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Abstrakt 

Syftet med denna undersökning har varit att få mer kunskap om kyrkans och statens 

separation den 1:a januari år 2000 samt följderna av separationen för en lokal församling. 

Hypotesen har varit att svenska kyrkan skulle förlora medlemmar genom statens och kyrkans 

separation. Intervjuer har varit ett av metodvalen för att få med levande källor som kunnat 

berätta om realiteten i den lokala församlingen. Resultatet av undersökningen visar att den 

svenska kyrkan tappat medlemmar sedan separationen, men inte enbart pga. separationen. Ett 

annat resultat visar att Sverige är ett sekulariserat samhälle där människor av olika faktorer 

gör utträde ur den svenska kyrkan.  

Nyckelord: Kyrka, stat, separation, sekularism, den fria viljan, 1995 års beslut, Hällby 

församling, aktör, struktur 
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1. Inledning 

1.1 Inledning  
Det svenska folket och deras religion. Religion i vardagen finns möjligen hos människor i det 

svenska samhället men hur flitigt utövas religion i den svenska kyrkan egentligen? 

Den 1:a januari år 2000 bröt staten och kyrkan upp med varandra. De gick igenom en såkallad 

”skilsmässa”. Frågan är hur stor påverkan denna ”skilsmässa” mellan staten och kyrkan hade 

för den svenska kyrkan men i synnerhet för den lokala församlingen. Det svenska samhället 

hade börjat sin sekualiseringsprocess redan innan staten och kyrkan skildes åt den 1:a januari 

år 2000. Idag spelar kyrkan inte en lika stor roll i Sverige som den en gång gjort. Förr var ett 

samhälle inte komplett om det inte fanns en kyrka eller ett församlingshem där invånarna 

kunde hålla sina gudstjänster. 

 Hällbybrunn är idag en tätort där det finns en kyrka. Kyrkan står där idag på grund av att en 

syförening grundades år 1912 som hade som sitt mål att samla in pengar för ändamålet att 

kunna bygga en kyrka/församlingshem där befolkningen kunde hålla gudstjänst. En kyrka var 

ett kvitto på att Hällbybrunns samhälle också betydde något och att de också var att räkna 

med.  

Konsekvenserna av ett lågt deltagande i den svenska kyrkan är en stor och svår fråga, men 

statistiken och personal inom kyrkan talar för sig. Jag har valt att skriva om kyrkan och 

statens separation år 2000 och hur åtskiljandet påverkat Hällby församling. Jag vill veta mer 

om detta för att försöka förstå innebörden av kyrkans och staten åtskiljande för kyrkans del 

och för den enskilde/lokala medlemmen i svenska kyrkan. Jag vill även sätta mig in i vilken 

roll kyrkan spelat för bygden på en liten ort. Mitt intresse för detta väcktes av att jag ville ta 

reda på hur ett nationellt beslut påverkat de mindre orterna och inte enbart de stora städerna. 

Jag är även intresserad av detta för att Hällby Kyrka är en del av min egen hembygdshistoria. 

Ämnet är även intressant för att kyrkans och statens relation till varandra går långt bak i tiden 

och deras åtskiljande var ett stort beslut. Tidigare forskning som gjorts om statens och 

kyrkans separation har även det väckt mitt intresse. Stranne (1998) Statens abduktion, EU- 

kyrkan -skolan har skrivit ett kapitel om relationen mellan kyrka och stat som bidragit till mitt 

ämnesval. Samhällsproblemet jag vill undersöka är varför och om kyrkan tappat medlemmar 

och vilka möjliga konsekvenser detta kan ha på en liten församling. Den svenska kyrkan är 

idag inte bara en plats där man prisar Gud, utan även en plats dit man kan vända sig om man 

mår dåligt, oavsett om man är religiös eller inte. Det är intressant att bekanta sig med tanken 
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att kristendomen inte längre anses som ”den enda sanna läran” i Sveriges samhälle idag. 

Gränsen mellan tro och vetande är idag stark.  

1.2 Syfte  
Syftet med min undersökning är att försöka kartlägga hur Hällby församling i Södermanland 

påverkats av kyrkans och statens separation år 2000. Jag vill undersöka möjliga orsaker för 

utträden ur den svenska kyrkan samt separationens påverkan på den lokala församlingen.  

Det är viktigt för att den svenska kyrkan är en del av det svenska kulturarvet. Det är även 

viktigt för att förstå vilken påverkan nationella beslut kan uttrycka sig på lokal nivå.  

1.3 Frågeställningar 
 Har svenska kyrkan tappat medlemmar sedan separationen år 2000? 

 Vilka faktorer påverkar utträden ur den svenska kyrkan? 

 Hur har statens separation från kyrkan påverkat Hällby församling? 

 Vilken betydelse har kyrkan haft för samhället i Hällbybrunn? 

1.4 Forskningsläge 
Forskningsläget utgår från två olika teman. Den minskade religiösa betydelsen samt kyrkans 

betydelse för identitet på lokal nivå. 

Redan på 1600-talet belyste Hobbes att religionens minskade betydelse för människan. 

Hobbes (2004) menade att det ligger i människans natur att tro och att tron nödvändigtvis inte 

behöver vara religiös. Det finns många vis att känna att man tillhör en grupp och att känna 

identitet. När religion i dagens samhälle inte längre står i centrum faller kyrkan inte naturligt 

som en plats dit man vänder sig i alla val man står inför. Hobbes menar att förnuftet har mer 

makt än de kyrkliga auktoriteterna i synnerhet idag. 
1
 

I ett modernt svenskt samhälle visar sig religionens minskade betydelse. Hansson (1990) 

menar att det finns ett behov för kyrkans överlevnad att man måste tillgodose medlemmarnas 

behov, framförallt de som är mindre aktiva. Hansson skriver om förändringar för 

församlingars bästa. 
2
  Hansson har sett på fyra olika församlingar utifrån klassperspektiv, 

olika kyrkliga traditioner samt regioner. Hansson skriver om auktoriteter inom den kyrkliga 

organisationen och förändringsbetingelser inom församlingarna. Hansson kommer fram till att 

förändringar har skett och sker inom församlingar.  

                                                           
1
 Hobbes (2004) s.373 

2
 Hansson(1990) s.58-60 
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Idag finns många som väljer att göra utträde ur den svenska kyrkan och det menar Persenius 

(1996) att det ligger rätt i tiden om man vill tillhöra den Svenska kyrkan eller inte. Han menar 

att det inte längre finns tvång att tillhöra den Svenska kyrkan. Det är individens val och därför 

tillgodoser man individens frihet att välja. 
3
 Persenius påpekar att många kommer till kyrkan 

vid särskilda tillfällen tillexempel när man genomgår en kris eller om man vill fira något 

speciellt och traditionsenligt även om de tillfällena inte behöver betyda att man är religiös. 

Persenius understryker även att kyrkans framtid ligger i händerna på medlemmarna. 
4
 Kyrkan 

måste förändras i takt med det moderna samhällets utveckling om kyrkan ska kunna finnas 

kvar. 

Eklund och Littmarck (2003) påpekar att kyrkan håller på att dö ut. Kyrkan och 

församlingarna är inte vad de en gång var. Eklund och Littmarck skriver att kyrkan ska vara 

en meningsfylld plats där församlingen tillsammans skapar en lyckad plats dit folk vill gå. De 

menar att det finns ett problem med att folk inte går till kyrkan för att de inte behöver den. 

Idag behövs inte en församling att gå till för att uppfylla sin spirituella sida menar Eklund och 

Littmarck. 
5
  

Eklund och Littmarck (2003) menar att kyrkan behöver förändring för att kunna överleva. De 

menar att det finns för mycket motvilja inom den kyrkliga organisationen till förändring för 

att förändring ska kunna ske. 
6
  

Grahn, W (2007) har skrivit en rapport som handlar om Ålgårds kyrkas betydelse. Grahn 

skriver om att kyrkan är identitetskapande och man får läsa om lokala röster och lokala 

värden. Grahn skriver om den lokala kyrkans betydelse och att kyrkan representerar mer än 

bara kristendomen. Grahn skriver om icke-kyrkogängares syn på kyrkans betydelse på individ 

och samhällsnivå. Det som framgår är att det är en plats av betydelse trots lågt deltagande. 

Deltagandet sker oftast när traditioner ska uppfyllas, tillexempel konfirmation, bröllop, 

begravning och så vidare. Grahn skriver att kyrkan inte nödvändigtvis presenterar kristen tro. 

Även om man inte är medlem i den svenska kyrkan visar det sig i Grahns studie att kyrkan 

ändå har betydelse. 

Grahn menar att kyrkan hjälper till att ventilera människors tankar men de tankarna grundar 

sig nödvändigtvis inte i kristen tro. 
7
  Grahn skriver vidare om att kyrkan är det som ger orten 

                                                           
3
 Persenius (1996) s.21 

4
 Persenius (1996) s.64 

5
 Eklund & Littmarck (2003) s.13-14 

6
 Eklund & Littmarck (2003) s.130-131 
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en själ och något de kan identifiera sig med. 
8
 Grahn (2007) menar att historian om platsen 

och kyrkobyggnaden är intressant för de lokala församlingsmedlemmarna. Grahn skriver att 

historien kring en plats skapar en platsförankrad identitet och att kyrkan och dess plats har en 

stor betydelse. 
9
   

Ideström, J (2009) skriver i sin bok Lokal kyrklig identitet - en studie av implicit ecklesiologi 

med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg om den lokala församlingen och dess bidrag till 

identitetsskapande. Ideström undersöker den lokala kyrkan och hur dess identitet ser ut. 
10

  

Svenska kyrkan genomför nu en teologisk fältstudie av Svenska kyrkan i glesbygd som 

beräknas vara färdig hösten 2014. 
11

  

En av anledningarna till att den svenska kyrkan tappar medlemmar är för att kyrkan inte 

hänger med i takt med människans utveckling. Individualismen är stark i det moderna svenska 

samhället och idag kan man se fler alternativ till spiritualitet än kristendomen. 

