du tillhörig? Frågar 

jag ju inte…/…Det är viktigt hur vi, ibland hör jag hur man i diskussionen slirar lite på: vi måste ju 

berätta varför, alltså, hur bra det är att vara med i Svenska kyrkan och vad man får för pengarna. 

Men, jag menar, rent krasst, man får inte ett skit för pengarna [intervjuarens förvånade respons 

genom nervöst skratt], jamen rent krasst alltså.44 

 

Respondenterna målar en mörk bild av den närmaste framtiden men ser att det efter den 

normaliseringsprocess som just nu pågår finns ett mål och ett ljus längre fram. 

 
Jag tror det är såhär, och det kan ju kännas lite, lite jobbigt för de som jobbar lokalt. Spelar inte så 

stor roll vad vi gör, alltså nu, alltså egentligen. Det kan göra det för framtiden vilka som går ur om 

tio år, men just nu, de som går ur nu kan vi inte göra någonting åt, alltså, om jag uttrycker mig lite 

fyrkantigt, va. Jag tror att det är en lång process och så kommer det någonting[fortsätter med att 

relatera till ärkebiskopsvalet där de såg att det redan dagarna efter, pga en ökad mediebevakning så 

gick ett antal ur kyrkan som fungerar som en påminnelse] ../…Ja just det, jag skulle gå ur Svenska 

kyrkan, då blir det en påminnelse [mediebevakningen] he, det som egentligen är positiv information 

om Svenska kyrkan, eller i vart fall inte negativ, det blir en påminnelse: Ja just det, det skulle jag 

göra också. Det är ungefär som det där gamla mobiltelefonabonnemanget som ligger: Ja just det, det 

skulle jag avsluta…/… Alltså majoriteten av svenskar kommer att fortsätta vara med i Svenska 

kyrkan, under överskådlig tid. Det betyder ju att majoriteten av Sveriges befolkning…/..En majoritet 

av människor som har levt och bott i Sverige och, alltså är uppväxta i Sverige kommer det dröja 

mycket, mycket länge innan det har gått ner under femtio procent för hela Sverige. Alltså människor 

har någonstans en, en, väldigt många människor har en, någon form av en naturlig relation till 

Svenska kyrkan.45 

 

Bilden av kyrkan som en ”tjänstekyrka”, en kyrka som producerar tjänster till 

medlemmarna som enligt detta perspektiv snarare kan betecknas som konsumenter än 

                                                 
44 Intervjuperson, Farsta. 
45 Intervjuperson, Farsta. 



 26

som fromma icke-krävande medlemmar, bekräftas av respondenterna där de ger en bild 

av kyrkan som mer eller mindre tvingats att arbeta på en öppen religiös marknad där 

Svenska kyrkan måste slåss för att inte marginaliseras. Denna något påträngande, men 

ändå nya verklighet, kan ibland vara nedtyngande för de två församlingarna som kanske 

motvilligt mer eller mindre tvingats ta på sig en ny roll, en roll präglad av tjänsteutövning 

och produktion, likt vilken annan producent inom tjänstesektorn som helst. 

 
Prästerna är väldigt mycket producenter.../...merparten av våra anställda uppfattar sig som 

tjänsteutövare, man, man, producerar tjänster och man har fullt upp med det.46 

 

Denna producentroll verkar ibland kollidera med vad medlemmarna, och övriga 

samhället för den delen, förväntar sig av Svenska kyrkan där det enligt en av 

respondenterna ibland kan vara svårt att ta till sig och arbeta efter en modell som bygger 

på ett passivt varande och en ständig beredskap på medlemmarnas behov av hjälp. Det är 

vid denna typ av situationer som den ekonomiska verkligheten och folkkyrkotanken 

kolliderar. 

 
Kyrkan är ganska marginaliserad i förhållande till andra storheter, till skolan, till annat föreningsliv. 

Det finns kontakter men inte alls på det själklara sätt som det har varit förr. Men, alltså, det är väl, 

men någon har sagt att Kyrkan har relationen när det handlar om, om, kärlek eller katastrof liksom 

va. Katastrofanknytningen den är rätt stark, den märks på den lokala församlingen och den märks 

absolut på nationell nivå../... då kommer kontakterna med prästen.47  

 

Vidare finns det en stark uppfattning att det är främst unga som väljer att träda ur 

Svenska kyrkan. Detta då allt fler unga redan nu ser, samt kommer att se, den tidigare så 

tydliga kopplingen mellan att exempelvis vara svensk och självklarheten i att i och med 

detta även vara medlem i Svenska kyrkan som något från en svunnen tid som inte längre 

passar in på individens identitetsskapande som sådant eller kommer att vara samma 

självklarhet i den rådande fragmentariska samhällssituationen. Sålunda verkar bilden vara 

tydlig, att enhetssamhället är slut och att kyrkan är ett samfund bland andra som 

konkurrerar på en allt mer begränsad religiös marknad. Många i den generation 
                                                 
46 Intervjuperson, Sundbyberg. 
47 Intervjuperson, Sundbyberg. 



 27

medlemmar som idag växer upp i församlingarna väljer hellre att träda ur än att ta sig an 

den individuella och existentiella biten av livet, som även pågår mellan livets stora 

skeenden där man, genom exempelvis dop och giftermål, idag söker kyrkans hjälp och 

stöd. Man målar hellre upp en negativ bild, som helt eller delvis kan ha haft sitt ursprung 

i en traumatisk upplevelse i kontakten eller i relationen till kyrkan, och som man sedan 

hänger fast vid. 

 
Alltså det finns någon form av bild att det i Svenska kyrkan så är det massa svartrockar som, som, 

som hugger ned på homosexuella och kvinnor och andra. Men. Det finns någon bild av, av Svenska 

kyrkan som man någonstans vill hålla fast vid, en negativ bild. Och media gör ju sitt till…/ Genom 

att fortsätta, även om man har, behålla en mer negativ bild, schablonbild. Då behöver man inte riktigt 

ta ställning till avsändaren, till budskapet, till vad den egentligen står för[kyrkan]. Alltså, för tänk om 

det är så att kyrkan består av en massa vettiga, kloka och vänliga, uppriktiga, professionella 

människor? Och ändå så tror dom på det här. Alltså det blir ju ännu mer utmanande än om det är en 

massa nördar som gör det. Det blir ett sätt: Jag behöver liksom inte närma mig den djupa frågan, 

finns Gud?, för att göra det enkelt.48 
 

En alltmer utkristalliserad bild av församlingarna som offer framträder under mina möten 

med representanterna för de båda församlingarna, de känner att de befinner sig i en 

situation som de i realiteten inte tycker sig kunna påverka. En indignation för samhällets 

utveckling, en utveckling mot en situation där kyrkan i allmänhet och församlingarna i 

synnerhet får allt mindre inflytande och roll i den lokala gemenskapen. Den beskrivna 

normaliseringsprocess som kyrkan idag antas befinna sig i för även således med sig en 

kontinuerlig förändringsprocess som kyrkan, men framförallt de båda församlingarna, har 

svårt att hantera samt anpassa sig till. I nästa avsnitt följer en framläggning av den 

kvantitativa analysen som gjorts utifrån de data som sammanställts ur svaren från den 

enkät som skickats ut till de medlemmar som valt att utträda ur Svenska kyrkan i Farsta 

och Sundbybergs församlingar under åren 2002-2006.  

 

 

 
                                                 
48 Intervjuperson, Farsta. 
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Enkätundersökningsresultat 

Kvantitativt 

I detta avsnitt kommer jag att, främst med hjälp av diagram, visa på de resultat som den 

kvantitativa analysen av de enkätsvar, gällande orsakerna bakom utträdet ur Svenska 

kyrkan, som utträdare haft möjlighet att besvara i samband med sitt utträde i Farsta och 

Sundbybergs församlingar. Inledningsvis vill jag återigen poängtera att det kvantitativa 

resultatet av enkätsvarsanalysen, på grund av enkäternas utformning och administrativa 

hantering, i stora delar saknar de faktorer såsom ålder, jämförbarhet över tid samt kön 

som kan användas för att ytterligare säkra statistikens tillförlitlighet. Detta tillsammans 

med relativt, efter officiella statistiska mått räknat, stora systematiska fel som beror 

främst på ett allt för stort svarsbortfall gör att det inte går att dra allt för långtgående 

slutsatser utifrån det kvantitativa resultatet .49 Detta renderar att studien, vilket redan 

nämnts i inledningen, sammanflätar såväl en kvantitativ som en kvalitativ analys av de 

insamlade data, som är i form av enkätsvar. Detta tillsammans med analysen av de 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuerna kommer tillsammans såväl ge stöd som 

fungera som ett komplement åt varandra för att på så vis ge en korrekt bild av vilka 

orsakerna bakom utträdena ur Svenska kyrkan i Farsta och Sundbybergs församlingar kan 

vara och således på detta sätt även utgöra den goda grund som den kommande teoretiska 

analysen kommer att relatera till. Låt oss nu titta på själva materialet och de data som den 

vidare kvantitativa analysen utgör. 

 Som beskrivs i figur 6 så ligger svarsfrekvensen för enkätundersökningarna på 

drygt 25 procent om man ser till samtliga utskick, i detta fall även likställt med antalet 

utträdare, som gjorts i både Farsta och Sundbybergs församlingar. Detta kan anses som 

en oroande låg siffra när man talar i rent statistiska termer men i detta fall kan det ändå 

ses som en helt acceptabel nivå för att kunna dra vissa slutsatser kring 

enkätundersökningens resultat. Detta då varken studien i resultat eller urval försöker ge 

en bild av beteenden eller företeelser som beskriver hela dessa församlingars population 

utan snarare främst försöker ge en bild av det mycket snävare segmentet som i detta fall 

utgörs av Farsta och Sundbybergs församlingars utträdare ur Svenska kyrkan. 

                                                 
49 Ribe 1996, s. 15. 
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Enkätsvar, Farsta och Sundbybergs församlingar 2002-2006

0

500

1000

1500

2000

2500

Farsta, fundering Farsta, utträde Farsta sammantaget Sundbyberg Sammantaget, Farsta
+ Sundbyberg

A
nt

al

0

5

10

15

20

25

30

Pr
oc

en
t Enkätsvar, antal

Utträden, antal 
Svarsfrekvens, procent

 
Figur 6, analys av enkätsvar i Farsta och Sundbybergs församlingar 

 

Figur 7 visar i vilken utsträckning som respondenterna till enkätundersökningen i Farsta 

och Sundbybergs församlingar haft för benägenhet, eller vilja om man så vill, att 

identifiera sig, genom att skriva sitt namn på enkäten, och på så vis av-anonymisera sitt 

svar eller ställningstagande. Denna indikator skulle kunna visa på respondentens ärlighet 

och uppriktighet i sina svar och därmed till viss del öka validiteten av svaren på de helt 

eller delvis öppna frågorna som respondenterna besvarat i enkätundersökningen. 
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Figur 7, analys av enkätsvar i Farsta och Sundbybergs församlingar 
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Som vi ser, i figur 7, skiljer sig benägenheten för respondenterna att ange sitt namn 

kraftigt mellan församlingarnas enkätundersökningar. Detta faktum beror kanske främst 

på att namnangivelse i Farsta församlings enkät var kopplat till samma svarsalternativ där 

respondenten också medgav att församlingen skulle kontakta vederbörande, vilket till 

skillnad från Sundbybergs församlings enkät endast var en fråga om att respondenten 

hade valmöjligheten att ange sitt namn, utan en efterföljande kontakt eller uppföljning 

från församlingens sida.50 Den höga benägenheten att ange sitt namn på sitt enkätsvar i 

Sundbybergs församling, där drygt 77 procent angivit sitt namn, samt den sammantagna 

benägenheten i församlingarnas enkätundersökningar, nästan 49 procent, gör att 

respondenternas svar bör anses, och betraktas, som genomtänkta samt sanningsenliga.  

 Vad gäller den faktor som respondenternas kön utgör har det varit problematiskt 

att i analysens samtliga delar kunna uttyda detta och därmed använda denna faktor i den 

vidare grad som skulle ha varit önskvärt. Dock finns den med som en indikator snarare än 

en faktor vad gäller Sundbybergs församlings enkätundersökning. Detta beror främst på 

att respondenterna i vare sig Farsta eller Sundbybergs församlings enkätundersökning 

haft möjlighet att ange sitt kön. Jag gjorde dock en ansats att utkristallisera denna faktor 

utifrån en analys av de enkätsvar där namn angivits. Trots ett gott resultat av denna 

analys räcker den sammantagna analysen inte till att studien använder sig av 

respondentens kön som en faktor i den kvantitativa analysen. Detta leder till att det inte är 

möjligt att uttala sig om det funnits någon korrelation mellan respondenternas kön och 

hur dessa har svarat, eller egentligen, vilka skäl som ligger bakom valet att gå ur Svenska 

kyrkan. I figur 8 beskrivs denna analys, av enkätsvaren i Sundbybergs församling, där 

kön kunde uttydas i knappt 84 procent hos de respondenter som angivit namn och därmed 

sammantaget 65 procent av samtliga respondenter. Dock kommer jag som sagt inte i 

någon vidare utsträckning ta med respondentens kön som en faktor i hur svaren 

differentierat sig. 

