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Ar Sverige f ortf aran de 
ett kristet land om 20 år? 
LUND (TT) 
- Under de närmaste tjugo åren kommer det att visa sig 
om Sverige fortfarande kan betraktas som ett kristet land. 

däremot är det inte säkert att samhället i framtiden tar nå
gon hänsyn till kyrkan. 

- Kristendomen kommer knappast att försvinna, men 
Det säger i en TT-intervju Göran Gustafsson, Lund, som 

innehar Sveriges enda professur i religionssociologi. 

Varför blir juat de närmaste jöfrågan. De krlatna upplevs flyttvågorna slutade, I början 
20 åren så betydlese!ulla? som en acceptabel allierad. av sjuttiotalet, etablllaerade 

- En viktig faktor är den slffrorna sig. Man vet att flytt• 
"religiösa analfabetismen" Sexualfrågor ningar I allmänhet Inverkar ne• 
som brer ut sig I Sverige. Da- gativt på den kyrkliga aktlvlte• 
gens skolbarn vet oftast myc• - En annan allians som upp· ten. 
ket litet om Bibel, psalmbok, kommit mellan vänstergrup- Vilka anser Du de viktiga 
katekes och det kyrkliga livet. per och vissa krlSlna riktning• trenderna vara när man talar 
Detta måste naturligtvis sätta ar gäller sexualfrågor. Al· om "religiösa förändring-
sina spår_ liansen där hänger kanske ar? .. 

- I de flesta skolämnen kan samman med att vänSlern bli• - Antalet konfirmationer 
man tal om en "kunskapsacku- vit mera puritansk. och kyrkliga vigslar har sjun• 
mulation"-dagensskolelever - De sjunkande siffrorna för kil och nu gäller det även do· 
vet t ex mycket mer om geog• gudSljän5lbesöken beror pen, särskilt I Stockholmsom• 
rali och naturvetenskap än de· främst påatl medelklassen och rådet. 
ras föräldrageneration. Men I land8bYgdsbefolknlngen går 1 - Att vlgselelffrorna sjun-
ett skolämne råder det om vän- kyrkan allt mera sällan. ker är Inte förvånande. I dag är 
da förhållandet och det är I - En viss del av landsbygds- Ju vigslarna vanligen ett be• 
kristendomskunskap. befolkningen har aldrig varit kräftande av en längre tids 

- Efterkrigsgenerationen särskilt kyrkligt aktiv, framför samlevnad. Betydelsefullare 
är radikalt annorlunda än de tl· allt inte landsbygdsproletarla• är då att konfirmatlonsfrek
digare. Den är präglad av tet. Många flyttade så ofta att vensen sjunker. Därmed mins• 
massmedierna , den sam- de aldrig blev religiöst hemma kar den religiösa kunskapen 
hälleoptlmlsm och det välstånd någonstans. hos dagens unfdom samtidigt 
som dominerade från femtlota• - De sjunkande slfforna för som skolan f tt mindre be• 
let och långt In I sjuttlola• gudstjänstbesökare under sex- lydelse för den religiösa all• 
let. tiotalet kan delvis förklaras av mänbildnlngen. 

- Inget tyder på att dagens att det var då som flyttlassen - Den religiösa allmänbild-
kärva ekonomiska läge får nå- 2"ick i Sverhre. När de stora nlngen avtar oavbrutet. Ra-

dioandakterna har en mycket 
låg lyssnarfrekvens. På många 
orter har söndagsskolan för
svunnit och kyrkans barntlm• 
mar kan Inte fungera som en 
ersättare, dels för att man en
bart samlar småbarn I barn• 
timmarna, dels för att man Inte 
får samma stöd från hemmen 
som förr. 

Hur ser du på den e kfolkrell• 
gionen? 

- Man kan börja med alt 
konstatera att kyrkoårets helg-

. dagar Inte längre är folkets 
helgdagar, bortsett från företa 
advent och Juldagen. Långfre
dagen och påskdagen t ex är 
stora kyrkliga helgdaar men 
det kommer Inte särskilt 
många till kyrkan. Däremot 
drar "barn och ljus", t ex Kyn
delsmässodagen och Mlka
lel. 

- Svenska kyrkan försöker 
på olika sätt att knyta an till 
folkreligiositeten. Nyårsbönen 
t ex är en ny företeelse. Det är 

vid nyår som de flesta männi
skor stannar upp och tänker. 
Från kyrkans sida har man ta• 
git fasta på detta genom att In• 
rätta nyårsbön I de flesta för• 
samlingar. 

- Jag skulle vilja säga att 
det finne ett samspel mellan 
folkreligion, populärreligion 
och kyrkoreligion. Folkreligio
nen är en folkligt religiös tolk• 
ning. Populärrelglonen är en 
viktig men kommersialiserad 
del av folkreligionen. Popu• 
lärreligionen hänger nära sam
man med den kristna skiv
och bokmarknaden. 
--: Folkreligiositeten är för• 

ankrad I sång och psalm. De 
flesta skolbarn kan som
marpsalmen "Den blomster• 

' tid nu kommer" och psalmen 
"Stilla natt" kan man höra på 
vilken stormarknad som 
helst. 

RUNEIMBERG 
gon större inverkan på det r------------------------------------------------, 
kyrkliga livet. De orter som 
drabbats av industrinedlägg• 
ningar har Inte haft någon upp
gång i gudstjänstbesöken. 