Dessa tidigare studier har gemensamt att de påpekar religionens minskade betydelse. Det är i 

allmänhet ett fenomen i hela Sverige och har inte mycket att göra med separationen år 2000. 

Det som märkbart syns i medlemsstatistiken är utträden eftersom det idag bland annat är 

frivilligt att betala medlemsavgift. Forskning om konsekvenserna för separationen mellan 

kyrka-stat är inte speciellt omfattande. Den formella förändringen om kyrkans och statens 

separation har påverkat utträden ur den svenska kyrkan. 

 

1.5 Metod 
Det är intressant för mig att ha en levande källa, det vill säga, en eller flera personer som jag 

kan intervjua för att få olika perspektiv från realiteten och inte bara från litteratur. Detta kan 

vara problematiskt för att man aldrig kan styrka validiteten i svaren. Jag har valt att tolka 

materialet från ett kvalitativt perspektiv. Det betyder att jag väljer att tolka materialet utifrån 

människors upplevelser, uppfattning, känslor och åsikter. Undersökningen är av kumulativ 

ansats då arbetet adderar och utökar ett fält som redan utforskats. Valet av att tillämpa 

lokalhistoria har förhoppningen att kunna se hur ett nationellt beslut påverkat en liten ort. Det 

                                                                                                                                                                                     
7
 Grahn (2007) s.3 

8
 Grahn (2007) s.22 

9
 Grahn(2007) s.23 

10
 Ideström (2009) s.21 

11
 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=954480 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=954480
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är även det nya i denna undersökning att tillämpa en teori om att den svenska kyrkan skulle 

förlora medlemmar när kyrkan och staten skildes åt den 1:a januari år 2000 och följderna av 

detta för den lokala församlingen i Hällbybrunn. Jag utgår från en socialkonstruktivistisk 

ansats där utgångspunkten är människan och hennes relation till samhällets struktur. 

För att få så utförliga svar som möjligt använde jag mig av intervjuer för att få svar på mina 

frågeställningar. Mina informanter samtyckte till att delta i min undersökning och de 

godkände inspelningar av samtalen. Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer i form 

av personliga intervjuer.  Jag hade en lista med ämnen som skulle behandlas men jag var 

noggrann med att påpeka att informanterna inte behövde svara om de inte kunde eller ville.
12

 

Den semistrukturerade intervjun låter informanten utveckla sina svar och intervjuaren är mer 

flexibel och öppen för svar.
13

 Det kan vara svårt att släppa kontrollen när man skriver en 

uppsats. Man vill ha kontrollen över svaren för att man är inställd på att få svar på 

frågeställningarna. Den semistrukturerade intervjun är i regel mer upptäckande genom att man 

låter informanterna fullfölja sina tankegångar utan att man ska ha kontroll över situationen 

som den ostrukturerade intervjun i regel har. Den semistrukturerade intervjun har i regel 

upptäckt istället för kontroll som sin strävan.
14

 Den personliga identiteten hos intervjuaren kan 

störa informanten.
15

 Intervjuaffekten bygger helt enkelt på vilka fördomar och vilket 

förhållningssätt informanten kan ha. Intervjuaren måste ha en professionell fasad men med 

hjärtlighet och lyhördhet. Validiteten i detta metodval kan vara problematiskt eftersom 

intervjuaren inte kan veta vad som är sant eller ej (sakförhållande eller informantens 

uppfattning och attityd). Ett sätt att ge intervjun som metod mer validitet är att man ska leta 

efter samband hos informanterna. På det viset kan man urskilja röda trådar i resultaten.   

I min undersökning har jag använt mig av nyckelpersoner. 
16

Jag har talat med de personer 

som gäller den undersökta gruppen.
17

 Mina informanter valdes för deras särskilda kunskaper. 

Undersökningen försöker svara på om statens och kyrkans separation påverkat 

medlemsantalet i Hällby församling. Detta kan jag bara relatera till genom mina informanter 

men jag kan inte generalisera till hela landet. 
18

   

                                                           
12

 Denscombe (2009) s.234 
13

 Denscombe (2009) s.235 
14

 Denscombe (2009) s.235 
15

 Denscombe (2009) s.244 
16

 Denscombe (2009) s. 251 
17

 Stukat (2005) s. 129 
18

 Stukat(2005) s.129 
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1.6 Teori  
Min teoretiska ansats är att den Svenska kyrkan skulle tappa medlemmar när kyrkan och 

staten skiljdes åt den 1:a januari år 2000. Jag hävdar att den synligare kyrkoavgiften 

tillsammans med ett sekulariserat samhälle med stark individualism bidragit till att aktörerna, 

det vill säga folket i samhället dragit sig ur från strukturen, den svenska kyrkan på grund av 

en förändrad världsbild idag jämfört med förr. Det finns tre faktorer som påverkar 

förändringar, aktör och struktur, staten och det fria valet samt den religiösa världsbilden. 

Aktör och struktur 

För att få bättre insikt om vad som menas med aktör och struktur i denna undersökning har jag 

valt att ha med aktör och struktur som ett teoretiskt begrepp. I denna undersökning syftar 

struktur helt enkelt till omgivningen. 
19

 Omgivningen i denna undersökning är kyrkan. 

Aktörerna som finns kring strukturen i denna undersökning är personer, dvs. människor som 

bor i samhället. I denna undersökning är aktörerna personerna som valt att gå ur kyrkan efter 

kyrkans separation från staten år 2000. 

Tidigare har den rådande strukturen i samhället varit religiös men idag är den annorlunda. 

Statens och kyrkans separation harpåverkat folks benägenhet att vara medlem eller inte 

medlem. Idag är det en mer frivillig rådande struktur som inte är religiös.  

Staten och det fria valet  

När staten och kyrkan skiljs åt försvinner en mekanism och resultatet blir minskat 

medlemsantal. 

Sverige är en välfärdsstat idag, men det har det inte alltid varit. En välfärdsstat ska se till att 

alla människor i samhället har rätten till fria demokratiska val och den ska se till att alla har 

samma rättigheter. 
20

 Idag har alla människor i det svenska samhället rätten att inte betala 

pengar till kyrkan om de inte väljer det. Avskaffandet av en statskyrka gav aktörerna den 

möjligheten. Idag kan man välja om man vill betala kyrkoavgiften eller inte. Konsekvensen av 

detta blir att man måste gå ur den svenska kyrkan för att slippa betala kyrkoavgiften.  

                                                           
19

 Hedenborg & Wikander (2003) s.30 
20

 Hedenborg & Wikander (2003) s.133 
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”Den protestantiska statskyrkan var en stark institution i Sverige långt fram i tiden”
21

. 

Statsreligionen och statskyrkan fick genomgå en förlust när sekulariseringsprocessen började 

ta fart. När aktörerna började tänka annorlunda och skapade sig en egen världsbild där 

kristendomen nödvändigtvis inte var den enda sanna och rätta livsåskådningen skedde 

omställningar både inom organisationen och med den folkliga mentaliteten. 
22

 När 

sekulariseringsprocessen tog fart behövde man inte längre förhålla sig till kyrkan. Tidigare 

fanns både en kyrklig och en världslig rätt att förhålla sig till då prästerna hade ett eget stånd i 

riksdagen.
23

  

Världsbilden är inte religiös i dagens Sverige 

Mentalitet är oreflekterade attityder som delas av många, denna mentalitet är ett kollektivt 

beteende som aktörerna bär upp tillsammans vilket bidrar till en kollektiv identitet. Vi som 

aktörer bär upp strukturen och utan aktörer kan det inte finnas någon struktur. Maktaspekter 

utgör en viss hierarkisk ordning som resulterar i dominans och om man går med på att 

domineras kan den rådande strukturen få aktörerna att köpa dess världsbild. Aktörerna i denna 

undersökning började möjligen fundera på varför kyrkan hade sådan makt. Med makt i denna 

kontext menar man att strukturen inte ska bestämma om man ska vara medlem i den svenska 

kyrkan eller inte. Innan staten och kyrkan skiljdes åt den 1:a januari år 2000 var man tvungen 

att betala skatt till kyrkan vare sig man ville eller inte.  

Kyrkans separation från staten har inte påverkat Sveriges religiösa aktivitet i någon märkvärd 

utsträckning men antalet medlemmar i den svenska kyrkan har minskat. 

1.7 Avgränsning 
Undersökningens omfattning och avgränsning handlar om en lokalstudie om Hällby 

Församling och dess upplevelser av kyrkans och statens ”skilsmässa” år 2000. Hällby 

församling är idag sammanslagen med Tumbo och Råby-Rekarne. Denna samfällighet 

skapades år 2000. Jag kommer dock att begränsa mig till enbart Hällby församling före och 

även efter samfälligheten. Intresset för att göra en lokal studie är att visa hur statens och 

kyrkans beslut påverkat en liten församling på en liten ort. Hällby församling är en del av 

helheten, precis som andra församlingar i Sverige, stora som små. Beslut som tas påverkar 

alla i kategorin, ärendet gäller på både makro och mikro nivå. Sekulariseringen och dess 

påverkan både före och efter skilsmässan mellan staten och kyrkan år 2000 är av intresse. Jag 

                                                           
21

 Hedenborg & Kvarnström(2009) s.32  
22

 Hedenborg & Kvarnström (2009) s. 32 
23

 Hedenborg & Kvarnström(2009) s.33 
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har valt att fokusera på kyrkans påverkan av skilsmässan och därmed inte utifrån statens 

perspektiv.  