                                                 
50 Bilaga 1-3. 



 31

Enkätsvar där kön kan uttydas, Sundbybergs församling
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Figur 8, analys av enkätsvar i Sundbybergs församling 

 

Utifrån denna analys, kring respondentens kön som faktor, visar figur 9 könsfördelningen 

av respondenter, där kön kunde uttydas, till enkätundersökningen i Sundbybergs 

församling. 
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Figur 9, analys av enkätsvar i Sundbybergs församling 
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Diagrammet i figur 9 ger endast en indikation av fördelningen bland respondenterna i 

Sundbybergs församling, detta då kön endast kunde kopplas till en respondent i 65 

procent av enkätsvaren, vilket figur 8 således också visar. Dock bör det inte vara en 

alltför långtgående slutsats att könsfördelningen mellan respondenterna i Sundbybergs 

enkätundersökning torde ha varit relativt jämbördig, men jag väljer trots detta att inte ta 

med könsfaktorn då både dess användbarhet och validitet kan ifrågasättas samt att det 

funna resultatet ändå, vilket visats, tyder på en jämbördig fördelning. 

 Låt oss nu gå igenom de enkätsvar där respondenterna angivit orsakerna bakom 

sitt beslut att träda ur Svenska kyrkan. I figur 10 visas fördelningen mellan de 

svarsalternativ som varit tillgängliga för respondenterna att ange i Sundbyberg 

församlings enkätundersökning. Detta diagram beskriver fördelningen av svar där 

respondenterna valt att ange fler än ett svar, eller orsak om man så vill bakom sitt val att 

utträda. 
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Figur 10, analys av enkätsvar i Sundbybergs församling 

 

Som diagrammet, i figur 10, visar är det drygt 62 procent av respondenterna som angivit 

att ekonomiska skäl, tillsammans med minst ett annat skäl, ligger bakom valet att utträda 
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ur Svenska kyrkan. Efter det ekonomiska skälet till utträde är det även många som angivit 

att ointresse, drygt 41 procent, varit ett av skälen till deras utträde. Sedan följer andra skäl 

samt ledarskapsskäl, eller skäl som har med kyrkans framtoning och image att göra. Det 

bör noteras att jag valt att ta med vad man i Sundbybergsenkäten kallar för ”Plats att 

kommentera ytterligare” som ett av skälen som bör kvantifieras, detta då det tidigt stod 

klart att många respondenter valt detta utrymme i enkäten för att med egna ord beskriva 

orsakerna bakom sitt utträde, och detta troligtvis som en direkt följd av enkäternas 

utformning.51  

Som framgår av figur 10 har Sundbybergs församling valt att konstruera enkäten 

med oerhört öppna svarsalternativ, ibland till och med vad man med statistiska mått mätt 

skulle kalla för intetsägande alternativ såsom ”Ointresse” som inte ger oss särskilt ökad 

insikt i vad de bakomliggande orsakerna till ett utträde skulle vara om respondenten 

endast skulle välja att indikera detta svarsalternativ med ett kryss utan att med egna ord 

förklara sitt val.52 Detta diagram ger oss således en kvantitativ bild av att ointresse och 

ekonomiska skäl skulle vara de skäl som de flesta respondenter anger att det skulle ligga 

bakom valet att träda ur Svenska kyrkan. Dessa kvantitativa problemområden vad gäller 

resultatet ledde tidigt till att jag valde att även ta med en kvalitativ analys av de data som 

enkätsvaren gav, vilken således längre fram kommer att presenteras. 

 Låt oss nu nyansera det som figur 10 visar med att titta närmare på de 

respondenter som angivit endast en bakomliggande orsak till sitt utträde. I figur 11 ser vi 

att det skäl som flest angivit som enda orsak till sitt utträde är av ekonomisk natur, där 

drygt 19 procent menar att ekonomiska skäl är det enda skälet till deras utträde. Även här 

ser vi att ointresse har varit ett starkt skäl bakom valet att utträda. Där drygt 8 procent 

säger att det varit det enda skälet. 

                                                 
51 Bilaga 1-3. 
52 Ibid., 3. 
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Enkätsvar med en angiven orsak, Sundbybergs församling 2002-2006
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Figur 11, analys av enkätsvar i Sundbybergs församling 

 

Det intressanta, om man jämför figur 10 och 11, är att det träder fram en bild där de 

ekonomiska skälen ofta i mycket stor utsträckning är kopplade till ett annat skäl och att 

det, även om ekonomiska skäl ligger främst som orsak bland dem som endast angivit ett 

skäl som bakomliggande orsak till sitt utträde, således finns andra bakomliggande orsaker 

som finns med i bilden men som inte i alla lägen är lika enkla som de ekonomiska skälen 

att sätta ord på. 

Vidare ser vi också i jämförelsen att det är ungefär 36 procent som endast angivit 

ett skäl som orsak till sitt val att utträda ur Svenska kyrkan vilket visar att de flesta 

faktiskt angivit flera skäl som bakomliggande orsaker till sitt utträde. Vi ser till sist även 

att diagrammen inte säger speciellt mycket, utöver just att ekonomiska skäl är något som 

många ser som främsta orsak eller som en av orsakerna bakom sitt utträde. Detta beror, 

vilket nämnts tidigare, på att svarsalternativen inte alltid är specifika vilket lett till ett 

svårtolkat resultat där entydiga och specifika skäl är problematiska att särskilja från 

varandra och att vissa av svarsalternativen, i kvantitativ mening, kan sägas vara allt för 

diffusa för att dra några långtgående slutsatser av. 
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Låt oss nu titta närmare på de kvantitativa resultaten från Farsta församlings 

enkätundersökning som bland annat, till skillnad från Sundbybergs församlings 

enkätundersökning, har valt att ta med ”religiösa skäl” som ett av svarsalternativen till 

frågan om orsakerna bakom valet att träda ur Svenska kyrkan. 

 

Svarsfördelning i enkätsvar, Farsta församling 2004-2006
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Figur 12, analys av enkätsvar i Farsta församling 

 

Här ser vi, i figur 12, att det i likhet med enkätundersökningen från Sundbybergs 

församling varit många respondenter som angivit att ekonomiska skäl, nästan 66 procent, 

tillsammans med minst ett annat skäl, legat bakom deras val att gå ur Svenska kyrkan. 

Tillika ser vi även att religiösa skäl utgjort minst ett av skälen hos 50 procent av 

respondenterna. Utöver detta ser vi även, till skillnad från Sundbybergs församlings 

enkätsvar, att svaren fördelats jämnare mellan de olika svarsalternativen, vilket troligtvis 

beror på att svarsalternativen i Farstaundersökningen varit tydligare och mer specifikt 

hållna samtidigt som enkätens utformning troligtvis har påverkat en del. Detta då det i 

Farsta församlings enkät var möjligt för respondenten att ange, med egna ord, utförligare 

kommentarer vid varje svarsalternativ till skillnad från Sundbyberg församlings enkät där 
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dessa kommentarer varit möjliga i slutet av enkäten och på ett mer allmänt hållet sätt.53 

Om vi vidare ser till de respondenter som angivit endast ett skäl till sitt utträde ur 

Svenska kyrkan framgår det i figur 13 att nästan 30 procent av respondenterna till 

Farstaenkätundersökningen har angivit ekonomiska skäl som enda skäl bakom sitt utträde 

ur Svenska kyrkan. Det är också intressant att notera att 13 procent av respondenterna 

angivit religiösa skäl som enda skäl, vilket i detta sammanhang motsvarar 28 

respondenter av totalt 216 svarande.54 
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Figur 13, analys av enkätsvar i Farsta församling 

 

Om man nu skall göra en jämförelse mellan församlingarnas enkätundersökningar och 

dess kvantitativa resultat är en sådan endast möjlig vad gäller de ekonomiska skälen, som 

direkt går att koppla samman och likvärdigt värdera. I figur 14 beskrivs de ekonomiska 

skälens fördelning mellan Farsta och Sundbybergs enkätundersökningssvar. Som vi ser 

har ekonomiska skäl angivits, tillsammans med minst ett annat skäl, i nästintill liknande 

grad mellan Farsta sammantaget och Sundbybergs respondenter. Dock upptäcker vi även 

                                                 
53 Bilaga 1-3. 
54 Ibid., 5. 
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att det är relativt stor skillnad mellan församlingarna och dess respondenter vad gäller 

angivelsen av ekonomiska skäl som enda skäl. I detta skiljer det drygt 10 procent, där 

Farsta nästan har 30 procent som angivit ekonomiska skäl som enda skäl till skillnad från 

Sundbybergsfallet där knappt 20 procent har svarat på samma sätt. Detta skulle till stor 

del dock kunna bero på att respondenterna i Sundbybergsundersökningen haft 

svarsalternativet ”ointresse” till förfogande, vilken man skulle kunna hävda att 

respondenter valt istället för att ange ekonomiska skäl. Detta svarsalternativ är så pass 

brett och intetsägande samt att respondenterna givits ett svarsalternativ som innefattar så 

pass mycket utan krav på någon utförligare eftertanke.  

Hur stora tendenserna var att välja ”ointresse” istället för ”ekonomiska skäl” som 

svarsalternativ går inte i den kvantitativa analysen att ge ett entydigt svar på. Å andra 

sidan skulle differensen mellan församlingarna och undersökningarna kunna bero på att 

det de facto föreligger en skillnad mellan församlingarna, dock går detta inte att verifiera 

då faktorer som kön, ålder och socioekonomisk tillhörighet inte varit tillgängliga att ta 

med i beräkningarna vad gäller den kvantitativa analysen i denna studie.    
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Figur 14, analys av enkätsvar i Farsta och Sundbyberg församlingar 
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I nästföljande avsnitt följer den kvalitativa analysens resultat av enkätsvaren på Farsta 

och Sundbyberg församlingars enkätundersökningar där vi tar en djupare titt på de 

faktiska svaren som respondenterna angivit framförallt de svar som ger oss en bild av hur 

respondenterna har resonerat kring sitt beslut att träda ur Svenska kyrkan. 

 

Kvalitativt 

I detta avsnitt följer en redogörelse av resultaten av den kvalitativa analys som gjorts på 

de enkätsvar som inkommit till Farsta och Sundbybergs församlingar gällande orsakerna 

bakom individens val att träda ur Svenska kyrkan. Jag har i denna del av analysen valt att, 

på två sätt, se på de data som enkätsvaren utgör. Först har det gjorts en kvantifiering av 

den kvalitativa analysen vilket innebär att de enskilda enkätsvaren ånyo har analyserats, 

och denna gång i sin helhet utan att strikt koppla respondenternas svarsbenägenhet att 

direkt besvara den ställda enkätfrågan, utan istället på ett mer öppet sätt söka finna 

orsakerna i de enskilda enkätsvaren som helhet där respondentens egna ord analyserats, 

dvs. en större fokusering på respondentens intention att besvara en mer öppen fråga om 

varför de valt att utträda.55  

Det andra sätt, med vilken jag kvalitativt analyserat enkätsvaren har varit att 

semantiskt analysera samtliga enkätsvar och framlägga tankar, idéer, åsikter samt skäl till 

utträdet som kan sägas vara representativa för vissa riktningar och skillnader som 

återfinns mellan respondenterna och deras skäl bakom sitt utträde ur Svenska kyrkan. Jag 

har i kvantifieringen av det kvalitativa resultatet valt att kalla dessa riktningar, eller 

rättare sagt indelningar, för orsakskategorier, som i det kvantitativa resultatet av den 

kvalitativa analysen består av tre kategorier.  

Den första har jag valt att kalla för religiösa skäl, där respondenterna angivit att 

skälen bakom sitt utträde beror på en differentierad teologisk uppfattning eller religiöst 

avståndstagande, från Svenska kyrkans officiella teologiska hållning eller ett direkt 

avståndstagande till Svenska kyrkan som sådan med anledning av konvertering eller val 

av annan trosinriktning eller livsfilosofi.  

