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Hur såg det religiösa Sverige ut inför millennieskiftet år 2000? Frå
gan var utgångspunkten för den studie som presenteras här. Svenska 
kyrkans forskningsråd ställde sig bakom studien, som sedan genom
fördes av Avdelningen för forskning och kultur vid Kyrkokansliet i 
Uppsala i samarbete med en grupp religionsforskare från andra ins
titutioner. Margareta Skog, forskare i religionssociologi och anställd 
vid avdelningen, ansvarade för arbetet.

Undersökningen kallades »Sverigeräkningen 2000«. Vi valde att 
formulera våra frågor så här: Hur aktivt söker sig svenskar i dag till 
re ligiös verksamhet i form av gudstjänster och andakter inom kyrkor 
och samfund? Om vi kunde besvara den frågan, skulle vi också kun na 
belysa påståendet, som man ofta möter, att Sverige är ett sekula ri se
rat land. Vi ville också kunna besvara frågan om Sverige också är ett 
mångreligiöst land. Invandrarna har fört med sig sina kulturer. Har 
de också fört med sig sin religionstolkning? En följdfråga blev ock
så, om det religiöst sett är olika i olika delar av landet, och kyrkor och 
samfund emellan. Är det möjligt att rita en religiös karta över Sve
rige?

Att mäta religiöst engagemang är svårt. Vi valde följande modell: 
Det var den »organiserade« religiösa aktiviteten som kunde mätas. 
Med detta menas den som utgår från församlingar och föreningar. 
För att få med alla religioner vände vi oss till alla kända församlingar, 
föreningar, kårer och grupper i Sverige. Totalt rörde det sig om cirka 
6 500 och med alla dessa etablerades kontakt. För att mäta det aktiva 
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uppsökandet av det religiösa utbudet valde vi veckoslutet 24–26 sep
tember 1999, det vill säga fredag–söndag. Helgen valdes för dess 
»van lighet«. Inga större kristna helger låg vid denna tidpunkt. Inom 
judendomen inföll denna helg lövhyddohögtiden, men vi bedömde 
att detta inte skulle påverka det sammanlagda slutresultatet i nämn
värd grad. I radio och tv skulle denna helg inte förekomma några 
re ligiösa program som i någon större grad skulle påverka gudstjänst
deltagandet utöver det vanliga. I de 6 500 församlingarna och grup
perna i hela Sverige fanns denna helg ett utbud av 11600 gudstjäns
ter och andakter och i dessa noterades 550 000 besök.

Religion har också en medial sida på så sätt att det i radio och tv 
finns ett ganska stort utbud av religiösa program. Parallellt med räk
ningen av gudstjänstdeltagande gjordes därför samma helg en repre
sentativ intervjuundersökning med 1 500 personer i alla åldrar. De 
tillfrågades om de hade lyssnat på en radioandakt eller sett på någon 
tvgudstjänst. Lägger man samman dessa två mätningar blev slutre
sultatet att en miljon svenskar eller 12 procent av befolkningen aktivt 
uppsöker det samlade religiösa utbudet en vanlig veckohelg.

Är detta mycket eller litet och hur skall det tolkas?
En forskargrupp med religionssociologisk inriktning har bearbe

tat det insamlade materialet och presenterar i denna bok resultaten 
av undersökningen. Margareta Skog, forskare vid Svenska kyrkans 
avdelning för forskning och kultur och huvudansvarig för undersök
ningen, presenterar huvudresultaten i inledningen »Sverigeräk ning
en 2000« och i samfundsöversikten »Resultat från Sveri ge räkning
en«. Jonas Bromander, doktorand vid Uppsala universitet men också 
knuten till Avdelningen för forskning och kultur, har byggt upp da
tabasen och gjort de statistiska bearbetningarna. Tillsammans har 
dessa båda utformat tabellerna i tabellbilagan.

Göran Gustafsson är professor i religionssociologi vid Lunds uni
versitet. Han är också ledamot av Svenska kyrkans forskningsråd. 
Han bidrar med två studier. Den ena, »Svenska kyrkan 1999 och 
1927«, ger ett långtidsperspektiv på kyrksamheten i Svenska kyrkan. 
Det sker genom att relatera undersökningen från 1999 med en från 
1927 som gjordes av Dagens Nyheter. De breda kontaktytorna inom 
Svenska kyrkan utgörs av de kyrkliga handlingarna: fredag är be
grav ningsdag och lördag dop och vigseldag, medan söndag är guds
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tjänstdagen. I artikeln finns också jämförelser mellan de olika stif
ten. I det andra bidraget av Göran Gustafsson, »Den religiösa geo
grafin«, presenteras en regionindelning av det religiösa Sverige på 
kommun och länsnivå.