1.8 Urval 
Min tidsmässiga avgränsning är från år 1995 då beslutet om att staten och kyrkan skulle 

skiljas åt den 1:a januari år 2000 fattades i Sveriges riksdag. Jag har valt att enbart ha med 

Hällby Församling på detaljerad nivå och den Svenska kyrkans separation från staten på en 

mer allmän och generell nivå. Konsekvenserna av mitt urval blir att under tiden för min 

avgränsning togs det fler beslut som påverkade relationerna mellan kyrka och stat. Jag får inte 

med allt men jag får med det väsentliga på lokal nivå. Konsekvenserna över att ha en 

tidsmässig avgränsning är att alla som arbetat i församlingen tidigare inte finns kvar på 

arbetsplatsen och att de kanske inte jobbat tillräckligt länge för att ha varit med. De kan ha 

börjat nyligen och så vidare med tanke på att år 2000 är relativt långt bakåt i tiden. Fördelarna 

med urvalet är att det mesta materialet är färskt och att en eventuellt kan få tag på personer 

som skrivit litteraturen och som varit med under statens och kyrkans separation år 2000.  

1.9 Empiri/Källmaterial  
De primära källor som använts i denna undersökning är intervjuer. En intervju har genomförts 

med ordförande i kyrkofullmäktige i Hällby församling. Denna primärkälla har besvarat 

många frågor med välformulerade svar. Ordförande har arbetat länge inom den kyrkliga 

organisationen. Den andra intervjun hölls med en av prästerna i Hällby församling. Prästen 

kunde bidra med andra perspektiv eftersom prästen inte arbetat så länge i just Hällby 

församling men hon har arbetat inom den kyrkliga organisationen under en lång period. 

Resultaten som framkommit i intervjuerna innehåller perspektiv från informanterna.  

Visst sekundärt material har använts för att komplettera och finna stöd för intervjuerna. 

Litteraturen har beskrivit tidigare händelser om relationen mellan staten och kyrkan har 

använts som stöd. 

Material i form av dokument som primära handlingar har inte funnits tillgängligt under 

uppsatsens gång. Det visar sig att det är svårt att erhålla primära dokument från kyrkan.  

För att komplettera litteraturen jag använt mig av i denna undersökning har jag läst 

tidningsartiklar. En av mina informanter som jag intervjuade nämnde att Aftonbladet tryckt i 

sin tidning om hur man går ur Svenska kyrkan. Detta kollade jag upp och fick fram att en av 

Aftonbladets informanter tjänat mycket pengar på att gå ur Svenska kyrkan. Det stod även om 

hur mycket kyrkoavgiften ligger på samt att informanten fått brev från domprosten som 
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informanten upplevde som ett tiggarbrev. I slutet av tidningsartikeln fanns en fotnot där det 

stod hur man skulle gå tillväga för att gå ur Svenska kyrkan samt att man skulle skynda sig 

med detta om man ville spara pengar på skatten. Detta kompletterar mitt källmaterial på det 

viset att någon jag inte intervjuat yttrat sig om utträde ur den Svenska kyrkan.
24

 Detta har varit 

användbart för att styrka en av mina informanters påstående.  

Biskopen i Strängnäs stift uttalade sig i Eskilstuna-Kuriren december 2009. Något måste 

göras för att bevara Gudstjänstelivet inom den Svenska kyrkan. För att komplettera det jag 

skrivit om kyrkohandboken var denna artikel viktig för att styrka att den svenska kyrkan inte 

längre är en institution som staten bestämmer över men att det fortfarande finns vissa regler 

att förhålla sig till. Kvinnan som skrivit i tidningen menar att man bör frångå högmässor med 

ritualer och att en gudstjänst ska innehålla ett mer personligt tilltal.
25

    

Ordförande i kyrkorådet i Eskilstuna församling har skrivit under rubriken debatt i Eskilstuna 

Kuriren. Där står det att Svenska kyrkan inte lyder under statens offentlighetsprincip och att 

allt material som finns i kyrkan inte är offentligt.
26

 Detta leder till att man inte kan få reda på 

allt om kyrkan om kyrkan inte vill det. Ett förtydligande som alla inte förstår. Detta är en 

konsekvens till att kyrkan och staten inte längre hör ihop med varandra.  

Den 3 september 2012 skrevs en artikel i Eskilstuna Kuriren om att Mälardalsregionen har 

lägst medlemsantal i Svenska kyrkan. Artikeln talar om att den starka individualismen och att 

sekularisering gör att kyrkan tappar medlemmar men även att kyrkans frigörelse från staten 

gör att medlemsantalet minskar och att det är rimligt.
27

  

Det av värde som funnits i tidningsartiklarna är att det visar att relationen mellan kyrkan och 

staten är ett omdiskuterat ämne.  

1.10 Disposition 
Uppsatsen är indelad i 6 olika kapitel. Uppsatsen inleds med en inledning där man kan läsa 

om syfte, frågeställningar, forskningsläge, metod, teori, avgränsning, urval samt 

empiri/källmaterial. I det andra kapitlet kan man läsa om bakgrund till denna undersökning 

för att få en bättre insikt om vad undersökningen kommer handla om. I den tredje delen 

                                                           
24

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10497878.ab 
25

 http://ekuriren.se/ledareasikter/2.414/1.600790-hogmassans-form-maste-forandras 
26 http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1638606-fortydligande  

27
 http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1539100-malardalsregionen-har-lagst-medlemsantal-i-svenska-

kyrkan  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10497878.ab
http://ekuriren.se/ledareasikter/2.414/1.600790-hogmassans-form-maste-forandras
http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1638606-fortydligande
http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1539100-malardalsregionen-har-lagst-medlemsantal-i-svenska-kyrkan
http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.1539100-malardalsregionen-har-lagst-medlemsantal-i-svenska-kyrkan
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presenteras undersökningen med intervjuer och diskussion. I det fjärde kapitlet kan man läsa 

om slutsatser och sammanfattning. I det femte och sjätte kapitlet redovisas materialet till 

denna uppsats i form av käll-och litteraturförteckning samt bilagor.  
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2. Bakgrund 

2.1 Relationen mellan stat och kyrka 
Redan år 1850 lades det fram en motion som föreslog att kyrkan och staten skulle skiljas åt, 

men frågan om statens och kyrkans separation var inte aktuell, då den inte gillades och 

förkastades. Med samma syfte som år 1850 la en man vid namn P.P. Waldenström fram 

motioner vid kyrkomöten år 1908,1909 samt 1910 men utan resultat. Debatten kring att kyrka 

och stat ska skiljas åt har funnits länge och redan år 1897 så lade socialdemokraterna in frågan 

i sitt första partiprogram. Den politiska högern var för ett statskyrkosystem. En 

religionsfrihetslagstiftning grundades år 1951 men detta var inget som förändrade relationen 

mellan den svenska kyrkan och staten. Det var dock religionsfrihetslagstiftningen som senare 

ledde fram till att stat och kyrka skildes åt tillslut. Religionsfriheten skulle förverkligas och 

detta menade motionerna inte kunde hända om paragraferna i kyrkolagen skulle binda folket 

till en statskyrka. Biskoparnas övertygelse år 1919 var att en upplösning mellan kyrka och stat 

endast skulle vara till skada för båda parterna. Kyrkan har idag tappat medlemmar men det 

beror inte bara på statens och kyrkans åtskiljande år 2000. Stat och kyrka debatten lugnade 

ner sig något under några årtionden men statskyrkosystemet blev aktuellt igen när ett 

utredningsarbete inleddes år 1958. Utredningsarbetet som började år 1958 kan man säga 

pågick fram till förändringarna den 1:a januari år 2000. Svenska kyrkan var positiv till att bli 

mer självständiga men de ville ha kvar ett samband mellan staten och kyrkan, speciellt för att 

staten gav kyrkan ekonomiska fördelar.
28

 

En arbetsgrupp som arbetade åt regeringen med stat - kyrka relationen lade fram ett förslag år 

1978 som innehöll grundläggande förändringar mellan stat och kyrka. Dessa grundläggande 

principer utgjordes av religionsfrihetens principer. Dessa principer innebar att alla skulle ha 

rätten att välja vilken kyrka eller inte kyrka de skulle tillhöra. Förslaget blev förkastat och det 

ledde i sin tur till ett fortsatt utredningsarbete som ledde till ny lagstiftning och 

grundlagsändringar som trädde i kraft år 1983. Fr.o.m. 1983 stiftar riksdagen ensam om lagar 

med detta inkluderat kyrkofrågor.  