Den andra orsakskruppen har jag benämnt som ekonomiska skäl, där de 

respondenter som angivit ett tydligt och direkt skäl som kan kopplas till just utträde av 

                                                 
55 Bryman, s. 158. 
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ekonomiska skäl således har hamnat. I denna grupp har inte respondenters svar hamnat 

där de ekonomiska skälen egentligen rört sig om en effekt av utträdet till skillnad från de 

som angivit ekonomiska skäl som varit det skäl som gjort att de inte kunnat, eller tvingats 

om man så vill, träda ur Svenska kyrkan då de exempelvis inte ansett sig haft råd att 

stanna kvar som medlemmar. Den tredje och sista orsaksgruppen har jag kallat för icke- 

religiöst avståndstagande där respondenter ingått som angivit ett avståndstagande från 

kyrkan av icke-religiösa motiv, vad jag i detta fall skulle beteckna som ett ideologiskt 

avståndstagande beroende av ledarskapsskäl eller skildring av icke-religiös natur såsom 

exempelvis av principskäl, där motstånd mot konstruktionen eller relationen mellan stat 

och kyrka stått i fokus. 

 I figur 15 ser vi fördelningen, efter den kvalitativa analysen, över dessa 

orsakskategorier mellan Farsta och Sundbybergs församlingar. 
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Figur 15, kvalitativ analys av enkätsvar i Farsta och Sundbyberg församlingar 

 

Här ser vi att det blir ett annat resultat, än vid den rent kvantitativa, där, trots att de 

ekonomiska skälen fortfarande har varit av mycket betydande vikt för många utträdare, 

de religiösa motiven, eller skälen om man så vill, faktiskt är det skäl som de flesta 
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respondenter anger och refererar till då de försöker beskriva orsakerna bakom sitt val att 

träda ur den Svenska kyrkan. Men samtidigt bör det även nämnas att det blir, i och med 

det som beskrivs i figur 15, tydligt att det som både kvantitativt som kvalitativt kan 

styrkas är att de ekonomiska skälen har haft en betydande del i respondenternas val att 

utträda ur Svenska kyrkan. Trots detta är det dock intressant att det vid en djupare, 

kvalitativ, analys av enkätsvarsdata framträder en bild där de religiösa skälen faktiskt är 

det skäl som flest respondenter angivit. Resultatet bekräftar således det kvantitativa 

resultatet, och vice versa, och bekräftar i förlängningen Jonas Bromanders resultat. 

Genom sina studier har han kommit fram till att de ekonomiska skälen var av stor vikt för 

de medlemmar i Svenska kyrkan som sedermera valt att träda ur. Dock pekar denna 

studies resultat, till skillnad från Bromanders resultat, inte på att de ekonomiska skälen, i 

någon större grad än andra skäl, skulle ha triggats av några yttre händelser, såsom 

exempelvis den period då medborgarna mottager sin skattedeklaration där kyrkoavgiften 

konkret anges, för att på så vis ha fungerat som en katalysator för själva 

utträdesprocessen.  

En bild framträder snarare av att respondenterna då de angivit att deras utträde 

berott på ekonomiska skäl istället menar att de inte anser sig ha råd att kvarstå som 

medlem eller att de inte vill vara med och betala för något de inte känner samhörighet till. 

Man bör därför se de ekonomiska skälen som jämbördiga med andra angivna skäl och 

inte som en utlösande faktor, som det i vilket fall som helst bör vara allt svårare att hävda 

då medlemmarna i dagsläget i över fem år fått veta den exakta inbetalade kyrkoavgiften i 

sin skattedeklaration. Den kvalitativa analysen av enkätsvaren pekar snarare på att de 

ekonomiska skälen kan ses som en effekt av valet att utträda, dvs. en positiv följd av 

utträdet, då individens årsinkomst ökar, som egentligen kan sägas ha initierats av ett 

annat skäl men som tillsammans med de ekonomiska skälen, utan inbördes rangordning, 

fått individen att gå från tanke till handling och därmed välja att träda ur Svenska kyrkan. 

 Låt oss nu gå igenom de strömningar och trender som man kan utläsa i 

respondenternas egna svar, till skälen bakom sitt utträde ur Svenska kyrkan i Farsta och 

Sundbybergs församlingar. 

Det stod tidigt klart att många av respondenterna tydligt kopplade samman den avgift 

som de betalade varje år, i förhållande till sin årsinkomst, med de tjänster och den hjälp 
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som de själva, eller andra, ansåg sig ha mottagit av Svenska kyrkan. Det blev uppenbart 

att många av respondenterna ansåg att de betalade för mycket i förhållande till vad de 

mottog. Många gjorde således ett överslag mellan betald krona och de förtjänster som 

denna krona kunde ge dem, ett förfaringssätt som respondenterna beskrev som vilket 

annat ekonomisk övervägande och beslut som helst, där man väger för och nackdelar med 

sitt medlemskap i icke-religiösa termer. Såhär beskriver några respondenter situationen 

då de reflekterar över logiken med att vara medlem i Svenska kyrkan:56  

 
 Eftersom jag aldrig går i kyrkan, varför skall jag betala för något jag inte nyttjar. 

  

Ser inte sambandet mellan att sätta in 5-6000 :- per år och vad jag nyttjar.  

 

Jag har kanske betalt 20.000 till kyrkan. Vad har jag fått tillbaka? 

 

Det känns orimligt att betala så mycket skatt för Svenska kyrkan eftersom jag nästan aldrig nyttjar 

den. 

 

Känns onödigt att skatta för något jag ej nyttjar. 

 

Går aldrig i kyrkan så förstår inte varför jag ska betala. 

 

Dessa citat beskriver även den utpräglade bilden av Svenska kyrkan som, vad man kan 

beteckna som, tjänstekyrka. En kyrka som finns till för medlemmarna, för att erbjuda 

tjänster som dessa utträdare anser sig betala för och därmed ha rätt till. Dessa 

respondenter anammar samma logik i sitt sätt att se på Svenska kyrkan som vilket annat 

kommersiellt inköp eller medlemskap som helst. Dessa utträdare gör alltså en kalkylering 

och baserar sitt beslut efter dess resultat. De behöver därför, företrädelsevis, varken tycka 

illa om kyrkan eller ha en annan inställning till teologiska eller existentiella frågor än den 

som kyrkan har utan de anser på ett konkret sätt att de tjänster som de känner att de har 

rätt till har kyrkan kanske inte levererat alls eller inte på ett sätt som respondenten anser 

tillräckligt för att fortsätta vara medlem i Svenska kyrkan.  

  
                                                 
56 Respondenters beskrivning med egna ord, citat 1-4 från respondenter av Sundbybergsenkäten och citat 5-
6 av Farstaenkäten. 
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Jag tycker det är lite mysigt med kyrkan men medlemskostnaden står inte i proportion till mitt 

utnyttjande av kyrkan. Dessutom tycker jag att det är ett förlegat system med automatiskt inträde 

och en avgift i procent av inkomsten.57   
 

I ovanstående citat ser vi även det som många andra respondenter fört fram, att trots deras 

val att träda ur kyrkan så uppskattas kyrkans symbolvärde och dess institutionella roll, 

dock vill de själva inte vara med då de anser att det är för dyrt eller att de inte anser sig 

vara religiösa. Således ser vi genom den kvalitativa analysen av enkätsvaren även att 

folkkyrkotanken, mer eller mindre, är en idé som även utträdare verkar referera till och i 

många fall även uppskatta.58  
 

Det känns fel att betala för något jag inte tror på. Däremot kan jag tänka mig att i framtiden betala 

för att underhålla kulturarvet som kyrkorna utgör. 

 

Jag är inte heller troende, men Kyrkan har ändå ett visst värde för mig, som kulturarvsbärare och 

andhål i tillvaron. 

 

Jag är inte troende, jag har ingenting emot kyrkan öht. jag tycker att kyrkan/religion är en 

fantastisk organisation och tröst till dem som behöver. 

 

Har alltid känt att detta inte är min tro, finner inte tröst eller styrka i kristendomen och känner mig 

obekväm i en kyrka. Är glad att andra hittat sin plats hos kyrkan, men den är inte för mig. 

 

Utöver detta uttrycker några respondenter sin uppfattning, av vad de anser är ett system 

som saknar en logisk koppling till det moderna samhälle som de anser att vi idag lever i. 

Dessa menar exempelvis att själva modellen för hur kyrkoavgiften tas ut är snedvriden 

och orättvis, tillika anser de även att de redan betalat tillräckligt eller för den delen att 

relationen mellan kyrkan och staten inte alltid är den bästa. Även kyrkans sätt att hantera 

de avgifter de mottager från sina medlemmar ifrågasätts. Alltså snarare ett motstånd eller 

en upplevd problematik med kyrkan som institution och dess administrativa och sociala 

                                                 
57 Respondent Sundbybergsenkäten. 
58 Respondenter Sundbybergsenkäten, samtliga citat. 
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funktion än problem med de direkt religiösa aspekterna av medlemskapet i Svenska 

kyrkan.59 

 
Jag tycker inte att det är värt 17-18:000 kr per år till sv. kyrkan. jag tycker att det är odemokratiskt 

att avgiften är % av lönen. Gud är tydligen dyrare för vissa. 

 

Nöjd med kyrkans tjänster som jag nyttjat hittills. Anser att jag betalat min beskärda del - förvalta 

pengarna väl! 

 

Är ateist och tycker det är fel att inte bli tillfrågad om man vill stödja Svenska kyrkan. Tycker 

dock att staten skall förvalta kyrkorna i sig som en del av kulturarvet. 

 

Jag respekterar och beundrar mycket av kyrkans arbete, men jag vill inte vara med i en kyrka och 

med min siffra i statistiken låta påskina att Sverige fortfarande skulle vara ett kristet land. Vissa 

prästers uttalanden om exempelvis homosexuella gör att jag inte vill visa något stöd för 

kristendomen. Den ekonomiska biten är obetydlig, då jag är gymnasist och knappast behöver 

betala pengar till kyrkan. Visserligen går en del pengar till behjärtansvärda ändamål som 

stadsmissionen, men om jag vill ge allmosor gör jag det hellre direkt till dem eller till exempelvis 

Röda korset eller cancerfonden, inte till Svenska kyrkan för att den ska ha råd att hålla kyrkor i 

gott skick. (Gamla byggnader kan lämnas över till staten som bevarar vårt arkitekturarv till 

eftervärlden) Tack!  

  
Eftersom kyrkan inte längre är statlig så tycker jag att kyrkoskatten är ganska märklig. 
 

Medlemskap i religiöst samfund skall inte tas ut via skattsedeln! .../… Att ha möjlighet att teckna 

medlemskap "separat" med en årsavgift som är lika för alla, säg 500kr. 

 

Vidare är de direkta ekonomiska skälen också av betydande vikt, vilket figur 15 även 

visat. Många anser sig inte har råd att vara med i Svenska kyrkan, även om vissa gärna 

skulle vilja detta. Det verkar vara en betydande del av dessa, främst äldre, som har så 

pass låg inkomst att medlemskapet och valet att utträda, för dem, verkar vara en fråga om 

ekonomisk överlevnad. Sedan finns det de som råkat ut för oförutsägbara händelser 

såsom arbetslöshet eller skilsmässa vilket gjort att de tvingats se över sin ekonomi och då 

kanske medlemskapet i Svenska kyrkan är ett konkret sätt att dra ner på sina kostnader, 
                                                 
59 Respondenter Sundbybergsenkäten vid citat 1-4 samt farstaenkäten på citat 5-6. 
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även om utträdet ur kyrkan för de flesta verkar ha varit bland de sista utgifterna man valt 

att dra ner på.60 

 
Trots det jag skrivit, så hade jag nog inte sökt utträde om min pension varit bättre. 

 

Ändrade ekonomiska förutsättningar pga skilsmässa. Kyrkan borde aktivt söka upp medborgare 

för att hjälpa till med samtal mellan makar i kris. Präster borde vara aktivare i att förebygga kriser 

av olika slag i äktenskap. tex genom årliga hembesök!!! 

 

Pga. En högre inkomst tvingas jag betala absurda summor till kyrkan. Jag är inte beredd att betala 

10-15000 kr/året för något jag knappt nyttjar. Hade det varit ett fast belopp - lika för alla, hade jag 

fortsatt varit medlem. 

   

Sedan är det även många som beskriver att valet att träda ur Svenska kyrkan beror på 

religiösa skäl, som kan vara direkta som indirekta. Ofta handlar det om en brist på 

samhörighet eller att man inte har samma teologiska syn som kyrkan i allmänhet. De 

direkta religiösa skälen handlar således främst om ett religiöst motstånd, eller 

avståndstagande, mot kyrkan och dess företrädares syn på människan och samhället. De 

mer indirekta religiösa skälen handlar kanske främst om att man kommit fram till att man 

inte är kristen längre.61  

 
Som ung mycket aktiv inom kyrkan, men har nu inte den tro på kristendomen som motiverar 

medlemskap i kyrkan. 