Hur vill Du beskriva för• 
ändringarna i kyrkobesöks
frekvensen de senaste 
åren? 

- Det stora raset skedde un
der sextiotalet och början av 
sjuttiotalet. Siffrorna sjunker 
fortfarande på vissa orter, men 
det är ändå mycket måttliga 
förändringar. 

- För några år sedan, 1974, 
var det 8 proc av den vuxna be
folkningen som gick I kyrkan 
minst 2 gånger per månad, 
drygt hälften I Svenska kyrkan 
och knappt hälften I olika fri
kyrkor och andra samfund. 

- Samtidigt som den lilla 
gri,appen blir allt mera aktiv, 
även om den inte växer, mins
kar gruppen av människor som 
går i kyrkan då och då. Det är 
alltså av den anledningen som 
kyrkobesöksfrekvensen sjun
ker. 

- En intressannt företeelse 
är att de sociala sklllnaderna 
håller på att utjämnas. Me
delklassen är inte längre lika 
dominant och kopplingen 
medelklass-kyrka inte längre 
lika stark. 

- Inget parti driver I dag nå
gon antireligiös propaganda 
och de antireligiösa organlea• 
tionerna har varit förvånans
värt svaga i Sverige. 

- Under de senaste åren har 
man kunnat se allianser mellan 
radikala kyrkliga grupper och 
politiska rl�tningar I t ex.mil• 

De flesta jordfästs i kyrk�n, men 

BORGERLIGA VIGSLAR 
ALLT POPULÄRARE! 

LUND (TT). 
Av kyrkliga förrätt
ningar - dop, konfir
mation, vigsel och 
jordfästning har 
jordfästningen den 
starkaste ställningen 
i Sverige. I fjol , var 
bara 8 jordfästningar 
av 1.000 borgerliga, 
alltså 8 promille. 

Minsta antalet borgerliga 
jordfästningar under 1979 ha
de Härnösands stift (1 per 
1 000) och Växjö (2) medan 
Stockholms hade flest (19). 
För hela riket har de borger• 
liga jordfästningarna ökat 
från 3 promille 1970 tlll 8 pro
mille 1979. 

Det framgår av statistik 
som sammanstiillls av Rell
gionssociologlska Institutet I 
Stockholm och analyserats 
av fil kand Curt Dahlgren, 
Lund. 
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Det största raset bland för
rättningarna gäller vigslar. 
För tio år sedan vigdes 79,3 
proc av landets brudpar 
inom svenska kyrkan. I fjol 
var siffran nere I 58,8 proc. 
Den högsta siffran 1979 hade 
Härnösands stift med 76,6 
och den lägsta Stockholms 
med 47,4 proc. Den största 
nedgången skedde I Visby 
stift från 88,8 proc (1970) till 
54,5 (1979) och i Strängnäe 
från 80,2 proc till 51,4. 

Under samma period har 
kyrkliga vigslar utanför 
svenska kyrkan ökat sin rela
tiva ande 1 något. För tio år 
sedan utgjorde de 4,8 proc av 
samtliga vigslar, 1978 5,4 
proc. Siffrorna för dessa 
vigslar pendlar under pe
rioden i de flesta stift. Den 
högsta siffran 1978 hade Ska
ra stift med 8,2 proc och den 
lägsta Visby med 2,4. I Stock
holms stift förr�ttades 6,3 
proc av vigslarr.a I annat 
samfund än sve�ka kyrkan. 

Enligt Dahlgren hänger slff. 
rorna bl a samman med hur 
starka lnvandrarkyrkorna 
är. 

En kraftig nedgång gäller 
konfirmationen. För tio år 
sedan konfirmerades 80, 7 
proc av den då aktuella ål
derskalasen. I fjol var siffran 
nere i 67 ,3 proc. 

De stift som I fjol hade flest 
konfirmerade I den berörda 
åldersklassen var Skara Stift 
(81,5 proc) och Lunds (10,5)n 
Skara är också det stift som 
tillsammans med Göteborgs 
noterat den minsta tlllbaka
gången. 

Lägst siffra har Stock• 
holms stift med 44,9 proc 
(1970: 69,1 proc). Stockholms 
stift har också tillsammans 
med Strängnäs stift drabbats 
av det största raset. Sträng• 
näs minskade under perio
den från 75,2 till 65,8 
proc. 

Den enda ppgången som 
noteras, bort�ett från kyrkll-

ga vigslar utanför svenska 
kyrkan, gäller dopen I vissa 
stift. I Karlstads, Här• 
nösands, Linköpings och 
Uppsala stift har dopen (be
räknad på samtliga under 
året levande födda) blivit nå
got flera. 

För hela riket gäller att 
1970 döptes Inom svenska 
kyrkan 80,7 proc av de barn 
som föddes under året. Siff
ran var 1979 76,1 proc, alltså 
en måttlig nedgång för lan
det som helhet. Högst siffror 
hade Karlstads stift med M,9 
samt Lunds och Luleå med 
84,1 proc, läget Stockholms 
(57,0) och Strängnäs 
(69,6)nc 

I rapporten redovisas 
också statistik över besök 
per vecka vid svenska kyr
kans gudstjänster, uträknad 
på stiftens hela befolkning, 
under tioårsperioden 
1970-79. För riket som hel-

. net noteras en uppgång från 
4,5 p roc tlll 4 ,8. 