Stranne, S (1999) Statens abduktion Eu-Kyrkan-Skolan sammanfattar syftet med 1989års 

församlings och stiftelsereform till dessa punkter:   

 Församlingarna utgör grunden i Svenska kyrkan 

                                                           
28

 Ekström (1999) s.29-31 



15 
 

 En demokratiskt uppbyggd församlingsorganisation kombineras med ett 

självständigt prästerligt ämbetsansvar 

 Kyrkans frihet att besluta genom egna organ önskas  

 Decentralisering
29

 

 

Mentaliteten och världsbilden är en viktig gren inom frågan om religion och man kan undra 

om den kyrkliga ideologin förr också var en folklig mentalitet. Forskare är oeniga i denna 

fråga och kommer förmodligen aldrig enas om detta för att det är skillnad på tro och 

vetande.
30

 Österberg (1995) tar upp relationen mellan aktör och struktur. Österberg (1995) 

menar att människan kan uppfattas som något som är bunden till sitt arv å ena sidan och å 

andra sidan uppfattas människan som någon som har friheten att välja.
31

Människan har 

möjlighet att välja men påverkas av den folkliga mentaliteten. Förr gick alla till kyrkan och 

var religiösa, eller åtminstone som det syntes utåt, nuförtiden är majoriteten av Sverige inte 

djupt religiösa, man kanske är medlem i Svenska kyrkan men aldrig besöker den förutom när 

man ska vigas, döpas, konfirmeras eller begrava sina kära. 

De ekonomiska angelägenheterna är en stor del av den svenska kyrkan. Avgifterna man 

betalar till den Svenska kyrkan har blivit mer synliga efter statens och kyrkans åtskiljande år 

2000. Innan år 2000 var kyrkoskatten något som alla var tvungna att betala. Nu när 

kyrkoavgiften är cirka 1,09 % av inkomsten känns den av mer och blir mer synlig. Nu finns 

ett val att inte längre betala och då väljer många den vägen. Men att kyrkan ska ha pengar är 

knappast något nytt. Redan under 1600-talet fanns missnöje bland folket i Sverige gällande 

pengarna som både kyrkan och staten skulle ha. Bönderna fick använda sin egen jord men inte 

utan att man skulle betala till kyrkan och kronan.
32

  

Utredningsarbetena i frågan om kyrka – stat relationen har varit många men den proposition 

som vann regeringens gillande 1995 och som ledde till förändringarna den 1:a januari år 2000 

byggde på en utredning som avslutades 1992. Tre modeller presenterades och den som 

regeringen gillade år 1995 byggde på en av tre modeller som presenterades 1992. Denna 

modell byggde på att kyrkan ska få statligt stöd för vården av byggnaderna och att kyrkan ska 

ha kontrollen över den kyrkliga egendomen. Modellen innehöll även att kyrkans 

grundläggande verksamhet och struktur ska bestämmas av en stiftad ramlag (dvs. en lag som 

                                                           
29

 Stranne (1998) s.41-42 
30

 Österberg(1995) s.185 
31

 Österberg (1995) s.9 
32

 Österberg (1993) s.131  
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främst är av allmänt innehåll) av riksdagen men att kyrkan ska sköta de interna 

angelägenheterna själva. Det viktigaste i denna modell var att den kyrkliga beskattningsrätten 

skulle avskaffas men att den ersattes med en annan typ av avgiftssystem.  

”Den del i statens abdikation som utgörs av kyrkans separation från statsmakten är, vilket 

torde ha framgått, snarare än lång process än en händelse.”
33

 Man kan förstå att det är 

samhällets uppbyggnad och relationerna mellan aktör och struktur som lett fram till beslutet 

om separationen mellan stat och kyrka år 2000. Det är givet att det är ekonomiska och sociala 

strukturer som lett fram till beslutet om separation.
34

 

Kyrkan har alltid varit mån om ekonomin, både för lönerna samt omsorgen av det 

kulturhistoriska arvet (exempel; kyrkobyggnaderna). På 1600,1700,1800 och tidigt på 1900- 

talet fanns något som hette sockenstämman. Det var den som skulle ta hand om ordningen. 

Sockenstämman skulle även ansvara för att kyrkan skulle ha god ekonomi för att man skulle 

kunna hålla i gudstjänster och så vidare. Sockenstämmorna upphörde slutligen och deras 

tidigare uppgifter blev kommunalt ansvar.  

Förutom det statliga utredningsarbetet med stat- kyrka relationen fördes det samtidigt en 

grundlig diskussion gällande kyrkans organisation oavsett om kyrkan och staten skulle 

splittras eller inte. En viktig del av denna diskussion handlade om att kyrkan skulle få ha 

förutsättningen att vara en rikstäckande verksamhet och även om hur ekonomin skulle ordnas 

upp.  

Alltsedan kristendomen kom till Sverige har människor samlats i församlingarna till gudstjänst, 

rådslag och beslut om gemensamma angelägenheter. I stiften har biskopar vigt präster till 

församlingarnas tjänst och haft uppsikt över församlingar och präster. Gudstjänstlivet har 

gestaltats på olika sätt; organisatoriska och ekonomiska förhållanden har kontinuerligt 

förändrats liksom relationerna mellan kyrka och stat.
35

 

Kyrkomötesreformen år 1982 innebar att Svenska kyrkan fick bestämma och ta beslut 

angående frågor inom kyrkan.  

Ekström (1999) ger exempel på vad som ändrats sedan kyrkomötes reform år 1982. 

Tillexempel har psalmboken och kyrkohandboken beslutats av kyrkomötet. Detta skedde 

alltså utan statens medverkan. Kyrkomötesreformen år 1982 har påverkat utredningsarbetet 

som år 1995 gillades av regeringen som ledde fram till statens och kyrkans åtskiljande år 

                                                           
33

 Stranne (1998) s. 44 
34

 Stranne (1998) s. 43-44 
35

 Ekström (1999) s. 34 
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2000. Debatten förenklades av att kyrkomötet fick bestämma om interna saker. Innan statens 

och kyrkans åtskiljande år 2000 hade vissa saker redan ändrats på grund av reformen som 

tillexempel att folkbokföringen togs över av skattemyndigheterna år 1991 och att riksdagen 

beslutade om en ny kyrkolag som kom att gälla från och med år 1993. En ny kyrkolag ersatte 

då 1686 års kyrkolag.
36

 ”Tidens allmänt statsabsolutistiska tendenser kom till uttryck i 1686 

års kyrkolag, i vilken heter: Guds kyrka och församling, vilkens uppsikt, vård, försvar av Gud 

oss (konungen) anförtrodd är.”
37

 

Frågan om statens och kyrkans relation har, som tidigare nämnts, varit en lång process. Trots 

1982 års kyrkomötesreform fanns det mycket kvar att reda ut. Man begärde en 

expertutredning för att få mer klarhet gällande Svenska kyrkans ekonomiska och rättsliga 

förhållanden. Direktiven som gavs för denna expertutredning innehöll bland annat kyrkans 

ekonomiska och rättsliga betingelser och hur relation skulle kunna anpassas till sambandet 

mellan kyrka och stat och hur detta skulle kunna förändras i stat– kyrka relationen.  

Ekonomin har varit av stor betydelse när kyrkan och staten skulle gå skilda vägar. Därför är 

det viktigt att förslaget som sedan gillades av 1995 års regering innebar att folket skulle 

fortsätta betala en avgift till kyrkan men den svenska kyrkan skulle inte längre ha någon 

beskattningsrätt. Idag får man välja om man ska betala kyrkoavgiften eller inte, alltså att vara 

medlem eller inte. 

Nedan presenteras en tabell över kyrkans medlemsstatistik från år 1999-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Ekström (1999) s.32-35 
37

 Stranne (1998) s.35-43 
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Tabell 1 

Medlemmar i Svenska Kyrkan 

År Antal medlemmar i den 

Svenska kyrkan 

Medlemmar i % av 

befolkningen 

1999 7 399 915 83,5 

2000 7 360 825 82,9 

2001 7 285 101 81,9 

2002 7 220 694 80,9 

2003 7 143 292 79,6 

2004 7 052 886  78,3 

2005 6 967 498 77,0 

2006 6 893 901 75,6 

2007 6 820 161 74,3 

2008 6 751 952  72,9 

2009 6 664 064 71,3 

2010 6 589 769 70,0 

2011 6 519 889 68,8 

2012 6 446 729 67,5 

Källa: 
38

 http://svenskakyrkan.se/statistik dokument PDF-fil Medlemmar i Svenska Kyrkan 1972-

2012 

 

                                                           
 

http://svenskakyrkan.se/statistik
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2.2 Hellby Brunn 
 

Hällbybrunn var under 1800talets senare hälft känt för att man skulle åka dit och dricka 

brunn(hälsobrunn). Reumatiker och stressade personer kom hit speciellt för att slappna av. 