 
Jag känner att religion och religiösa frågor inte är del av min vardag. 

 
Är inte aktiv i kyrkan och känner att jag hellre skänker mina pengar till en hjälporganisation vars 

verksamhet jag känner för. 

 

Utan att se ner på kyrkans verksamhet på något sett så känner jag att jag inte har något intresse 

eller engagemang att lägga på kyrkans verksamhet. Känns lite som att betala årskort till t.ex. 

simhallen och sedan aldrig gå dit. 

                                                 
60 Respondenter Sundbybergsenkäten, samtliga citat. 
61 Respondenter farstaenkäten i citat 2 samt sundbybergsenkäten i citat 1, 3-4. 
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Sedan fanns det även de som har konverterat till en annan religion, eller som följande 

respondent, varit medlem i ett annat samfund samtidigt som han varit medlem i Svenska 

kyrkan och på grund av detta nu valt att lämna Svenska kyrkan för att fullt ut stödja, såväl 

ekonomiskt som social, detta andra samfund. 

 
Jag vill stödja den församling jag går till varje söndag, med de slantar jag kan. Detta blir ett sätt. 

Inget "fel" på er [Svenska kyrkan], det är bara inte mitt andliga hem. Lycka till och Guds 

välsignelse.62 
 

Vad gäller den process som varje respondent genomgått innan det slutgiltiga valet att 

träda ur Svenska kyrkan har det i och med den kvalitativa analysen av Farsta och 

Sundbyberg församlingars enkätsvar framgått att denna process ofta varit långdragen och 

således pågått under många år.63  

 
Är inte religiös, utan snarare tvärt om, har helt enkelt inte blivit av tidigare. 
 

Är infödd i svenska kyrkan, men har egentligen aldrig varit religiös. Jag anser det därför onödigt 

att betala massa pengar för något jag inte tror på. 

 

Har aldrig och kommer antagligen aldrig utnyttja kyrkans tjänster. 

 

I nästa avsnitt följer studiens diskussionsdel där delar av det kvantitativa och kvalitativa 

resultaten ytterligare teoretiskt kontextualiseras för att på så vis kopplas samman med 

företeelser och begrepp för att vi ska kunna se om resultaten går att dra några slutsatser 

kring i studiens avslutande avsnitt. 

  

 

 

 

 
                                                 
62 Respondent sundbybergsenkäten. 
63 Respondenter, farstaenkäten I citat 1 samt sundbybergsenkäten i citat 2-3. 
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Diskussionsdel    
Som vi har sett finns det en oro från Farsta och Sundbybergs församlingars företrädare 

om vad den, under senare år, strida ström av medlemmar som väljer att träda ur Svenska 

kyrkan kommer att innebära och få för konsekvenser för församlingarnas fortsatta arbete 

och verksamhet tillsammans med en i mångt och mycket negativ prognos av 

kyrkotillhörigheten på nationell nivå. Den känsla som församlingsföreträdarna har kring 

att det är främst av ekonomiska skäl som många väljer att gå ur Svenska kyrkan bekräftas 

av det resultat som vi sett här, trots att det genom den kvalitativa analysen blir tydligt att 

de flesta utträdarna angav religiösa skäl som en av de främsta orsakerna bakom sitt val att 

utträda, där ekonomiska skäl är den i särklass främsta enskilda orsaken som 

respondenterna specifikt anser har varit en bidragande orsak bakom valet att träda ur 

Svenska kyrkan.  

 Resultatet har även visat att det finns två typer av ekonomiska orsaker som är mest 

uttalade där många anser att de inte fått valuta för de pengar de betalat för kyrkans 

tjänster. Sedan är det även dem som angivit ekonomiska skäl på grund av att de inte 

längre anser sig haft råd att vara kvar som medlemmar, främst på grund av låg inkomst 

eller en oförutsedd händelse som exempelvis skilsmässa, trots att de egentligen har velat 

vara kvar.   

 De religiösa skäl som flertalet hänvisat till som en av de främsta orsakerna till sitt 

utträde har resultatet visat att dessa till stor grad handlar om en slags inre överläggning 

hos respondenten, där denne kommit fram till att han eller hon inte känner samhörighet 

till Svenska kyrkan beroende på minskat förtroende eller för den delen att man förlorat 

sin religiösa tro. De religiösa skälen har visats vara mer kollektivt osammanhängande, 

och därmed svårare att kategorisera, än de framkomna ekonomiska skälen. Det religiösa 

avståndstagandet visar dock på att en tankeprocess föranlett beslutet att utträda vilket 

visar på en process som ofta är relativt långvarig, ofta flera år, och därmed troligtvis 

också ett i slutändan genomtänkt beslut. Man har valt något annat istället för 

medlemskapet i Svenska kyrkan, vare sig det handlar om ett missnöje med kyrkan i 

allmänhet, där de teologiska och ledarskapsmässiga bitarna finns med, eller om det är ett 

missnöje med själva systemet, eller rättare sagt relationen mellan kyrka, stat och individ. 
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Som synes finns det många intressanta perspektiv att betrakta resultatet ur, låt oss nu titta 

närmare på några av de områden där vi eventuellt kan dra slutsatser från. 

 

Kyrkan som samhällsinstitution och symbolbärare 
Folkkyrkotanken    

Som vi har sett, genom resultatet av de semi-strukturerade intervjuerna samt det 

kvalitativa resultatet av enkätsvarsanalysen, lever folkkyrkotanken kvar, såväl 

inomkyrkligt hos studiens församlingar som hos flera av de utträdare som trots sitt val att 

gå ur Svenska kyrkan ser kyrkans roll och uppgift som både någonting positivt som 

nödvändigt, dock ej nödvändigtvis för deras egen personliga del men ur ett vidare 

samhällsperspektiv. Resultatet visar således på en i mångt och mycket positiv bild av 

kyrkan, en uppfattning att kyrkan bör vara en folkets kyrka. 

 Det som författarna till Framtidsstudien Svenska kyrkan som folkkyrka64 betecknar 

som kollektiv effervescens65 tycks fortfarande vara en viktig ingrediens och ha stor 

inverkan samt betydelse för vilken relation medlemmarna i allmänhet samt svenska folket 

i synnerhet har till sin kyrka där en positiv bild och ett relativt solitt förtroende gör sig 

gällande, även hos dem som valt att utträda. Tillika finns det således fog för att denna 

positiva bild av kyrkan fortfarande lever och frodas, detta genom att samhörigheten ligger 

djupt i det svenska kollektiva omedvetandet där detta traditionsstoff66 traderas över 

generationsgränserna. Utträdarna i Farsta och Sundbybergs församlingar tycks således 

separera mellan idén om kyrkan som symbol, som symbolbärare och folkkyrka, med 

deras egna, personliga, koppling och relation till en sådan institution.  

 Vi har sett att flera respondenter som är positivt inställda till kyrkans verksamhet 

har angivit ekonomiska skäl bakom sitt utträde vilket gör att folkkyrkobegreppet inte 

alltid är sammankopplat med folkets uppfattning om kyrkan och dess verksamhet och 

dennes faktiska medlemskap. Kyrkan har på detta vis blivit en entitet, en form av 

företeelse, som accepteras och i många fall uppskattas utan att individen nödvändigtvis är 

                                                 
64 Framtidsstudien Svenska kyrkan som folkkyrka, StSkr 1998:506. 
65 Ibid., s. 18. Kollektiv effervescens är i detta fall det traditionsstoff, av positiva och starka erfarenheter av 
kyrkan som i unga år kan planteras i individens föreställningsvärld där denna utgör den fortsatta bilden av 
kyrkan som individen kommer att ha livet ut och som sedermera i någon form traderas vidare. 
66 Ibid. 
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medlem eller har en personlig och individuell kontakt till denna i sin vardag. Här måste 

man instämma i församlingarnas oro över den lokala ekonomiska situationen där de 

känner att många av församlingarnas invånare å ena sidan uppskattar deras arbete och 

den insats som kyrkans medarbetare utför men å den andra sidan inte vill vara med och 

betala för den. Den samhörighetskänsla som många känner motsvarar inte det som många 

av respondenterna i enkätundersökningarna tycker sig ha fått ut av sitt medlemskap. I 

ljuset av de kyrkotillhörighetssiffror från Farsta och Sundbybergs församlingar, som 

lades fram i bakgrundsavsnittet tillsammans med vad utträdare har angivit i enkätsvaren, 

gör att det finns fog för att Svenska kyrkan, i dessa församlingar, i dagsläget fortfarande 

har en roll att spela som folkkyrka. Dock kan vi även av detta dra slutsatsen att 

kyrkotillhörighetssiffror endast är en komponent, som gör att vi även i fortsättningen kan 

använda begreppet och att det är först när man även inkluderar vad församlingarnas 

medlemmar, eller som i detta fall utträdare, har för relation och samhörighet med kyrkan i 

allmänhet och sin församling i synnerhet som tanken om den öppna kyrkan ställs på sin 

spets och får sin legitimitet.  

 Många av våra utträdare har också visat på kyrkans vikt som traditionsbärare, dess 

roll som en form av institutionaliserad förvaltare av vårt gemensamma kulturarv där de 

teologiska aspekterna är mer eller mindre avhängda. Detta bekräftar en fortsatt bild av 

kyrkan som en ”myndighetskyrka”,67 som fram till särskiljandet mellan kyrka och stat var 

en vanlig beteckning på kyrkans samhällsmässiga roll men som fortfarande tycks leva 

kvar i våra utträdares, såväl som i våra församlingsmedlemmars, tankevärld även om den 

som sagt saknar juridisk eller teknisk grund. Utträdarna ger i mångt och mycket en bild 

av samhörighet med denna folkkyrka, främst som traditionsbärare, men som många anser 

att de inte vill eller kan betala för.  

 Denna något paradoxala inställning är något som våra församlingar kommer att 

behöva tackla om folkkyrkotanken ska fortleva. Paralleller går även att dra till vad man i 

Framtidsstudien Svenska kyrkan som folkkyrka beskriver som en uppfattning av sitt 

medlemskap i kyrkan som en olycksfallsförsäkring, där kyrkan blir en form av kollektiv 

                                                 
67 Alwall, Jonas ”Kyrkan räknas – inför ett nytt millennium” i Alwall, Jonas (Red.), Tro & Tanke 1999:5: 
Kyrkan räknas. Perspektiv på Svenska kyrkans statistik 1998, Svenska kyrkans forskningsråd, Uppsala, 
1999, s. 7. 
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garant som först aktualiseras när olyckan varit framme.68 Om då inte medlemmen känner 

att försäkringen inte är tillräckligt prisvärd eller inte levererar det som förväntas så 

avsäger man sig sitt medlemskap, trots att man finner att den övergripande 

verksamhetsidén är god.  

Som vi har sett finns det även, paradoxalt nog, även divergerande uppfattningar kring 

kyrkans mål och deras företrädares möjlighet samt vilja att påverka, eller förändra, den 

marginalisering som de ibland säger sig känna. Å ena sidan förespråkas en öppen kyrka, 

helt i enlighet med folkkyrkotanken, där samtliga församlingsmedborgare måste känna att 

de ingår samtidigt som man å den andra sidan visar upp en indignation mot den 

neråtgående trend i kyrkotillhörighet som vi har sett i bakgrundsavsnittet. Man vet inte 

riktigt hur man ska hantera situationen där man nu i Farsta och Sundbyberg, i likhet med 

de signaler som kyrkomötet har fört fram,69 väljer passivitet före att aktivt se om något 

går att göra för att förändra trendens riktning. Folkkyrkan blir på detta sätt endast ett mål 

som man inte aktivt försöker upprätthålla eller nå utan där man istället inväntar utfallet av 

hur relationen mellan kyrkan och det post-moderna samhället kommer att bli och detta 

gör man från baksätet med blicken fäst i backspegeln.        