De svenska frikyrkorna behandlas i avsnittet »Frikyrkorna – 
guds tjänstbesök som pietistisk norm« av Sven Halvardson, lektor vid 
Teo logiska högskolan på Lidingö. Vid möten inom frikyrkorna 
den na veckohelg registrerades 185000 besök. Medlemstalet var 
215 000. Slutsatsen blir ett frikyrkligt mönster med allmän uppslut
ning kring gudstjänster och möten. Ett mycket aktivt deltagande i 
gudstjänst och möteslivet är en norm, här benämnd pietistisk norm. 
Men det finns också skillnader mellan frikyrkorna i denna norm, 
liksom regionala skillnader.

Invandrarnas trossamfund och församlingar behandlas av Jonas 
Al wall, religionssociologisk forskare vid Lunds universitet. Detta 
avsnitt visar på den religiösa mångfalden i dagens Sverige. Det aktu
ella veckoslutet fanns ett gudstjänst och andaktsutbud om drygt 
1700 med 75 000 deltagare. Katolska kyrkan i Sverige är störst i detta 
avseende, tätt följd av islamiska församlingar och ortodoxa och öst
erländska kyrkor.

Nyandligheten har tilldragit sig ett allt större intresse. Går det att 
mäta också denna? Frågan belyses av Liselotte Frisk, högskolelektor i 
Falun. Undersökningen visar på ganska låga siffror. Detta kan dock 
hänga samman med de nyreligiösa gruppernas strukturer, som ofta 
mer liknar nätverk än en traditionell organisation, och att mötes
mönstret är annorlunda med ej så stor koncentration till veckohel
ger na.

I studien ingick också en telefonintervjustudie för att mäta det ak
tiva uppsökandet av det religiösa utbudet i radio och tv. Resultatet 
redovisas av Alf Linderman, forskare i religionssociologi vid Uppsala 
universitet. Kapitlet har rubriken »Religion i radio och television – 
Från kyrkbänk till tvsoffa«. Mediagudstjänsterna har för många 
ersatt gudstjänster i den lokala gudstjänstbyggnaden. De religiösa 
inslagen i radio och tv utgör i dag en betydande del av den religiösa 
seden i Sverige.

Thorleif Pettersson, professor i religionssociologi vid Uppsala uni
versitet, diskuterar i kapitlet »Många eller få? – Drygt en halv miljon 
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kyrkobesök under ett veckoslut, först den svenska utvecklingen sedd 
i ett internationellt perspektiv. Därefter görs en historisk jämförel
se och parallellundersökning av gudstjänstbesök med motsvarande 
ickereligiösa arrangemang. Slutligen analyseras förutsättningarna 
för gudstjänstdeltagande.

Till dessa analyserande kapitel har fogats redovisningar av to
talsiffrorna för utbud och besök på kommun och länsnivå för alla 
kyrkor och samfund i Sverige det aktuella veckoslutet, samt be
sökskvoter per kommun och län. Det ger en ny bild av det religiösa 
Sverige.

Ingmar Brohed
Forskningschef vid Avdelningen för forskning och kultur,
Svenska kyrkan
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Projektet Sverigeräkningen 2000 är nu fört i hamn och de uppgifter 
som samlades in presenteras och analyseras i denna bok. Det är en 
stor glädje för mig. Resan hit har tagit några år, och att målet nu är 
nått är resultatet av många händers verk. Jag har anledning att känna 
tacksamhet mot alla dem som på ett eller annat sätt har bidragit till 
att göra detta möjligt.

Mitt tack går till alla goda krafter på samfundsexpeditioner och 
lik nande, informationssekreterare och handhavare av adress och för
samlingsregister, vars insatser var nödvändiga i början av arbetet för 
att kunna bygga upp ett adressregister. Jag vill också tacka alla dem 
som ute i församlingarna ombesörjde räkningen av hur många som 
deltog i gudstjänsterna och andakterna den 24–26 september 1999, 
som sedan fyllde i formuläret med de uppgifter vi efterfrågade, och 
som slutligen såg till att posta kuvertet med formuläret. Det är ett 
tack som går till präster, pastorer, kårledare, imamer, föreståndare, 
församlingsledare, församlingsordförande, kyrkvaktmästare, kyrk
vär  dar, mötesvärdar och alla andra församlingsmedarbetare som ge
nom dessa aktiva insatser lämnade de uppgifter som behövdes. 