Hällby badanstalt var väl känt för Eskilstuna och Torshälla. Hällbybrunn tillhörde Torshälla 

socken. 1895 lades en järnväg som passerade Hellby Brunns järnvägsstation. Hällbybrunn var 

känt för sin vackra naturomgivning och människor åkte hit på utflykter för att slappna av, gå 

på picknick, omge sig av den vackra naturen, bada och dricka brunn. Hällbybrunn var ett 

mycket attraktivt utflyktsmål för stadsborna, även föreningar som frälsningsarmen och 

skarpskyttarna kom till Hällby för att njuta av lugnet och den vackra naturen. På söndagar var 

det vanligt att befolkningen samlades vid järnvägsstationen då det var en central mittpunkt för 

att träffa folk och detta ansågs vara ett folknöje. Badanstalten var den anläggning i 

Hällbybrunn som drog mest folk men den lades ner år 1930 och 7 år senare så revs den.
39

 

Hällby kyrkas uppkomst 

Hällbybrunn tillhörde Torshälla socknen och man färdades till Torshälla för att kunna delta i 

den kyrkliga verksamheten. Torshälla kyrka blev renoverad år 1912. En komminister vid 

namn Rickard Ringmar gav som förslag att pengarna de samlade in i kollekten från och med 

1912 skulle gå till Hällby som en grund för att invånarna där skulle kunna bygga en egen 

kyrka. Men kollekten gav inget resultat. Komminister Rickard Ringmar tog då tag i projektet 

själv. Ringmars ide var att han skulle grunda och starta en syförening i Hällbybrunn. Så blev 

det. En grupp på cirka tjogotalet kvinnor anslöt sig till föreningen. På Ringmars initiativ 

började syföreningen att sy för att samla ihop pengar till en gudstjänstlokal. Syföreningen tog 

det som sin uppgift att samla pengar för ändamålet att kunna tjäna pengar till ett 

församlingshem så att man skulle slippa färdas hela vägen till Torshälla för att kunna delta i 

de kyrkliga verksamheterna. Med tiden växte Hällby till en tätort snarare än en glesbyggd. 

Hällbybrunn kämpade för att bli en egen församling, i synnerhet för att folkmängden växte, 

bland annat för att folk flyttade till Hällby för lugnet samt att Hällby var välkänt för sin vackra 

natur. Med järnvägsstationen i Hällbybrunn var det ingen svårighet att färdas till varken 

Eskilstuna eller Torshälla.
40

 

                                                           
39

 Antologi (1986) Hällbybrunn Torshälla socken Forntid-nutid s.56-59 
40

 Antologi (1986) Hällbybrunn Torshälla Socken Forntid-nutid s.61-71 
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Britta Bergh, dotter till en dam inom syföreningen höll ett tal vid Hällby Kyrkliga syförenings 

50-årsjubileum 1962. Där berättade hon att hennes mamma träffat en äldre Hällbybo, 

nämndemannen Redelius. Hon berättade för sin far att pastorn velat att syföreningen skulle 

sticka och sy till ett helt hus som senare kom att bli Hällby Kyrka. Nämndemannen hade suttit 

intill dem. Det blev beslutat att Gustav Redelius skulle skänka tomten om syföreningen kunde 

sy ihop till en hel byggnad.  Redelius lovade att skänka tomten där bygget skulle kunna stå 

men Gustav Redelius hann avlida innan löftet hade infriats. Gustav Redelius fru skänkte 

tomten senare. Hon höll sin mans löfte. När syföreningen samlat ihop 30 000 kronor kunde 

bygget börja. År 1931 stod kyrkan färdig nästan 20 år efter att syföreningen bildats. Det är 

med all respekt man bör tala om syföreningen och dess arbete och betydelse för Hällby 

församling. I folkmun säger man att kyrkan är ihopsydd av syföreningen.
41

 

Kyrkans plats 

Hällby kyrka är belägen på en gammal gravplats. Gravarna tyder på att platsen där kyrkan är 

belägen även förr i tiden varit en samlingsplats för att utöva religion. När kyrkobygget kom på 

tal var det först planerat att den skulle vara belägen centralt så att alla enkelt kunde ta sig dit. 

Kyrkan skulle vara i centrum för att stadens kärna skulle kretsa kring den. Men samhället 

började ändra karaktär och orten Hällby började tappa sina turister genom att färre besökte 

badanstalten. Hällby var en levande sommarkultur men på vintern var det svårare att ta sig till 

Hällby från Eskilstuna.  

Kyrkans betydelse för Hällbybrunns invånare 

Kyrkan var en samlingsplats för byborna och människor kände sig förenade av kyrkan. 

Kyrkans betydelse för ett samhälle var stor under 1900-talets första hälft. Statusen på 

samhället höjdes om man hade en egen kyrka. Från början var det tänkt att Hällby kyrka 

skulle bli ett församlingshem där byborna kunde ha gudstjänster. Vid invigningen av 

församlingshemmet kallade Biskopen av misstag församlingshemmet för kyrka och från den 

dagen har byggnaden varit Hällby Kyrka.   

Nedan följer två tabeller med medlemmar i Hällby församling samt den kyrkliga aktiviteten i 

Hällbyförsamling. 

 

 

                                                           
41

 Bohlander, Linden& Tedenljung (1993) s.65-77 
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Tabell 2 

Medlemmar i Hällby församling 

    

År Medlemmar i 

Svenska Kyrkan 

Hällby Församling 

Total folkmängd Medlemmar i % av 

folkmängden 

2000 4 749  5 420  87,6 

2001 4 710 5 442  86,5 

2002 4 644 5 445 85,3 

2003 4 599 5 520 83,3 

2004 4 516 5 566 81,1 

2005 4 459 5 562 80,2 

2006 4 392 5 589 78.6 

2007 4 328 5 634 76,8 

2008 4 286 5 673 75,6 

2009 4 189 5 642 74,2 

2010 4 109 5 610 73,2 

2011 4 061 5 643 72,0 

2012 4 015  5 659 70,9 

Källa: 
42

 

 

 

 

                                                           
42

 Skickat till mig från Peter Brandberg Statistiker Svenska kyrkan 
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Tabell 3 

Statistik Hällby församling kyrklig aktivitet 2011-2012 

Hällby Församling Antal 

mässor/gudstjänster/andakter 

2012 

Totala 

besökarantalet 

2012 

Förändring totala 

besökarantalet 

jämfört med 

2011 

Högmässor 45 stycken 947 Oförändrat 

Nattvarden - - Ökning 

Söndagsmässor 11 161 Oförändrat 

Familjemässor 3 231 +11 

Barnmässor 8 419 +20 

Veckomässor 29 392 Oförändrat 

Höggudstjänst 3 77 +10 

Musikgudstjänst 13 726 +10 

Söndagsgudstjänst 3 40 – 12 

Andakt på bl.a. Hällby 

anstalten 

25/veckan 400 Oförändrat 

Dopgudstjänst 34 1313 +11 

Vigselgudstjänster 9 463 Oförändrat 

Begravningsgudstjänst  34 1321 – 6  

Källa 
43

 

 

                                                           
43 Telefonsamtal efter intervju från kyrkofullmäktiges ordförande, se informant 2  
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3. Undersökning 

3.1 Intervjuer 
 

Prästen berättar om att det är häpnadsväckande att man samlade ihop pengarna själva till 

kyrkan och att det var kvinnor som gjorde det. Prästen berättar vidare att grundplåten i Hällby 

Kyrka var syföreningens insamling som pågick i nära 20 års tid. Hon anser att det var viktigt 

för Hällby att få en egen kyrka för att det är och var en viktig del i samhället. 

Prästen menar att man ville ha en samlingsplats för att slippa färdas till andra platser när 

samhället blev större. Bygden fick en högre ställning genom kyrkan. Hällby var en tätort när 

frågan om ett kyrkobygge blev aktuell. Hällbybrunn är fortfarande en tätort och genom 

kyrkan fick hela rekarnebygden en högre status. 

Hon berättar att man i allmänhet började verka för att få en egen kyrka på 1900-talet. Många 

kyrkor som byggdes i 1900-talets senare hälft är byggda i nygotisk stil men Hällby är en 

småkyrka. Prästen berättar vidare att en kyrka är ett kvitto på att det här också betyder 

någonting och att Hällby också var en plats man kunde räkna med. 

Hon berättar att syföreningen var av stor betydelse för Hällby Kyrka och de var väldigt 

bestämda att de skulle ha en kyrka. Det var liknande i alla socknar och föreningar, det var ett 

sätt för kvinnor att göra skillnad. De arbetade med händerna så att det blev en hel kyrka här i 

Hällby. Hällby kyrka är unik på ett sätt i sin utformning, det finns t.ex. ingen duva ovanför 

predikstolen, och det är ovanligt.  

Prästen menar att samtiden tyckte nog att det var i sin ordning att kyrkan byggdes när det 

skedde. Det byggdes en hel del kyrkor första hälften av 1900-talet i Sverige. Sverige var ett 

fattigt land och hade den sämsta bostadsstandarden i hela Europa. När städerna växte byggdes 

fler kyrkor. 

Intervju med ordförande i kyrkofullmäktige 

Separationen mellan kyrka och stat 

Ordförande berättar att kyrkan var liknande organiserad innan kyrkan och staten gick isär.  

Ordförande anser att det inte blivit någon skillnad efter uppbrottet förutom att det nu är 

kyrkostyrelsen som ger direktiv. Hon menar att det är kyrkomötet som beslutar om saker och 

styr mer nu än innan separationen mellan kyrkan och staten.  
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Hon menar att kyrkan egentligen inte förlorat eller vunnit något speciellt sedan separationen. 

Ordförande menar att ekonomin eventuellt är något som kyrkan kunnat förlora på 

separationen men hon berättar att Hällby församling idag har den bästa ekonomin i hela 

stiftet. Hon menar att detta är på grund av kamreren. Ordförande menar att ekonomin inte är 

ett problem för Hällby församling. Hon tror dock att det kan vara ett problem att centrum kan 

ta över församlingen eftersom den är så liten.  Detta menar ordförande skulle vara en förlust 

eftersom Hällby inte skulle kännas som ett samhälle utan kyrkan.  

Ordförande berättar vidare att gudstjänst livet är ungefär likadant, församlingen jobbar 

likadant. Möjligtvis att det är mer högmässor nu men det beror ju på biskoparnas direktiv och 

på hur prästerna lever upp till detta. 