 

Tillhörighet utan tro 

Medlemskapet i kyrkan behöver inte upplevas som att medlemmen för den skull har 

någon djupare samhörighet eller för den delen religiös eller teologisk övertygelse. Denna 

bild framträder i det kvalitativa resultat som analysen av enkätsvaren visar där flera anger 

att de varit med i kyrkan under, ibland, hela sina liv utan att sett sig själva som religiösa, 

eller kanske inte ens som kristna. Detta beror självfallet till stora delar på att kyrkan 

tidigare var en statskyrka där det inte förrän 1951, i samband med religionsfrihetens 

införande, blev möjligt att utträda ur Svenska kyrkan utan att samtidigt träda in i ett annat 

samfund.70 Men det beror även på att det har varit, och är, möjligt att vara, vad som 

skulle kunna betecknas som, icke-troende medlem där det i enlighet med folkkyrkotanken 

inte ställts några krav på medlemskap i Svenska kyrkan.71  

                                                 
68 StSkr 1998:506, s. 18. 
69 Ibid., s. 19. 
70 Bromander 2003, s. 15. 
71 Ibid. Även om det sedan 1996 krävs att man är döpt kristen. 
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De semi-strukturerade intervjuerna visar på att det finns tendenser som pekar på att det i 

studiens församlingar finns en acceptans och en öppenhet för den här typen av 

medlemmar och uppfattningar kring av vad ett medlemskap innebär. Man har således 

själva öppnat dörren för uppfattningen av kyrkan som en producent, en ”tjänstekyrka”. 

Detta medför att det blir allt svårare att motivera medlemmar att stanna kvar som 

medlemmar då man ständigt måste visa de produkter som man producerar och visa på 

dess monetära och traditionsmässiga värde. Precis som resultaten pekar åt är 

tillhörigheten utan tron72 ett utbrett fenomen där de som i vårt fall valt att utträda ansett 

att kostnaden för produkten varit allt för stor och därmed inte prisvärd. Det som antyddes 

i inledningen blir här en realitet. Utifrån vad utträdarna anger som skäl eller orsaker 

bakom sitt val att träda ur Svenska kyrkan kan man således också tyda och konkludera 

hur de som är kvar som medlemmar i kyrkan resonerar.  

 Genom att vi här får veta hur utträdarna resonerar får vi också en bild av vad de 

lämnar. Detta öppnar således för en ökad förståelse av såväl den religiösa, men kanske 

framförallt, som den profana, eller sociala om man så vill, samhörigheten som det 

svenska folket har med sin kyrka. Med sin tillhörighet till kyrkan, som många svenskar 

har trots att de gått ur, visar de på en samling kring en symbol där tradition och kulturarv 

värderas högt. Detta ser vi inte minst kring den folkstorm som rasat i samband med 

planerna att lägga ner kyrkor runt om i Sverige.73 Trots denna uppslutning kring en 

gemensam värdesymbol visar varken Farsta eller Sundbybergs församling på några 

försök eller några idéer kring hur man kan utnyttja den här typen av förtroende- och 

symbolkapital. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
72 Botvar, s. 119. Eg. ”Belonging but not believing” vilket är den omvända situationen jämfört med det 
brittiska exemplet där ”Believing without belonging” snarare används. 
73 Gustavsson, Göran ”Svenska kyrkan 1999 och 1927” i  Skog, Margareta (red.), Det religiösa Sverige. 
Gudstjänst- och andaktsliv under ett veckoslut kring millennieskiftet, Libris, Örebro, 2001, s. 77. 
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Kyrkan idag och imorgon 
I väntan på framtiden 

Som vi har sett pekar såväl den kvantitativa som den kvalitativa analysen av enkätsvaren 

på att medlemmar i utökad utsträckning, än på exempelvis 1970-talet, begrundar sitt 

medlemskap och på ett mer aktivt sätt väljer att utträda, eller för den delen att kvarstå 

som medlem i Svenska kyrkan. Denna period som kyrkan idag kan sägas befinna sig i, 

där medlemmarna värderar sitt medlemskap om det så är utifrån ekonomiska eller 

religiösa perspektiv, där församlingarna ger en relativt mörk bild av situationen som 

sådan och deras möjligheter att påverka utvecklingen. Man visar på en problematik där 

individens val och identitetssökande står i centrum, en situation som församlingarna 

väljer att beskriva i positiva termer, dock inser man samtidigt att detta således även 

innebär, i en tid av kontinuerlig värdering mellan vad medlemskapet i Svenska kyrkan 

ger individen i form av tjänster och kostnaden för ett sådant engagemang, såväl socialt 

som ekonomiskt, att det är en process som i mångt och mycket sker på individens villkor 

och dennes spelplan.  

 På detta vis ser församlingarna ingen annan utväg än att invänta det kollektiva och 

samhälleliga slutresultatet av en sådan monolog existentiell överläggning som vi ser på 

individnivå. Den individuella identiteten och integriteten blir således måttstocken, vilket 

kan leda till att, det som Thorleif Pettersson betecknar som, den traditionella 

rationaliteten i större grad än kyrkan och församlingarnas mål torde vara får ge vika för 

en värdering mellan kostnad och de ansett mottagna tjänster som kan anses vara en del i, 

det som Thorleif Pettersson beskriver som, den sekulär-rationella rationaliteten.74 Alltså 

att passiviteten från kyrkan och församlingarnas sida, även om denna i mångt och mycket 

har goda intentioner, genom att de inte försöker möta en sådan individuell 

tjänstevärdering, värdering av hur prisvärd kyrkans tjänster är för individen själv, leder 

till en kollektiv förskjutning, hos den lokala gemenskapen, från nations-, traditions- och 

familjecentrering till en centrering hos individen, och dennes identitet, vilket ånyo ger 

bränsle åt en sekulär-rationell rationalitet där kyrkan som institution, och synen på 

                                                 
74 Pettersson, Thorleif, ”Många eller få? – Drygt en halv miljon kyrkobesök under ett veckoslut”, i Skog, 
Margareta (red.), Det religiösa Sverige. Gudstjänst- och andaktsliv under ett veckoslut kring 
millennieskiftet, Libris, Örebro, 2001, s. 242. 
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kyrkan, förflyttas till periferin. Kyrkan och församlingarna visar tecken på att vilja ställa 

sig utanför samhällskroppen och dess utveckling för att i ett sådant läge invänta, den 

förhoppningsvis något ljusare och stabilare, framtiden. Jonas Bromander beskriver detta 

på ett träffande sätt i sin diskussion om den rådande situationen kring den neråtgående 

trenden vad gäller kyrkans medlemsutveckling:  

 
Kanske är det inte möjligt att vända den neråtgående trenden i alla stycken, eftersom den ofta styrs 

av samhällsfaktorer som ligger utanför kyrkans förmåga att påverka. Däremot kan vi finna en roll 

och ett förhållningssätt i den nya tiden som är såväl konstruktiv för verksamheten som ekonomiskt 

bärkraftig.75 

       

Både de semi-strukturerade intervjuerna tillsammans med den kvalitativa analysen av 

enkätsvaren, i ljuset av de in- och utträdestrender som beskrevs i bakgrundsavsnittet, 

visar på att Svenska kyrkan i sin helhet i dagsläget genomgår vad man skulle kalla för en 

normaliseringsprocess, vad gäller dess medlemsbas, där utträdesfrekvensen ännu inte 

avstannat. Denna linjärt svagt neråtgående, men dock konstanta, trend har kommit för att 

stanna, i vart fall under minst en tioårsperiod framåt, om man får tro på församlingarnas 

företrädare. Bromander ser detta som en naturlig process som är mer eller mindre 

oundviklig.76 Förhoppningen är dock att normaliseringen skall avstanna och hamna på en 

så hög nivå som möjligt, dock inväntar man denna utan egen inblandning och satsar sina 

kort på att samhällsutvecklingen skall hjälpa dem på traven. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Bromander, Jonas, ”Den kyrkliga sedens ställning; i går, i dag och i morgon” i Bromander, Jonas (red.) 
Tro & Tanke 2001:4: Då, nu och sedan. Perspektiv på Svenska kyrkans statistik 2000, Svenska kyrkans 
forskningsråd, Uppsala, 2001, s. 14. 
76 Ibid., s. 11-14 
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Orsaker och nya valmöjligheter 
Religiös pluralism och det rationella valet 

Det intressanta med den bild, där genom den kvalitativa analysen av enkätsvaren 

tillsammans med vad respondenterna i de semi-strukturerade intervjuerna 

utkristalliserats, av kyrkan som en tjänstekyrka är just att det så tydligt beskrivs, såväl av 

församlingarnas företrädare som av de tidigare medlemmarna, i termer om en marknad av 

köpare och säljare, producenter och konsumenter där tillgång och efterfrågan tycks följa 

och bekräfta varandras legitimitet.  

 Vi har sett att församlingarnas medarbetare ser på sin roll främst som 

tjänsteutövare, som producenter inom tjänstesektorn. Tillika följer bilden av 

medlemmarna som kräsna konsumenter som kontinuerligt värderar kyrkotillhörigheten i 

relation till den nytta som kan utbringas. En form av nyttomaximeringstänkande, à la 

Max Weber, som översatts från de kapitalistiska och marknadsekonomiska 

förutsättningarna till att även inkludera individens sätt att relatera till religion och det 

fordon, eller verktyg, som hjälper denne att relatera till det heliga. Detta fenomen kan 

sägas hänga väl ihop med individens rationella val, genom Rational Choice-teorierna som 

på senare år vunnit allt större mark inom religionssociologin tillika som inom den övriga 

forskarvärlden, där Laurence R. Iannaccone i sitt referat av Gary Beckers, en av Rational 

Choice teorins förgrundsgestalter, beskrivning av ”hjärtat” i Rational Choice-perspektivet 

visar på individens vilja att maximera den personliga nyttan.  

 
…the combined assumtions of maximizing behaviour, market equilibrium, and stable preferences, 

used relentlessly and unflinchingly.77 

 

Alltså att individen kontinuerligt tänker i termer om nyttomaximering och detta inom de 

flesta områden och relationer, såväl ekonomiska som sociala. Modellen, eller 

perspektivet om man så vill, måste, enligt Iannaccone, vila i en förförståelse om att: 1) 

Individer handlar rationellt, väger kostnad mot nytta av potentiella handlingar och väljer 

de handlingar som maximerar deras nettonytta. 2) De ultimata preferenser, eller behov, 

som individerna använder för att värdera utfallet av nyttan gentemot kostnaden bör anses 

                                                 
77 Iannaccone, s. 26. 
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vara utformade på liknande sätt såväl mellan individer som mellan olika tidpunkter. 3) 

Social nytta kommer från individens handlingar, eller val, var för sig och i samspel med 

varandra.78  

 Utifrån dessa teoriaxiom kan vi genast skönja likheter med de resultat vi kommit 

fram till i denna studie. Flera respondenter beskrev sitt missnöje, och sedermera sitt 

utträde, genom att indirekt referera till nyttomaximeringsprincipen, där de inte ansåg att 

nyttan, i detta fall de tjänster och den religiösa och sociala samhörigheten, låg i paritet 

med kostnaden för medlemskapet i Svenska kyrkan. Vi har även sett att respondenterna i 

många fall gjort liknande bedömning där nyttan med medlemskapet inte överstigit 

kostnaden vilket således ligger i linje med vad Iannaccone har med i punkt 2.  

 Även om teorin framförallt applicerats på fenomenen kring valet av religion hos 

den religiösa individen och dennes levnadspositionering, mellan samfund och tjänster ur 

ett inifrånperspektiv, ser vi här att det även är fruktbart att tala i liknande termer vid valet 

att lämna den direkt religiösa marknaden, i vart fall dess institutionaliserade sida, vilket 

kan visa på att det inte skiljer sig speciellt mycket mellan dem som valt att utträda och 

dem som valt att kvarstå som medlemmar i Svenska kyrkan då differentieringen mellan 

dem och deras nyttomaximerade val kring sitt medlemskap i kyrkan snarast handlar om 

nyttonivå än en fundamental resonemangsskillnad på det sociala planet.  

 Rational Choice-teorin bygger till stora delar på att det finns en religiös marknad 

där religioner, inriktningar och tjänster konkurrerar med varandra genom en mer eller 

mindre omfattande religiös pluralism.  