Följande personer har var och en bistått med råd och dåd vid ge
nomförandet av undersökningen.

Tack!
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Eskil Albertsson, missionsföreståndare, sam
Krister Andersson, missionsföreståndare, smf
Sven-Eric Andersson, biträdande sekreterare, sst
Anders Arborelius, biskop, Romerskkatolska kyrkan
Gabriel Barqasho, prost, Syriskortodoxa ärkestiftet i Sverige
Ulf Ekman, pastor, Livets ord, Uppsala
Ieva Graufelds, prost, Lettiska evangelisklutherska kyrkan
Lennarth Hambre, missionsdirektor, Nybygget
KG Hammar, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Bengt Hansson, ordförande, Jehovas vittnen–Bibelsällskapet Vakttornet
Sten-Gunnar Hedin, föreståndare, Filadelfiaförsamlingen, Stockholm
Thomas Henning, pastor, Pingströrelsen, Edsbyn
Thomas Hulldin, medlemsupptecknare & statistik, Sista dagars heliga
Företrädare för Islamiska samarbetsrådet, Stockholm
Ingo Jaagu, prost, Estniska evangelisklutherska kyrkan
Rune Karlsson, Bibeltrogna vänners expedition, Stockholm
Jan-Erik Levy, generalsekreterare, sst
Jan Madestam, avdelningschef, Svenska kyrkan i utlandet
Bert Mattsson, Service Center Manager, Sista dagars heliga
Bertil Johansson, missionsföreståndare, efs
Leif Johansson, överste, Svenska Frälsningsarmén
Sven Lindström, missionsföreståndare, Svenska baptistsamfundet
Pál Molnár-Veress, präst, Ungerska protestantiska kyrkan
Mar Odisho Oraham, biskop, Österns assyriska kyrka
Roland Sjölander, samfundssekreterare, Adventistsamfundet
Kjell Rodheim, pastor, Nybygget, Edsbyn
Rolf Roos, kommendör, Frälsningsarmén
Axel Sköldmark, pastor, smf, Edsbyn
Tord Ström, generalsekreterare, Sveriges frikyrkosamråd
Företrädare för Syriskortodoxa patriarkaliska ställföreträdarskapet 

i Sverige
Thord-Ove Thordson, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Hans Växby, biskop, Metodistkyrkan
William Yakob, kyrkoherde, Österns assyriska kyrka, Göteborg
Göran Åberg, docent, Jönköping

 
Till dem alla riktar jag mitt tack.
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Bidrag till genomförandet av studien har lämnats av Kulturdepar te-
mentet, Sveriges frikyrkosamråd, Avdelningen för information och in-
samling vid Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala samt Reli gions-
sociologiska avdelningen vid Teologiska institutionen, Uppsala uni
versitet, vilka här omnämns med tacksamhet.

I den forskargrupp som står bakom studien ingår ett antal reli
gions vetare. De har var och en med sina specialkunskaper på ett 
kon struktivt sätt bidragit till arbetets fortskridande. De insatser som 
har gjorts av Jonas Alwall, Liselotte Frisk, Göran Gustafsson, Sven 
Halvardson, Alf Linderman och Thorleif Pettersson visar sig dessutom 
i de artiklar de har bidragit med. De har inte sparat någon författar
möda och det är genom deras analyser och reflexioner som det in
samlade materialet har fått en nödvändig relief. Av dessa medförfat
tare vill jag särskilt tacka Göran Gustafsson. Göran har generöst 
delat med sig både av sitt kunnande och av sin tid. Ingmar Brohed 
har haft betydelse för arbetet inte minst därför att han från början 
trod de på idén om att genomföra denna totalstudie. Jonas Bromander 
har lagt ned stor möda med att bygga upp den nödvändiga databa
sen och han har med omsorg efter hand försett författarna med rele
vant dataunderlag. Curt Dahlgren är en medarbetare som tillkom i 
ett senare skede. Han har bidragit med en särskild kunskap som han 
besitter genom att framställa de kartor som ingår i boken. Tack al
lesammans för ert medarbetarskap, det har varit en oförglömlig resa!

Slutligen vill jag tacka Sune Fahlgren, Bokförlaget Libris, och 
Michael Håkansson, Textassistans, för ett gott och smidigt samarbete. 

Uppsala i mars 2001

Margareta Skog
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