Hon berättar att det är tråkigt att människor inte prioriterar kyrkan idag. Ordförande med flera 

försöker nå ut till samhället och berätta att det finns andra aktiviteter med kyrklig anknytning 

än själva gudstjänsten.  

När jag ställer frågan om varför ordförande tror att kyrkan och staten brutit upp med varandra 

svarar hon att hon inte har en aning och att hon inte kan minnas att man varit osams(kyrkan 

och staten). Ordförande pratar om kyrkans inflytande i allmänhet och hon tror att folk inte har 

med sig kyrkan sedan barnsben längre och att detta kan vara en faktor till att folk inte längre 

prioriterar kyrkan. Men hon poängterar att kyrkan visar sig vara mycket bra när det krisar sig.  

Ordförande anser att samhällsförändringarna har påverkat mer att folk inte är lika kyrkliga 

idag jämfört med förr än vad separationen har gjort. Hon poängterar dock att hon inte märkt 

någon större skillnad just i Hällby församling och hon menar att småförsamlingar lever i sin 

värld ute i glesbygden.  

Ordförande menar att staten inte längre kan lägga sig i vad kyrkan bestämmer längre. Hon vet 

inte om hon anser att detta är bra eller dåligt.  

Medlemsutvecklingen 

Ordförande berättar om medlemsantalet och att det har minskat sedan år 2000.  De senaste 3 

åren har Hällby församling tappat ungefär 40-50 personer per år. Hällby ligger på 70 % 

medan medel medlemsantalet ligger på cirka 63-64 %. 

Hon menar att det är en stor nackdel att gå ur den svenska kyrkan, bland annat för att allt 

kostar om man går ur. Tillexempel måste man då betala för vigsel, dop, begravning och så 
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vidare. Ordförande menar att man kunde se att det blev mer folk i kyrkan år 2000 men 

påpekar att Hällby församling år 2000 ingick en samfällighet med Tumbo församling och 

Råby-Rekarne församling. Då kunde man se att folk började dra sig från kyrkan. 

Ordförande berättar att interna konflikter även påverkat den kyrkliga aktiviteten i Hällby 

församling med Tumbo och Råby-Rekarne. År 2009 fanns en grupp som baktalade 

kyrkoherden, då försvann besökare från Tumbo.  

Ordförande berättar vidare att det efter samfälligheten varit svårt att få ihop det till en enad 

församling.  

Hon berättar att hon inte tror att kyrkans separation från staten påverkat det minskade 

medlemsantalet speciellt, hon anser att medlemsantalet redan börjat minska och att kyrkan är 

mindre attraktiv i allmänhet. Frekvensen kyrkobesökare har gått ner, ordförande menar att det 

är ett samhällsproblem och att nya generationer inte har samma seder längre. Detta betonar 

hon inte beror på åtskiljandet. Kyrkan anser hon inte har fått mycket mindre makt, 

församlingen kanske inte har så mycket makt men hon menar att kyrkomötet har stor makt om 

man ser till helheten. 

Församlingen är positiv till att fler kommer till kyrkan och hon menar att man måste anstränga 

sig och se till församlingens bästa. Ett exempel på detta kan vara barngrupper, mer musik i 

kyrkan och samtalsgrupper. Ordförande menar att kyrkan inte måste vara lika strikt som förr 

och att man kan locka fler medlemmar med andra kyrkliga aktiviteter utöver gudstjänsterna.  

För att se statistisk från Hällby församling se avsnittet 2. Bakgrund 2.2 Hellby Brunn  

Invånare  

Hällbybrunn är inte en invandrartät förort. Invandringen är inget som märks av i statistiken. 

Det mångkulturella samhället Sverige är idag har givetvis påverkat antalet medlemmar i den 

svenska kyrkan men inte anmärkningsvärt i just Hällby församling. År 1994 var 9.9 % av 

utländska medborgare bosatta i Hällbybrunn.
44

 Men detta betyder inte att dessa utländska 

medborgare hade annan religion än kristendomen. På nationell nivå och även på lokal nivå 

kan invandringen påverkat medlemsantalet i svenska kyrkan men inte i Hällby församling. 

Hällbybrunn ligger beläget i Eskilstuna. Eskilstuna är en mångkulturell stad med många olika 
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religioner och etniciteter. Eskilstuna kommun har fört statistik hämtad från den central 

statistiska byrån; 

• Folkmängd: 97 596 personer  

• Utländska medborgare: 8 944 personer (9,2 %)  

• Utrikes födda: 19 886 personer (20,4 %)  

• Utländskbakgrund: 27 134 27,8 % 

• Folkökning under året: 1 285 personer  

• Födda: 1 167 personer  

• Döda: 952 personer  

• Inflyttade: 4 527 personer  

• Utflyttade: 3 462 personer  

• Personer som fått svenskt medborgarskap under året: 616. 
45

 

I Hällbybrunn bor dock inte många utrikesfödda som kommer från länder med annan religion.  

 

Samfällighet Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne 

I Hällbybrunn var 87.6 % av befolkningen medlemmar i den svenska kyrkan år 2000.  År 

2012 var siffran 70,9 %. På tolv år sjönk alltså medlemsantalet med nästan en femtedel. 

År 2000 ingick Hällby församling i en samfällighet tillsammans med Tumbo och Råby-

Rekarne församling. Samfällighet betyder att församlingar börjar samverka för att hjälpa 

varandra, speciellt i administrativt och ekonomiskt hänseende.
46

 Men även för att 

medlemsantalet i församlingen/församlingarna inte alltid har så många besökare. I Hällby 

församling med Tumbo och Råby-Rekarne turas de om att ha gudstjänsterna och 

högmässorna. Intervjuer som gjorts menar att vissa invånare slutade gå till kyrkan efter 

samfälligheten på grund av. konflikter. År 2001 hade Hällby församling minskat sitt 

medlemsantal från 87,6 % till 86,5 %.  

Brytningspunkter 
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Den kyrkliga debatten har som tidigare nämnts varit en långdragen process. Det har varit 

mycket att ta till hänsyn gällande olika debatter inom den svenska kyrkan men det har funnits 

tre brytningspunkter som har varit av större betydelse än det andra. 
47

 Det har varit frågan om 

kvinnliga präster, relationen mellan staten och kyrkan, och dopet och medlemskapet i 

kyrkan.
48

 De första kvinnliga prästerna vigdes 1960 och relationen mellan staten och kyrkan 

blev aktuell igen efter religionsfrihetslagen år 1951.
49

 Ett förslag som en utredningsgrupp la 

fram år 1968 presenterade fyra förslag gällande kyrka–stat relationen och ett av dessa förslag 

innehöll att kyrkan skulle förlora sin beskattningsrätt, vilket idag är verklighet då svenska 

kyrkan tar ut en kyrkoavgift.
50

 Den svenska kyrkan ska inte ha en annan relation med staten 

än fria trossamfund. Den svenska kyrkan har en mer fördelaktig relation till staten idag med 

tanke på att staten ger ekonomiskt stöd för underhåll av dess byggnader men 

beskattningsrätten är ändå avskaffad och numera är det ett personligt val om man vill betala 

kyrkoavgiften för att vara med i den Svenska kyrkan eller inte.  

Dopet och medlemskap i Svenska kyrkan 

Dopet och medlemskapet har tidigare haft länk till varandra. Innan 1996 behövde man inte 

döpas för att bli medlem i den Svenska kyrkan utan det räckte med att bli född. Från födseln 

blev man automatiskt medlem i den Svenska kyrkan och detta har väckte en het debatt 

eftersom den stred mot religionsfrihetslagen som stadgades år 1951.
51

 Fr.o.m. 1996 föds man 

inte längre in i den Svenska kyrkan utan det gör man genom dopet om man vill. Det blir då 

föräldrarnas val om barnet är litet, men barnet kan välja att gå ur den Svenska kyrkan senare i 

livet som alla medlemmar nu kan. Samhället är idag inte lika religiöst som förr. Den sociala 

strukturomvandlingen ledde till att kyrkan tappade sitt inflytande mer och mer. 
52

Deltagandet 

i den svenska kyrkan blev mindre flitigt och det verkade som att en sekulariseringstendens 

blev mer tydlig. 
53

 Den tidigare gemensamma religiösa strukturen hade blivit mer 

individualistisk och den kristna världsbilden som tidigare funnits var inte längre lika lysande.  

Svenska kyrkan har inte längre beskattningsrätt och det betyder att den svenska kyrkan inte 

får lika mycket pengar idag jämfört med innan kyrkans och statens åtskiljande. ”Svenska 
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kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift alla medlemmarna betalar.”
54

 

Vad de lokala församlingarna använder pengarna till kan variera. Den huvudsakliga 

verksamheten drivs i församlingen och i samfälligheter och det är där de största kostnaderna 

finns.
55

 ”Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 har antalet församlingar reducerats 

med närmare 700.”
56

  

Debatten 

Regenten ska vara av den evangelistiska läran och även förr men redan 1809 hade 

upplysningstiden och tanken om den fria viljan fått genomslag i det svenska statskicket. 