 Vad gäller effekterna av en sådan pluralism, i en religiös marknad, råder det delade 

meningar om. Thorleif Pettersson har beskrivit detta som en skillnad mellan det äldre och 

det nya paradigmet, där företrädarna för det äldre paradigmet menar att en kyrklig 

mångfald och pluralism leder till sekularisering till skillnad från de förespråkare för det 

nya paradigmet, som menar att det istället leder till ökad religiositet, såväl vad gäller 

medlemsantal som personligt religiöst engagemang.79 Utifrån vad denna studie givit för 

resultat går det dock inte att dra några slutsatser kring en övergripande samhälleligt 

ökning eller minskning av den personliga religiositeten, dock ser vi, som synes, att 

                                                 
78 Iannaccone, s. 26. 
79 Pettersson, s. 262. 
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relationen mellan medlemmarna och församlingarna, mellan invånarna och 

församlingarna tycks följa det mönster som Rational Choice-teorin beskriver, dvs. båda 

parter är medvetna om att de numera är aktörer på en religiös marknad där Svenska 

kyrkan kommit att bli ett samfund bland andra. Då möjlighetsstrukturen, dvs. graden av 

religiös reglering, minskat i och med separationen mellan stat och kyrka från och med 1 

januari 2000 tillsammans med studiens resultat och att det inom pastorat där 

gudstjänstutbudet ökat också medfört ett positivt samband mellan kyrklig pluralism och 

kyrkligt deltagande går det att dra slutsatsen att avsaknad av medlemskap i Svenska 

kyrkan eller annan kyrkotillhörighet nödvändigtvis inte leder till minskad religiositet på 

en övergripande, och i detta fall även, nationell nivå.80  

 Studien visar även att denna religiösa marknad, som styrs och utgörs av en 

korrelation mellan utbud och efterfrågan, till stora delar vad gäller våra respektive 

församlingar i dagsläget är en marknad starkt präglad av konsumenterna vars efterfrågan i 

stora delar givit långtgående effekter, såväl teologiskt som administrativt och 

verksamhetsmässigt, hos producenterna, där verksamheterna allt mer har anpassats till att 

stilla konsumenternas behov. Detta har lett till en fokusering kring de tjänster som är 

kopplade till de mest omvälvande skeendena i individens liv, såsom exempelvis dop, 

giftermål och begravning vilket gjort att det är dessa delar, och hur kyrkan i 

konsumentens ögon lyckats utföra och genomföra dessa tjänster, som blir avgörande för 

den kontinuerliga värderingen mellan kostnad och nytta som individen väger då denne 

funderar på att antingen kvarstå som medlem eller välja att utträda. Individens behov, 

krav och val har därmed på ett tydligt sätt kommit att bli allt mer centrala för Svenska 

kyrkans och andra samfunds verksamhet.  

 I och med att församlingsinvånarna på senare tid, efter särskiljningen mellan stat 

och kyrka, givits en känsla av utökade valmöjligheter, trots att det som synes har varit 

möjligt att träda ur Svenska kyrkan sedan 1951, har individens uttrycksmöjligheter också 

vidgats vilket kan ha lett till att allt fler begrundar och i grunden ser över sitt medlemskap 

i Svenska kyrkan.81 Detta har i sin tur lett till att kyrkan, och individens tillhörighet till 

                                                 
80 Pettersson, s. 266. 
81 Ahlin, Lars & Dahlgren, Curt, “The religious Market an the Problem of Conversion” I Görman, Ulf (ed.), 
Towards a New Understanding of Conversion, teologiska institutionen vid Lunds universitet, Lund, 1999, 
s. 157. 
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den, kommit att få en ny roll, en passiv roll där kyrkan skall finnas till hands, och inte 

störa i onödan, utan vara på plats då individen, på dennes villkor, har ett behov av 

kyrkan.82 

 

Intellectual Conversion 

Församlingsföreträdarna gav i anslutning till de semi-strukturerade intervjuerna en bild 

av hur de uppfattade att församlingsmedlemmarna resonerade kring sitt medlemskap och 

kring den process som varje utträdare genomgått innan dennes beslut att träda ur Svenska 

kyrkan. Tillsammans med den kvalitativa analysen av enkätsvaren framkom en tydlig 

bild av en utdragen process, ofta med en spännvidd på flera år. På liknande sätt beskriver 

Lewis R. Rambo det förlopp som han menar leder fram till religiös konvertering hos 

individen. 

 
While conversion can be triggered by particular events and, in some cases, result in very sudden 

experiences of change, for the most part it takes place over a period of time. People change for a 

multitude of reasons, and that change is sometimes permanent and sometimes temporary.83 

 

Perioden som leder fram till konverteringen beskrivs här som ett mångsidigt förlopp men 

som oftast ändå ser relativt uniformt ut och pågår under lång tid. Rambo delar upp 

individens konverteringsprocess till en modell i flera steg, som han benämner som en 

sekventiell stegvis modell.84 Enligt denna modell genomgår individen olika faser kring 

sitt inre sökande efter en ny identitet, eller samhörighet om man så vill, som påverkas av 

såväl inre som yttre inflytande och påverkan då individen tar ett nytt steg mot den slutliga 

konverteringen. Som nämnts är denna process utdragen och individen kan ta nya steg 

framåt som denne även kan ta steg bakåt i processen vilket renderar i en modell som är 

multidimensionell och interaktiv över tid. På ett motsvarande sätt verkar respondenterna, 

utträdarna, i vår studie ha genomgått en liknande process som under perioder fört dem 

närmare ett utträde för att i nästa stund ta ett steg tillbaka för att åter begrunda sitt 

medlemskap, sin tro samt sin position i församlingens samhörighet och kontext.  
                                                 
82 Lövheim, Mia, “Svenska kyrkan och svenskarna” i Alwall, Jonas (Red.), Tro & Tanke 1999:5: Kyrkan 
räknas. Perspektiv på Svenska kyrkans statistik 1998, Svenska kyrkans forskningsråd, Uppsala, 1999, s. 29. 
83 Rambo, s. 165. 
84 Ibid., s. 17. Eg. Sequential stage model. 
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Rambo visar på en modell i sju steg, det blir dock mer fruktbart att i detta sammanhang 

hellre beskriva det som en modell, eller process, i sex steg där vi medvetet tagit bort det 

steg som Rambo betecknar som steget där individen genomgår en kris men som i vår 

anpassade modell inte har samma bäring.  

 I det första steget, vad Rambo betecknar som det kontextuella steget, väcks 

tankarna hos individen om en eventuell förändring eller inriktning i dennes liv. Det är 

också här som fröet och de första omedvetna tankarna väcks att blicka utåt, mot 

förändring. Tankarna om ett val från något, till något, initieras och intensifieras i detta 

steg. Sedan följer steget där sökandet efter samhörighet, självförverkligande, ny 

världsbild eller vad det än må vara som individen söker en förändring kring.  

 Efter detta följer ett steg där individen i realiteten mentalt stöter på eller fysiskt 

möter det som kan vara det nya. Det efterföljande steget är det steg där individen tar de 

första kliven och interagerar med detta, det nya och efter en tid är det dags att bestämma 

sig, att göra ett val att antingen ta ett steg framåt och ta konsekvenserna av beslutet eller 

avvakta och ta ett eller ett par steg tillbaka för att begrunda och kanske på nytt återuppta 

sökandet efter detta, det nya, men denna gång kanske i en annan riktning.  

 Denna modell avslutas som sagt med det steg där individen måste ta 

konsekvenserna av sitt beslut, i detta fall sitt beslut att utträda. Vilket för de numera 

tidigare församlingsmedlemmarna konkret innebär att dop och giftermål inom kyrkan är 

uteslutet men att man samtidigt sparat in den kostnad som det tidigare medlemskapet 

innebar. Det är dock ett val att inte vara kvar som medlem i kyrkan, ett val från något till 

någonting nytt. Denna stegvisa modell, detta förlopp, är samtidigt en intellektuell process 

som jag i detta sammanhang skulle beteckna som en intellektuell konvertering där 

individen går från medlemskap i kyrkan till medlemskap i annat samfund, från kristen 

tradition till annan tradition.  

 Den ursprungliga sekventiella stegvisa modellen, där Rambo beskriver processen 

och förloppet som leder fram till en religiös konvertering finner i detta sammanhang och 

scenario ett nytt användningsområde och applicerbarhet. Då båda förloppen genom 

modellen visar sig vara nästintill samstämmiga finns det fog för att tala i termer om 

intellektuell konvertering då vi talar om utträdare ur Svenska kyrkan. Som Diane Austin-

Broos så elegant beskriver är konvertering något som individen genomgår genom att gå 



 58

från något till något utan att det för den skull innebär att individen helt bryter med 

tidigare traditioner eller värderingar. 

 
Conversion is a form of passage, a ”turning from and to” that is neither syncretism nor absolute 

breach.85 

 

Rebecca Sachs Norris beskriver vidare att konvertering inte endast är en adaptering av 

nya idéer utan också en konvertering till, och från, en förkroppsligad världsbild och 

identitet.86 Detta blir tydligt hos enkätsvarens respondenter som ofta har en positiv bild av 

kyrkan där många visar på en stark relation till de traditioner som de kommit i kontakt 

med genom kyrkan som stämmer väl överens med Norris fortsatta beskrivning av 

konvertering där individen inte helt sonika tar sig an en ny uppsättning värderingar utan 

ser de nya värderingarna i ljuset av, eller genom, den gamla uppsättningen.87 

Världsbilden och värdegrunden har på så vis troligtvis inte helt ändrats utan endast tagit 

en ny inriktning eller form hos dem som valt att utträda ur Svenska kyrkan dvs. hos dem 

som genomgått en intellektuell konvertering från något till någonting nytt. 

 Nu när vi sett att det är fruktbart att se på utträdesprocessen som en form av 

intellektuell konvertering låt oss därför i nästa avsnitt blicka mot det som utträdarna 

väljer som sin nya väg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Austin-Broos, Diane, “The Anthropology of Conversion: An Introduction” i Buckser, Andrew & Glazier 
Stephen D (ed.), The Anthropology of Religious Conversion, Rowman & Littlefield Publishers, INC, 
Lanham, 2003, s. 1. 
86 Sachs Norris, Rebecca, “Converting to What? Embodied Culture and the Adoption of New Beliefs” i 
Buckser, Andrew & Glazier Stephen D (ed.), The Anthropology of Religious Conversion, Rowman & 
Littlefield Publishers, INC, Lanham, 2003, s. 171. 
87 Ibid., s. 179. 
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Conversion to Modernity 

Som vi sett i föregående avsnitt är det fruktbart att beskriva valet att utträda ur Svenska 

kyrkan som en form av intellektuell konvertering där individen inte endast väljer bort 

något utan också väljer någonting nytt. Ett val skapar nya valmöjligheter och 

konsekvenser som individen måste hantera.  

 I likhet med hur Ambrose Pinto i sin artikel, Conversions are Acts of Protest,88 

beskriver konverteringsfenomenet mer som en politisk handling än som en religiös finns 

det tillsammans med det som beskrivits i det föregående avsnittet fog för att både se på 

processen som leder fram till konvertering, i detta fall utträde, samt det nya som 

individen i och med konverteringen riktar sitt fokus på i andra termer än direkt religiösa 

där de övriga delarna av individens identitet och formella som informella socialisation 

inte tas upp.89 

 
Conversion has nothing to do with religion. More than a religious act, conversion is a political act.90 

 

Såväl som att orsakerna till konverteringen inte behöver vara av religiös natur behöver 

det nya valet som är produkten, eller effekten, av konverteringen således inte i sin tur 

vara ett val av en ny religiös riktning för individen utan där fokus läggs just på processen 

som leder fram till en ny riktning och det faktum att individen i slutändan valt att ändra 

sin nuvarande riktning till förmån för en ny. Såsom Meredith B. McGuire beskriver 

konvertering, handlar det snarare om en transformation av självet och individens 

elementära värdegrund.91  

 Denna transformation förändrar uppfattningen och känslan hos individen och om 

hur denne passar in i den sociala kontexten. Genom detta kan vi dra paralleller till våra 

utträdare och framförallt dem som angivit att orsakerna bakom deras utträde haft icke-

religiösa, eller religiöst avståndstagande, grunder då de istället för att, i valet av riktning 

till det nya, snarare valt att träda in i moderniteten. Precis som den religiösa sanningen 

                                                 
88 Pinto, Ambrose, “Conversions are Acts of Protest” i Mathew, P.D. (ed.), Freedom of Religion and a 
“Debate” on Religious Conversion, Indian Social Institute, New Delhi, 2002, s. 89. 
89 Furseth, Inger & Repstad, Pål, Religionssociologi – en introduktion, Liber, Helsingborg, 2003, s. 155-59. 
90 Pinto, loc. cit. 
91 McGuire, Meredith B, Religion The social Context, Wadsworth Publishing Company, New York, 1997, 
s. 71. Eg. ”Meaning system” 
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tycks moderniteten kunna legitimera sig själv.92 På liknande, vad många skulle beteckna 

som, irrationella sätt, trots den intellektuella process som jag visat är en del av 

konverteringsfenomenet, har moderniteten mer eller mindre drabbat våra utträdare. Alltså 

inte endast genom en strikt intellektuell överläggning hos individen, präglat av det 

personliga fria valet, utan också som en konsekvens av strukturer utanför individens 

kontroll och påverkan.93 Moderniteten skapar och utkristalliserar, likt den religiösa 

konverteringen, nya valmöjligheter utan att den för den skull alltid är resultatet av ett helt 

fritt val.94 Som antropologen Talal Asad så träffande beskriver handlar konverteringen till 

moderniteten om en radikal förändring av innebörden samt meningen med individens liv, 

på liknande sätt som den religiösa konverteringen bara att målet och orsaken, för det nya, 

i detta fall klätts i en sekulär skrud.95 

 
However, if one wishes to avoid the danger of confusing word with concept and concept with 

practice, it would be better to say that in studying conversion, one was dealing with the narratives by 

which people apprehended and described a radical change in the significance of their lives. 

Sometimes these narratives employ the notion of divine intervention; at other times the notion of a 

secular teleology. 96 

 

När vi talat om det fria valet, som här visat sig inte alltid vara helt fritt, kan vi således inte 

göra en åtskillnad mellan valets konsekvenser eller mål utan endast visa just på valets 

signifikans och mekaniska betydelse som dock, både vad gäller religiös konvertering som 

konvertering till moderniteten, påverkar individen på ett fundamentalt och grundläggande 

sätt. 

 Låt oss nu i nästföljande avsnitt sammanfatta de resultat som studiens analyser givit 

och blicka tillbaka på den tidigare diskussionen för att på så vis låta oss sammanställa de 

slutsatser som redan gjorts. 

 

 

                                                 
92 Asad, s. 263. 
93 Ibid. 
94 Asad, s. 263. 
95 Ibid., s. 266. 
96 Ibid. 
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Sammanfattning och slutsatser 
Låt oss nu blicka tillbaka och sammanfatta det resultat som vi i studiens olika analyser 

kommit fram till. Vad gäller analysen av de två semi-strukturerade intervjuerna med 

Farsta och Sundbybergs församlingars företrädare visade den bl.a. på följande resultat: 

 

• Folkkyrkotanken, idén om den öppna kyrkan där inga krav ställs på dess 

medlemmar och en kyrka där alla är välkomna vare sig de är medlemmar eller 

inte, lever fortfarande i församlingarna även om det med sjunkande 

kyrkotillhörighetssiffror kommit att bli ett ideal som blivit allt svårare att 

upprätthålla och efterfölja. 

 

• Bilden av kyrkan som allt mer marginaliserad i samhället beskrivs, tillika som 

att man inte vet hur man skall tackla den nya verklighet, där kyrkan efter den 1 

januari 2000 separerades från staten där den inte längre hade fördelen att vara 

statskyrka, där man är ett samfund bland andra, i bekymrade termer. 

 

• Kyrkan och församlingarna befinner sig i dagsläget i en normaliseringprocess 

vad gäller på vilken nivå utträdestrenden skall avstanna och normaliseras på. En 

uppskattning torde ligga på runt 50 procent, även om detta ligger relativt långt 

fram i tiden. 

 

• Företrädarna målar upp en mörk bild av medlemsutvecklingen vad gäller den 

närmaste tiden. De ser även att många väljer att träda ur kyrkan på grund av 

ekonomiska skäl. Man pekar även på att deras verksamhet och roll i den lokala 

gemenskapen präglas av en uppfattning av kyrkan som en ”tjänstekyrka” där 

församlingsmedarbetarna alltmer uppfattar sig själva som producenter inom 

tjänstesektorn. 
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Vad gäller den kvantitativa analysen av enkätsvaren gav den bl.a. följande resultat: 

 

• Svarsfrekvensen vad gäller församlingarnas enkätundersökningar låg för Farsta 

församlings del kring 10 procent och för Sundbybergs del låg den på nästan 15 

procent. Sammantaget alltså en relativt, med statistiska mått räknat, låg 

svarsfrekvens. 

 

• Benägenheten av respondenterna att av-anonymisera sina enkätsvar genom att 

ange namn låg på nästan 49 procent vilket gör att respondenternas svar bör 

betraktas som genomtänkta och sanningsenliga.  

 

• Kyrkotillhörigheten i Farsta församling har i genomsnitt legat på knappt 70 

procent för åren 1998-2005 och för Sundbybergs församling har denna siffra 

legat på drygt 71 procent för åren 1998-2004. Båda församlingarna ligger 

således under riksgenomsnittet. Minskningen har för Farstas del, under 1998-

2005 och för Sundbybergs del under perioden 1998-2005 legat på i genomsnitt  

-1,5 procent. 

 

• Vad gäller Sundbybergs församling har knappt 63 procent av respondenterna till 

enkätundersökningen angivit, tillsammans med minst ett annat skäl, att 

ekonomiska skäl legat bakom valet att träda ur Svenska kyrkan. Drygt 19 

procent har vidare angivit ekonomiska skäl som enda skäl. Vidare har drygt 41 

procent angivit att ointresse, tillsammans med minst ett annat skäl, legat bakom 

valet att utträda. Drygt 8 procent har angivit ointresse som enda skäl. 

 

• I Farsta församling har drygt 65 procent av respondenterna angivit att de valt att 

träda ur kyrkan på grund av ekonomiska skäl, tillsammans med minst ett annat 

skäl. Samtidigt som knappt 30 procent angivit att ekonomiska skäl var det enda 

skälet. Vidare har 50 procent angivit religiösa skäl som minst ett av skälen till 

sitt beslut att träda ur kyrkan samtidigt som 13 procent angivit religiösa skäl 

som det enda skälet. 
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• Analysen visar på en skillnad mellan församlingarna vad gäller ekonomiska skäl 

som enda angivna skäl, vilket kan bero på att många i sundbybergsfallet istället 

valt att ange ointresse som skäl. 

 

• Att se trender över tid vad gäller enkätsvaren eller att säkerställa kön som en 

statistisk faktor, för att kunna korrelera enkätsvarens innehåll med 

respondentens kön, har inte varit möjlig på grund av enkäternas utformning. 

Könsfördelningen i urvalet torde dock vara relativt jämbördig. 

 

Den kvalitativa analysen av enkätsvaren gav bl.a. följande resultat: 

 

• Indelat i orsaksgrupper kan respondenterna i de flesta fall sägas ha angivit 

religiösa skäl framför ekonomiska skäl då de, tillsammans med minst ett annat 

skäl, beskrivit sina orsaker bakom valet att träda ur Svenska kyrkan.  

 

• Flera respondenter angav att de varken hade råd, ville eller ansåg att nyttan med 

medlemskapet översteg kostnaden. 

 

• Respondenterna visade på en bild av kyrkan som en ”tjänstekyrka” som skulle 

finnas till hands men som av en eller annan anledning inte levt upp till de 

förväntningar som respondenterna haft vilket således lett till deras utträde. 

 

• Många utträdare visade, trots sitt utträde, på ett förtroende för kyrkan och dess 

verksamhet samt för folkkyrkotanken i allmänhet, även om de själva inte ansett 

sig vilja vara med i denna samhörighet. 

 

• Några av respondenterna visade också på ett missnöje, eller ett principiellt 

avståndstagande vad gäller kyrkans relation till staten och medborgarna. 
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• Många respondenter visade även på att religiösa betänkligheter, vare sig det 

handlat om byte av kyrka, konvertering eller konvertering till moderniteten, 

legat bakom valet att träda ur Svenska kyrkan. 

 

• Resultatet visar inte på något sätt att de ekonomiska skälen skulle utgöra en 

form av katalysator som skulle få individen att, från att ha funderat på att utträda 

till att ta beslutet och de facto, gå ur Svenska kyrkan. Resultatet kan snarare 

sägas peka på att de ekonomiska skälen bör betecknas som en ekonomisk effekt, 

oftast positiv, till följd av utträdet. 

 

De slutsatser man kan dra av studiens resultat är således att de ekonomiska bitarna, de 

ekonomiska skälen, för de enskilda utträdarna inte går att bortse från även då vi för upp 

diskussionen på en kollektiv nivå. Många anser sig inte ha råd att vara medlemmar i 

kyrkan tillika som att flera av utträdarna inte anser sig kunna rättfärdiga ett fortsatt 

medlemskap då deras tro eller livsfilosofi inte stämmer överens med Svenska kyrkans 

budskap. Samtidigt har resultatet visat att många utträdare, då de kombinerat och jämfört 

sin tro eller sin samhörighet med den kostnad som medlemskapet i Svenska kyrkan 

innebär, efter en inre överläggning, påverkat av såväl inre som yttre faktorer, inte ansett 

att nyttan överstiger kostnaden. Tecken på det rationella valets princip är det således inte 

svårt att finna fog för i de resultat som studien visar. Låt oss ånyo gå igenom de 

frågeställningar som vi inledningsvis i syftesavsnittet ställde för att se om vi kan försöka 

besvara dem utifrån de resultat som studien visat.  

 Vilka orsaker kan sägas ligga bakom den närmast konstanta utträdesström ur 

Svenska kyrkan som ur ett nationellt perspektiv pågått sedan 1970-talet? Kan det finnas 

orsaker som blir tydliga först då man sammanför utträdarnas egna uppfattningar kring det 

individuella utträdet upp på ett kollektivt plan och ur ett utifrånperspektiv till skillnad 

från just den enskildes subjektiva uppfattning? 

 Studien har visat, genom såväl den kvantitativa som kvalitativa analysen av 

enkätsvaren från Farsta och Sundbybergs församlingar, att orsakerna bakom den 

ihållande trenden av ett minskat antal kyrkotillhöriga från år till år är av ekonomisk natur, 

och detta både på det individuella planet som på det kollektiva. Den konkreta ekonomiska 
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situationen är mer uttalad vad gäller den enskilda utträdarens subjektiva situation till 

skillnad från den kollektiva nivån där nyttomaximeringen, där kostnad och nytta ställs 

mot varandra, är mer utkristalliserad. Tillika visar den kvalitativa analysen av 

enkätsvaren att de religiösa motiven är den främsta orsaken bakom utträdarna som 

kollektiv och deras val att utträda ur Svenska kyrkan. Sedan har vi sett att ointresse, 

avståndstagande från kyrkan som institution, dess uttalanden eller teologi samt icke-

religiöst avståndstagande även funnits med, dock har dessa skäl varit relativt 

marginaliserade i det stora hela. Så återigen visar resultatet bilden av att det är främst av 

religiösa eller ekonomiska skäl som medlemmar väljer att träda ur Svenska kyrkan.  

 Det bör dock nämnas att de ekonomiska orsakerna som respondenterna angivit är de 

skäl som är tydligast och mest konkreta, och därmed enklast att separera från övriga 

orsaker, till skillnad från de religiösa skälen som kanske är den orsakskategori som har 

rymligast intern spännvidd vad gäller de konkreta angivna bakomliggande orsakerna till 

valet att träda ur Svenska kyrkan. Vad frågeställningen anbelangar avses orsakerna 

bakom kyrkoutträdet på en nationell nivå vilket vi utifrån denna studies resultat bör vara 

försiktiga att dra alltför långtgående slutsatser kring och dess vidare applicerbarhet 

utanför de församlingar, Farsta och Sundbyberg, där utträdarna har sin hemvist. Dock har 

de semi-strukturerade som den kvantitativa som kvalitativa analysen av enkätsvaren 

tillsammans givit oss en så pass tydlig bild av de, relativt få, orsaker som trycks ligga 

bakom valet att träda ur kyrkan att det finns fog för att det även på en nationell nivå, ute i 

Svenska kyrkans andra församlingar, kan se ut på ett liknande sätt som hos våra 

församlingar. 

 Vidare, vad gäller den sekundära frågeställningen, har vi genom den kvalitativa 

analysen av enkätsvaren fått en något differentierad bild kring orsakerna bakom 

utträdarnas, som grupp, och deras val att träda ur Svenska kyrkan till skillnad från den 

kvantitativa analysen där de enskilda respondenterna och deras subjektiva uppfattning 

uttrycktes. De religiösa skälen blir på det kollektiva planet mer utkristalliserade och 

evidenta, detta samtidigt som de ekonomiska skälen i stor utsträckning är en effekt av 

valet att utträda, alltså ett ytterligare skäl, utöver ett annat, som får vågskålen att tippa 

över mot ett utträde. Bilden av kyrkan som tjänstekyrka blir på denna nivå tydlig där 

nyttomaximeringsprincipen tycks ha inneburit att, trots att många gärna skulle kvarstå 
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som medlemmar, respondenterna i dagsläget inte anser att nyttan överstiger den kostnad 

som medlemskapet i Svenska kyrkan medför. Detta resultat stärker således min hypotes 

om att det de facto finns djupare orsaker och faktorer kring den enskilde medlemmens 

utträde ur Svenska kyrkan som först blir synliga då vi väljer att se till de interna 

kollektiva som de strukturella externa faktorerna. 