Konungen skulle inte tvinga någon att tillhöra den svenska kyrkan. Tanken om en enhetlig 

religiös stat satt kvar ända fram till avskaffandet av statkyrkan år 2000. 
57

1686 års kyrkolag 

har varit den längsta och äldsta lagen i bruk. År 1992 kom en ny kyrkolag som trädde i kraft 

år 1993.
58

 

Det finns cirka 3 500 kyrkobyggnader inom den svenska kyrkan. Byggnaderna symboliserar 

Guds närvaro. Den svenska kyrkans kyrkobyggnader har en stark ställning och det offentliga 

rum som kyrkan erbjuder samt samhörigheten kyrkan erbjuder har haft stor betydelse i det 

svenska samhället.
59

 

Kyrka–stat debatten har under många decennier varit en debatt där få kommit överens. 

Skillnaderna mellan vetenskaplig kunskap och religiös kunskap har varit betydande. 

Individualismen har bidragit till att man har ifrågasatt kyrkan som auktoritet. En 

kristendomskritiker vid namn Ingemar Hedenius menar att kristendomen är intellektuellt 

ohållbar och den filosofiska oppositionen mot teologiska och kyrkliga auktoriteter hyllade 

Hedenius yttrande.
60

  1952 års religionsfrihetslag gav upphov för fler utredningar och 

propositioner. År 1968 kom en slutrapport av regeringens förordnade utredning av kyrka och 

stat.
61

 Denna utredningsgrupp kom fram till fyra olika framtidslösningar: 

1. Bevarat samband med staten, men reformer för ökad självständighet för kyrkan. 

2. Skilsmässa men med bibehållen beskattningsrätt och en i kyrkans ägo behållen kyrklig jord och annan 

egendom. 
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3. Skilsmässa som skulle innebära att kyrkan miste sin beskattningsrätt men behöll jord och annan 

egendom. 

4. Skilsmässa där kyrkan skulle mista såväl beskattningsrätten som jord och övrig egendom.
62

 

 

Kyrkan hade med tiden tappat mycket av sina tidigare privilegier trots att den fortfarande 

fungerade som en statlig institution. Samtiden krävde att kyrkan och staten skulle separera 

från varandra. Svenska kyrkan skulle inte längre vara en statlig institution utan de skulle 

fungera som vilka övriga trossamfund som helst utan privilegier.
63

 

3.2 Resultat från intervjuer 
Intervjuerna visar att kyrkan inte har lika stor prioritering i dagens Sverige som den hade förr. 

Separationen mellan kyrka och stat har inte påverkat den lokala församlingen mycket. Kyrkan 

är idag mindre attraktiv än förr. Man måste försöka locka folk till att engagera sig kyrkligt och 

försöka följa med i utvecklingen. Gudstjänsten behöver inte vara det enda tillfället då 

medlemmarna är i kontakt med kyrkan utan man kan göra andra aktiviteter med kyrklig 

anknytning. Hällby kyrka är en plats där de lokala invånarna kämpade för att få en kyrka. 

Detta för att kunna få en lokal identitet genom kyrkan.  

3.3 Diskussion 
Hällby Församling har påverkats ytterst lite av statens och kyrkan separation från varandra 1:a 

januari år 2000. Den största skillnaden har varit den ekonomiska. Man säger att en stor 

påverkan kan vara att kyrkoskatten blivit synligare på den individuella nivån. I skattebeskedet 

syns nu kyrkoavgiften på ett tydligare sätt och man kan se hur mycket pengar, det vill säga 

skatt, som kyrkan drar av inkomsten.  

Kyrkan är en plats som bidrar till identitet och den behöver förändring för att folk ska vilja 

vara medlemmar. 
64

 

Att staten och kyrkan separerade från varandra hade ingen större påverkan på medlemsantalet 

i Svenska kyrkan. En skillnad var att kyrkoskatten försvann och att kyrkoavgiften på 1,09 % 

som kom att ses i inkomstdeklarationen. Den enskilde medlemmen och den lokala 

församlingen kände inte av separationen något märkvärdigt däremot kunde den svenska 

kyrkan känna av separationen rent ekonomiskt. Hällby Församling inkluderat med Tumbo och 

Råby-Rekarne församling har en av de bästa ekonomierna i hela Strängnäs stift.  Med den 
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ökade invandringen och religionsfriheten så är det självklart att svenska kyrkan kommer att 

tappa medlemmar räknat på befolkningen. Religionsfriheten har självklart spelat en stor roll i 

detta och det är klart att man ska ha religionsfrihet i ett fritt land. Kyrkan och med den 

inkluderat Hällby Församling upplever att de kan bestämma mer nu än före separationen. 

Staten har inte längre någon auktoritet att bestämma över kyrkan och heller inte vice versa.  

Efter kyrkans separation från staten kan man tydligt se att antalet utträden har ökat. De flesta 

utträden sker dock i större städer. Folk blir påminda om att de är medlemmar i svenska kyrkan 

när de får hem deklarationen eller blanketter till kyrkovalet och då går de ur den svenska 

kyrkan.
65

 

Utträden beror på olika faktorer som tillexempel ökad sekularisering och en ökad icke-kristen 

invandring. Utträden har ofta stor inverkan på de lokala församlingarna, speciellt de mindre 

församlingarna. Minskat medlemsantal betyder sämre ekonomiska förutsättningar, vilket 

resulterar i inställda verksamheter och ibland tvingas församlingar att upphöra med all 

verksamhet på grund av den dåliga ekonomin. En stor del av kyrkoavgiften man betalar för att 

vara medlem i svenska kyrkan går till den lokala församlingen men många tror att kyrkan har 

gott om pengar medan kyrkan i realiteten är beroende av inkomsterna från kyrkoavgiften.
66

 

Eftersom att det är förbjudet att folkbokföra personer efter religionstillhörighet kan man inte 

fasställa hur mycket invandringen har påverkat in- samt utträden i den svenska kyrkan. Jag 

kan bara spekulera i att de senaste decenniernas konflikter i traditionellt icke-kristna 

geografiska områden, så har den icke-kristna invandringen bidragit till att dra ner antalet 

kyrkomedlemmar i alla fall procentuellt i många områden runt och kring i landet. Även om 

det måste poängteras att förföljelser av kristna förekommer inom vissa av de konfliktdrabbade 

områdena, vilket gör det omöjligt att dra några slutsatser.  

Andra kristna samfund, som tillexempel pingstkyrkan, verkar inte ha påverkat Svenska 

kyrkans medlemsantal negativt. Pingstkyrkans medlemsantal nådde sin toppnotering 1985 och 

har i stort sett varit på nedgång de följande åren förutom 2010.
67
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I Hällby församling är 70,9% av befolkningen medlemmar i den svenska kyrkan.  

Det sekulariserade svenska samhället är inte längre i samma behov av kyrkan som tidigare.
68

 

Precis som alltid när aktörer och strukturer samspelar så måste vissa institutioner genom gå en 

funktionell anpassning.
69

 

Kyrkan och staten, är relationen verkligen över? 

När kyrkan och staten separerade försvann kyrkoskatten men den ersattes med en kyrkoavgift. 

Kyrkolagen ersattes med kyrkoordningen. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet som är det 

högst styrande organet inom den svenska kyrkan.
70

 

Kyrkoordningen utfärdades för första gången 1999 och varje år efter det har kyrkoordningen 

ändrat vissa punkter.
71

 

Staten och kyrkan är dock inte helt separerade. Det finns totalt 14 paragrafer som reglerar den 

svenska kyrkan. Två av dessa paragrafer innebär att den svenska kyrkan är i lag reglerad till 

att vara evangeliskt-lutheriansk. Den svenska kyrkan måste också vara en öppen folkkyrka.
72

  

Ett stort beslut som togs 1996 var att man inte längre föds in i den svenska kyrkan. Efter år 

1996 blir människor medlemmar i svenska kyrkan genom dopet och om man inte är döpt står 

man kvar på listan antecknad som i väntan på dop fram till sin 18-årsdag. 
73

 

Medlemsutvecklingen 

Den svenska kyrkan har publicerat en PDF-fil där man kan läsa om medlemsutvecklingen. De 

skriver följande;  

Medlemsutvecklingen påverkas av tre faktorer:  

1) Andelen medlemmar i befolkningen sjunker när äldre medlemmar dör, utan att det 

tillkommer lika många nya medlemmar genom dopet. Sedan år 1996 föds ingen till 
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medlemskap i Svenska kyrkan, utan föräldrar väljer detta åt sitt barn. (För dopstatistik, se 

särskild tabell och diagram.)  

2) Invandringen ökar folkmängden och bidrar till ett mångreligiöst Sverige. Den 

procentuella andel av folkmängden som är kyrkomedlemmar sjunker därmed.  

3) Icke-medlemmar väljer att inträda i Svenska kyrkan och medlemmar utträder. (För in- 

och utträdessiffor, se särskild tabell och diagram.) 74  
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4. Slutsatser och sammanfattning 

4.1 Slutsatser  
 

Kyrkan och statens skilsmässa den 1:a januari år 2000 var nödvändig för att 

religionsfrihetslagen skulle kunna fungera både i teorin samt praktiken. Det var många frågor 

som var tvungna att klaras ut innan beslutet om separationen gillades år 1995. Kyrkans 

främsta mål och det viktigaste för deras del var att reda ut de ekonomiska förutsättningarna. 

Kyrkan hade tidigare haft beskattningsrätt men denna skulle försvinna genom beslutet som 

togs gällande att kyrkan och stat skulle gå skilda vägar. Kyrkan skulle inte ensam få ta hand 

om det kulturarv som i stort sätt var det svenska folkets gemensamma. Idag får kyrkan bidrag 

från staten för att kunna underhålla kyrkobyggnaderna. Istället för beskattningsrätten tar nu 

kyrkan ut en kyrkoavgift för medlemmen i den svenska kyrkan. Kyrkoavgiften är något som 

syns på skattesedeln. Kyrkoavgiften ligger på 1,09 % av inkomsten varav begravningsavgiften 

är 0,21 %.  