 Nu när vi fått en inblick i hur utträdarna i Farsta och Sundbybergs församlingar har 

resonerat kring sitt val att träda ur kyrkan kan vi således i förlängningen, i det fortsatta 

studiet av kyrkotillhörigheten i Sverige, få en bättre bild av hur medlemmarna i Svenska 

kyrkan resonerar kring sitt medlemskap och även få bättre insikt i hur de som väljer att 

kvarstå som medlemmar resonerar, efter den normaliseringsperiod som kyrkan i 

dagsläget tycks befinna sig i. 
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Bihang 
Bilaga 1, funderingsenkät Farsta 
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Bilaga 2, utträdesenkät Farsta 
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Bilaga 3, utträdesenkät Sundbyberg 
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Bilaga 4, intervjumanus semi-strukturerad intervju 

Notering: kursivt anger delar som lagts till efter den första intervjun. 

 

Svenska kyrkans roll i det svenska samhället generellt, specialiserat eller holistiskt? 

a) Nationellt 

b) I din egen församling 

c) Tydlig eller otydlig? 

d) Varför tror du att människor är medlemmar i Svenska kyrkan? 

e) Koppling till det minskande medlemsantalet? 

 

Hur ser du på utträden generellt, på nationell nivå? 

a) Normalisering eller problem? 

b) Bortom Svenska kyrkans kontroll? Eller beroende på kyrkans image och/eller 

profil? (mediernas fel?) 

c) Folkkyrkotanken 

a. Teologi kontra samhällsinstitution (kravlöst?) 

 

Kyrkotillhörigheten i din egen församling 

a) Hur stor del av ditt arbete läggs specifikt ned på att värva medlemmar eller 

motverka utträden (svar helst i procent ex. 1/8 etc.) dvs. på image och profil? 

b) Är medlemsfrågor i allmänhet och utträden i synnerhet något som anställda i 

din församling diskuterar och själva försöker finns olika orsaker och/eller 

lösningar på? 

c) Skälen till att vara/bli medlem? – Föränderligt/konstant? 

 

Orsakerna bakom det individuella utträdet? 

a) Ekonomiska skäl? 

b) Teologiska/religiösa skäl, differentierad syn på kristna budskapet? 

c) Teologiska/religiösa skäl, icke-kristen eller ateist? 

d) Kyrkans image? 

a. Dess företrädare 
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b. Dess arbete (prioriteringar etc.) 

e) Principfråga? 

f) Motstånd/utträde pga. Avsaknad av eget inflytande/val vid inträdet 

 

Vägen som leder fram till individen beslut att utträda? 

a) Beslutsperiodens längd 

b) Vad tyder/pekar denna periods längd på? 

c) Lätt eller svårt beslut generellt? 

 

Uppföljningen av utträdare 

a) Enkät, syfte? 

b) Enkät, utformning? 

c) Personlig uppföljning, syfte och utformning? 
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Bilaga 5, enkätsvarsanalysen i siffror 

Inträden i församlingarna       

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Farsta 27 22 23 28 39 29 33 40 

Sundbyberg 6 6 23 16 27 16 21 21 

Utträden ur församlingarna       

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Farsta 61 166 127 390 319 364 464 438 

Sundbyberg 65 70 123 263 242 332 345 286 

Kyrkotillhöriga, antal       

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Farsta 33023 32924 32795 32108 31431 30701 30062 29412 

Befolkning         

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Farsta 44295 44893 45447 45597 45547 45463 45671 46009 

Sundbyberg 32868 33387 33868 33967 33797 33738 33816 34016 

 

Befolkning + Kyrkotillhöriga, Farsta    

 

Farsta, 

Befolkning 

Farsta, 

kyrkotillhöriga 

Medlemsproce

nt 

Förändrin

g i procent 

från 

föregående 

år 

Genomsnittlig 

kyrkotillhörighet 

under perioden, 

procent 

1998 44295 33023 74,6 0 69,6 

1999 44893 32924 73,3 -1,3  

2000 45447 32795 72,2 -1,1  

2001 45597 32108 70,4 -1,8  

2002 45547 31431 69,0 -1,4  

2003 45463 30701 67,5 -1,5  

2004 45671 30062 65,8 -1,7  

2005 46009 29412 63,9 -1,9  
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Befolkning + Kyrkotillhöriga, Sundbyberg   

 

Sundbyberg, 

Befolkning 

Sundbyberg, 

kyrkotillhöriga 
Medlemsprocent 

Förändring 

i procent 

från 

föregående 

år 

Genomsnittlig 

kyrkotillhörighet 

under perioden, 

procent 

1998 32868 - 75 0 71,3 

1999 33387 - 74,2 -0,8  

2000 33868 - 73,3 -0,9  

2001 33967 - 72 -1,3  

2002 33797 - 70,2 -1,8  

2003 33738 - 68 -2,2  

2004 33816 - 66,1 -1,9  

2005 34016 - - -  

 

Enkätsvar, bakgrund     

 

Farsta, 

fundering 

Farsta, 

utträde 

Farsta 

sammantaget 
Sundbyberg 

Sammantaget, 

Farsta + 

Sundbyberg 

Enkätsvar 159 57 216 286 502 

Utskick/utträden 803 803 803 1200 2003 

Svarsprocent 19,8 7,1 26,9 23,8 25,1 

Angivit namn, antal 19 4 23 222 245 

Angivit namn, procent 11,9 7,0 10,6 77,6 48,8 

Kvinnor, antal 0 0 0 97 - 

Kvinnor, procent 0 0 0 52,2 - 

Män, antal 0 0 0 89 - 

Män, procent 0 0 0 47,8 - 

Kön, uttydas/angivet, antal 0 0 0 186 - 

Kön, uttydas/angivet, procent 

av angivet namn 
0 0 0 83,8 - 
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Kön, uttydas/angivet, procent 

av totalt antal enkätsvar 
0 0 0 65,0 - 

Svarsfördelning mellan svarsalternativ, Sundbyberg   

Ekonomiska skäl, som ett av 

skälen, antal 
- - - 179 321 

Ekonomiska skäl, som ett av 

skälen, procent 
- - - 62,6 63,9 

Ekonomi som enda skäl, 

antal 
- - - 55 119 

Ekonomi som enda skäl, 

procent 
- - - 19,2 23,7 

Ekonomiska skäl, som ett av 

skälen, män, antal 
- - - 49 - 

Ekonomiska skäl, som ett av 

skälen, kvinnor, antal 
- - - 59 - 

Ointresse, som ett av skälen, 

antal 
- - - 118 - 

Ointresse, som ett av skälen, 

procent 
- - - 41,3 - 

Ointresse, som enda skäl, 

antal 
- - - 24 - 

Ointresse, som enda skäl, 

procent 
- - - 8,4 - 

Övergång till annan kyrka, 

som ett av skälen, antal 
- - - 4 - 

Övergång till annan kyrka, 

som ett av skälen, procent 
- - - 1,4 - 

Övergång till annan kyrka, 

som enda skäl, antal 
- - - 1 - 

Övergång till annan kyrka, 

som enda skäl, procent 
- - - 0,3 - 
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Vill inte längre vara medlem 

i mer än en kyrka, som ett av 

skälen, antal 

- - - 12 - 

Vill inte längre vara medlem 

i mer än en kyrka, som ett av 

skälen, procent 

- - - 4,2 - 

Vill inte längre vara medlem 

i mer än en kyrka, som enda 

skäl, antal 

- - - 2 - 

Vill inte längre vara medlem 

i mer än en kyrka, som enda 

skäl, procent 

- - - 0,7 - 

Har retat mig/blivit arg på 

något som kyrkan eller dess 

företrädare gjort eller inte 

gjort, som ett av skälen, antal 

- - - 34 - 

Har retat mig/blivit arg på 

något som kyrkan eller dess 

företrädare gjort eller inte 

gjort, som ett av skälen, 

procent 

- - - 11,9 - 

Har retat mig/blivit arg på 

något som kyrkan eller dess 

företrädare gjort eller inte 

gjort, som enda skäl, antal 

- - - 3 - 

Har retat mig/blivit arg på 

något som kyrkan eller dess 

företrädare gjort eller inte 

gjort, som enda skäl, procent 

- - - 1,0 - 
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Annat, nämligen, som ett av 

skälen, antal 
- - - 53 - 

Annat, nämligen, som ett av 

skälen, procent 
- - - 18,5 - 

Annat, nämligen, som enda 

skäl, antal 
- - - 13 - 

Annat, nämligen, som enda 

skäl, procent 
- - - 4,5 - 

Plats att kommentera 

ytterligare, som ett av skälen, 

antal 

- - - 117 - 

Plats att kommentera 

ytterligare, som ett av skälen, 

procent 

- - - 40,9 - 

Plats att kommentera 

ytterligare, som enda skäl, 

antal 

- - - 5 - 

Plats att kommentera 

ytterligare, som enda skäl, 

procent 

- - - 1,7 - 

Svarsfördelning mellan svarsalternativ, Farsta   

Religiösa skäl, som ett av 

skälen, antal 
80 28 108 - - 

Religiösa skäl, som ett av 

skälen, procent 
50,3 49,1 50 - - 

Religiösa skäl, som enda 

skäl, antal 
24 4 28 - - 

Religiösa skäl, som enda 

skäl, procent 
15,1 7,0 13,0 - - 

Mina erfarenheter av svenska 

kyrkan, som ett av skälen, 

antal 

27 15 42 - - 



 80

Mina erfarenheter av svenska 

kyrkan, som ett av skälen, 

procent 

17,0 26,3 19,4 - - 

Mina erfarenheter av svenska 

kyrkan, som enda skäl, antal 
0 0 0 - - 

Mina erfarenheter av svenska 

kyrkan, som enda skäl, 

procent 

0 0 0 - - 

Mina erfarenheter av 

Svenska kyrkan i Farsta 

församling, som ett av 

skälen, antal 

20 7 27 - - 

Mina erfarenheter av 

Svenska kyrkan i Farsta 

församling, som ett av 

skälen, procent 

12,6 12,3 12,5 - - 

Mina erfarenheter av 

Svenska kyrkan i Farsta 

församling, som enda skäl, 

antal 

0 0 0 - - 

Mina erfarenheter av 

Svenska kyrkan i Farsta 

församling, som enda skäl, 

procent 

0 0 0 - - 

Svenska kyrkans 

ställningstagande i olika 

frågor, som ett av skälen, 

antal 

33 12 45 - - 

Svenska kyrkans 

ställningstagande i olika 

frågor, som ett av skälen, 

procent 

20,8 21,1 20,8 - - 

Svenska kyrkans 

ställningstagande i olika 

frågor, som enda skäl, antal 

2 0 2 - - 
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Svenska kyrkans 

ställningstagande i olika 

frågor, som enda skäl, 

procent 

1,3 0 0,9 - - 

Ekonomiska skäl, som ett av 

skälen, antal 
99 43 142 - - 

Ekonomiska skäl, som ett av 

skälen, procent 
62,3 75,4 65,7 - - 

Ekonomiska skäl, som enda 

skäl, antal 
44 20 64 - - 

Ekonomiska skäl, som enda 

skäl, procent 
27,7 35,1 29,6 - - 

Andra orsaker, nämligen, 

som ett av skälen, antal 
33 10 43 - - 

Andra orsaker, nämligen, 

som ett av skälen, procent 
20,8 17,5 19,9 - - 

Andra orsaker, nämligen, 

som enda skäl, antal 
10 0 10 - - 

Andra orsaker, nämligen, 

som enda skäl, procent 
6,3 0 4,6 - - 

Vad skulle få dig att 

ompröva ditt beslut att lämna 

Svenska kyrkan?, antal 

69 0 69 - - 

Vad skulle få dig att 

ompröva ditt beslut att lämna 

Svenska kyrkan?, procent 

43,4 0 31,9 - - 

Vad skulle få dig att vilja 

återinträda Svenska kyrkan?, 

antal 

0 32 32 - - 

Vad skulle få dig att vilja 

återinträda Svenska kyrkan?, 

procent 

0 56,1 14,8 - - 
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Kvalitativ analys (Post-Coding) 

Ekonomiska skäl, som ett av 

skälen, antal 
78 38 116 174 290 

Ekonomiska skäl, som ett av 

skälen, procent 
49,1 66,7 53,7 60,8 57,8 

Religiösa skäl, som ett av 

skälen, antal 
102 35 137 201 338 

Religiösa skäl, som ett av 

skälen, procent 
64,2 61,4 63,4 70,3 67,3 

Icke-religiöst 

avståndstagande, som ett av 

skälen, antal 

16 1 17 13 30 

Icke-religiöst 

avståndstagande, som ett av 

skälen, procent 

10,1 1,8 7,9 4,5 6,0 

 