Beslutet som togs år 1995 om att kyrkan och staten skulle gå skilda vägar den 1:a januari år 

2000 är inget som den vanliga medlemmen märker någon större skillnad av. Om man tillhörde 

den svenska kyrkan den 31 december år 1999 tillhörde man fortfarande den svenska kyrkan 

den 1:a januari år 2000.  En skillnad efter 1995 års beslut om separationen mellan kyrka och 

stat är att kyrkomötet bestämmer mer än tidigare och att riksdagen fått minskad makt över 

beslut och regler som tas för kyrkans beräkning. 

Sedan staten och kyrkan separerade år 2000 föds man inte längre som kristen. En ökad 

sekularism under 1990-talet har påverkat kyrkan i denna riktning. Det mångkulturella Sverige 

har även påverkat statens kontroll över den religiösa ordningen. Man föds alltså inte längre 

kristen i Sverige och en blir inte medlem i svenska kyrkan automatiskt utan man måste döpas 

för medlemskap. För att tillhöra den svenska kyrkan måste man vara svensk medborgare eller 

utländsk medborgare som är bosatt i Sverige men dopet är huvudvägen in i kyrkan. 

Det är omöjligt att veta varför den enskilde individen går ur den svenska kyrkan man kan bara 

spekulera men år 1999 var det 7 399 915 medlemmar i den svenska kyrkan vilket motsvarar 

83,5 % av folkmängden. År 2012 var det 6 446 729 medlemmar i den svenska kyrkan vilket 

motsvarar 67,5 % av folkmängden. Det är alltså en procentuell minskning på 16 % på 13 år.  

Sekularisering 
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De ständiga förändringarna i dagens Sverige har gjort att samhället blivit alltmer sekulariserat. 

Förändringarna är i rörelse hela tiden och världsbilden är inte längre religiös och än mindre 

enhetligt religiöst Sverige som det var förr. Idag är Sverige ett mångkulturellt land med 

många olika religiösa inriktningar och tro. Detta har tillsammans lett till beslutet som togs år 

1995 att staten och kyrkan skulle gå isär och förändra sin relation.  

Man kan tycka att det är självklart att kyrkan hamnar i skymundan i detta 

konsumtionssamhälle vi idag lever i. Det finns många andra alternativ att välja mellan än att 

gå till kyrkan. Genom upplysningen och det sekulariserade samhället finns nu en framtidstro 

som inte fanns förr. Förr trodde man att historien var något som var statiskt det vill säga något 

som står still men idag tror man på framtiden och att samhället och livet kommer att 

utvecklas. Idag tror man på en mångfald och på en individualism som gör att man har en 

större frihet.   

Innan sekulariseringsprocessen tog fart har Gud setts som den enda rätta och sanna vägen. 

Man har legitimerat sig med fraser som innehåller Guds namn tillexempel en kung av Guds 

nåde . Vetenskapen började dock konkurrera med religionen och har under en tid även den 

betraktats som den sanna vägen. Den traditionella vägen till både religiös kunskap och 

vetenskaplig kunskap ifrågasätts mer nu än förr. Forskningen uppdateras ständigt, man 

kommer fram till en viss kunskap men den kunskapen motbevisas strängt taget dagen efter. 

Man menar att man är trött på vetenskap man inte kan lita på en längre tid eftersom att nya 

rön uppdagas flitigt.  Det är inte helt oberättigat att säga att t.ex. bibeln också uppdagats med 

tiden. Detta kan då inte vara en absolut sanning, varken vetenskapen eller religionen. Det enda 

man kan vara säker på är fysikens lagar som inte förändras.  

Statens och kyrkans separation den 1:a januari år 2000 är en reflektion på dagens samhälle 

och att samhället idag inte är som det var när de tidigare genrationerna fortfarande levde. 

Skillnaderna är många men stora delar av skillnaderna jämfört med generationerna innan oss 

är bland annat geografiskt, kulturellt och religiöst. 

4.2 Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning har varit att kartlägga möjliga konsekvenser av statens och 

kyrkans åtskiljande år 2000 i en lokal församling. Fokuset i denna undersökning har legat på 

varför staten och kyrkan skildes åt samt konsekvenserna för kyrkans del och för den lokala 

församlingen.  
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Resultatet visade att för kyrkans del har de ekonomiska förutsättningarna varit en konsekvens 

av statens och kyrkans separation år 2000 för att kyrkan förlorade sin beskattningsrätt.  

Den svenska kyrkan tappar sina medlemmar. Medlemsminskningen inom den svenska kyrkan 

började dock innan statens och kyrkans separation. Idag kan man tydligt se att folket i 

samhället(aktörerna) går ur den svenska kyrkan av olika skäl. Ett av dessa skäl är 

kyrkoavgiften på 1,09 % av inkomsten som görs synlig i inkomstdeklarationen. Ett annat skäl 

är att det svenska samhället har genomgått en sekualiseringsprocess och individualism har en 

stark innebörd i denna kontext. Den vanlige medlemmen i den lokala församlingen döper sina 

barn, viger sig och begraver sina kära och engagerar sig inte mycket mer i den kyrkliga 

verksamheten. Efter statens och kyrkans separation har svenska kyrkan tappat medlemmar 

men det beror till större del inte på separationen utan på andra orsaker. Man kan alltid gå till 

kyrkan om man behöver prata med någon och den svenska kyrkan är och förblir en öppen 

folkkyrka och den svenska kyrkan avfärdar en såkallad kyrklig snävhet och välkomnar alla. 

Samhället är i ständig förändring och rådande struktur kan inte alltid hålla. Dagens samhälle 

har starka individer som tror på fri vilja och som inte alltid köper strukturens världsbild. 

Tidigare har det funnits en religiös världsbild i Sverige och ett behov av en enhetlig religiös 

stat men detta behov har förändrats precis som andra strukturer är i ständig förändring fick 

kyrkan och staten år 2000 skiljas åt för att de inte gynnade varandra längre på samma sätt som 

förr. Mina resultat visar att svenska kyrkan har tappat medlemmar sedan statens och kyrkans 

separation den 1:a januari år 2000. Mina resultat visar även att Hällby Församling tappat 

medlemmar sedan separationen. Min undersökning visar varför det varit viktigt att ha en 

kyrka i den lokala bygden. Min undersökning visar även att den svenska kyrkan tappar 

medlemmar pga. ekonomiska och religiösa skäl. Mina resultat visar att kyrkan inte har lika 

stort inflytande idag som den hade förr. Inte för att staten och kyrkan separerat utan pga. det 

minskade medlemsantalet. Kyrkans och statens separation har varit en långdragen process. De 

lokala påtryckningarna och handlingarna för byggnationen av Hällby Kyrka har varit av 

intresse för att förstå kyrkans betydelse för ett litet samhälle förr jämförande med idag. 
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6. Bilagor 

Intervjufrågor till informant 1 präst i Hällby församling 

 Varför var ett kyrkobygge så viktigt? 

  Vad innebar byggnationen av kyrkan för människorna, deras socken och levnadssätt. 

  Hur kom det sig att en liten grupp människor bestämde sig för detta? 

  Hur såg livet ut för dessa personer som startade denna insamling? 

  Hur såg samtiden på detta? 

Intervjufrågor till informant 2 ordförande i kyrkofullmäktige 

 Hur var kyrkan organiserad innan år 2000 och hur fungerade ”samarbetet”? 

 Har Svenska kyrkan fortfarande en relation med staten eller har Svenska kyrkan och 

staten brutit upp helt? 

 Innan den Svenska kyrkan och staten skiljdes åt, hur pass nära relation hade de med 

varandra före år 2000? 

 Vad har Svenska kyrkan förlorat/vunnit på att skiljas från staten? 

 Vilka effekter har skiljandet mellan Kyrkan och staten haft för Hällby församling? 

 Kan du berätta vad som var typiskt för kyrkan(med tanke på relationen mellan kyrka 

och stat) före år 2000 och vad som är typiskt för kyrkan idag? 

 Kan Svenska kyrkan forma samhället och påverka lika mycket idag jämfört med före 

år 2000? 

 Varför tror du att staten och kyrkan brutit med varandra? 

 Tror du att fler personer kommer till kyrkan idag jämfört med år 2000? 

 Kan Svenska kyrkan bestämma mer idag än före år 2000? 

 Tror du att personer anser att kyrkan inte har lika mycket legitimt värde idag än före år 

2000 eftersom staten och kyrkan då gick skilda vägar?  

 Hur har medlemsutvecklingen sett ut? 

Statistisk 

 Hur har frekvensen kyrkobesökare sett ut? 

 Hur många antal dop är det i genomsnitt under ett år? 

 Hur många antal vigslar är det i genomsnitt under ett år? 

 Hur många antal konfirmationer är det i genomsnitt under ett år? 

 Hur många antal kyrkliga begravningar är det i genomsnitt under ett år? 

 Tror du att kyrkan blivit mindre attraktiv än innan staten och kyrkans ”skilsmässa”?  
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 Tror du att fler personer går till frikyrkliga rörelser idag jämfört med förr? 

 Berätta om decentraliseringen av kyrkan. 

 Hur har sekulariseringsprocessen utvecklats med tanke på innan staten och kyrkan 

skiljdes åt år 2000? 

 

 

 

 


