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4.
Religiösa representanter i riksdagen

Magnus Hagevi

Denna studie blottar en paradox: Religiösa frågor blir allt vanligare i riksdagens beslutspro-
cess samtidigt som religionsutövningen i form av gudstjänstbesök tappar mark bland riksdags- 
ledamöterna. Ändå förblir sambandet mellan denna religionsutövning och parti stabilt och 
är fortfarande betydligt starkare bland riksdagsledamöterna än bland de väljare som röstat 

in dem. 
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I den svenska demokratins gryning var religion centralt.1 Den första uppgiften om an-
vändandet av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i Sverige är från när baptister 
etablerade en församling i Vallersvik söder om Göteborg 1848 (Westin, 1963). I samband 
med den svenska demokratiseringen mobiliserades medborgarna i den demokratiskt styrda 
väckelserörelsen (tillsammans med nykterhetsrörelsen) i liberalerna. Omkring en femte- 
del av andrakammarens riksdagsledamöter var i början av 1900-talet aktiva i frikyrkor 
och den överväldigande majoriteten av dem representerade liberalerna. I riksdagen drev 
de speciellt frågor om demokratisering, religionsfrihet, nykterhet och andra sociala frågor 
(Svärd, 1954; Lundkvist, 1977). Som svar på de demokratiska folkrörelserna i allmänhet 
och väckelserörelsen i synnerhet lanserade ledande företrädare för statskyrkan en nation-
alistisk folkrörelse utifrån idén om en folkkyrka. Rörelsens företrädare hade en framträ-
dande roll i mobiliseringen för fortsatt auktoritär kungamakt, bland annat i samband 
med Bondetåget till kungliga slottets borggård i Stockholm 1914 (Aronson, 2007). 

Dagens riksdagsledamöter framhäver sällan sin religiositet (eller frånvaro av religios-
itet). Det är inte ofta en riksdagsledamot presenteras som representant för en viss reli-
gion eller att en motion presenteras som ett förslag från riksdagens religiösa ledamöter. 
Kristdemokraterna har dock ett namn som borde röja ett intresse för religiösa frågor. 
Vid sidan av Tro & Solidaritet inom Socialdemokraterna är det tunnsått med religiösa 
organisationer knutna till de politiska partierna (även om något parti nämner ett nätverk 
på sin hemsida). Några etablerade tvärpolitiska nätverk mellan människor som delar tro 
eller liknande existerar inte i riksdagen. Däremot finns Riksdagens kristna grupp som 
varje vecka anordnar andakter i riksdagshuset.

Egentligen kanske annat vore att förvåna. Sveriges befolkning brukar ses som ett av 
världens mest sekulära (Inglehart, 2021). Tillbakagången av kyrklig religiositet är extra 
stark. Vid sidan av att andelen människor som aldrig besöker gudstjänster ökar drama-
tiskt avtar relationen mellan politiska preferenser och gudstjänstbesök. Detta är en form 
av sekularisering där religion betyder allt mindre för allt fler människor inom allt fler sam-
hällsområden (Hagevi, 2018; 2020). Forskare brukar förklara denna typ av sekularisering 
med individualisering, det vill säga en omfattande samhällsförändring som innebär att 
allt fler individer betonar sin självständighet i sociala relationer på bekostnad av kollektiv 
samhörighet (jfr Giddens, 1991). En aspekt av individualisering är att allt färre individer 
har en enskild dominerande identitet, utan väljer mellan olika identiteter som i allt min-
dre utsträckning är kopplade till varandra (Dobbelaere, 1981). En av de tidigare starkt 
dominerande identiteterna som tappar mark rör religion. Andra förhållanden i Sverige 
– som också är starkt knutna till sekularisering – rör förändrade relationer mellan staten 
och Svenska kyrkan i och med Lag om Svenska kyrkan som riksdagen beslutade 1998. Den 
innebär en från staten friare kyrka, även om lagen anger att staten fortfarande specialbe-
handlar Svenska kyrkan och att flera politiska partier alltjämt ställer upp i kyrkovalen. 

1 Författaren vill rikta ett tack till David Karlsson vars kommentarer har förbättrat detta kapitel.
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Religiös förändring i Sverige är långtifrån entydig. Samtidigt med ökad sekularisering 
argumenterar forskare för att religion blivit mer aktuellt. En del talar om ett postsekulärt 
samhälle i den meningen att en sekulär utgångspunkt inte längre alltid är given utan re-
ducerad till ett perspektiv bland många andra (Brommesson och Friberg-Fernros, 2013; 
Halldorf, 2018). Som en av orsakerna till det postsekulära samhället anges ökad invan-
dring från områden med en mer omfattande religiös tradition än vad som är vanligt i 
Sverige och som dessutom inte är luthersk. Det innebär att den svenska befolkningen inte 
bara antas vara ett av världens mest sekulära utan även en av Europas mest mångreligiösa 
(Sorgenfrei, 2019). Framförallt diskuteras islam som religion och muslimer som grupp 
(Lindberg, 2020). Debatten om islams roll i Sverige blossar upp i samband med olika 
händelser (Jensdotter, 2021). I detta sammanhang diskuteras även kristen nationalism i 
relation till tanken om Sverige som ett kristet land (Lindberg, 2015).

Vi vet inte tillräckligt om huruvida den religiösa förändringen i riksdagen liknar den i 
övriga samhället. Minskar religionens betydelse i riksdagen och för riksdagsledamöterna? 
Avsikten med föreliggande studie är att undersöka religiös förändring i riksdagen och 
bland riksdagsledamöterna från 1960-talet till 2010-talet och jämföra i vad mån den 
avspeglar motsvarande förändring bland svenska befolkningen. För att besvara den över-
gripande frågan ställer följande studie sex preciserade frågeställningar.

 1. I vilken utsträckning berör riksdagens beslutsprocess frågor om religion?
 2. Ökar eller minskar andelen gudstjänstbesökare bland riksdagsledamöterna?
 3. Ökar skillnaden i gudstjänstvanorna mellan riksdagsledamöterna och den 

 svenska befolkningen?
 4. Ökar eller minskar sambandet mellan gudstjänstbesök och partitillhörighet   

 bland riksdagsledamöterna?
 5. Har sambandet mellan gudstjänstbesök och parti förändrats på ett likartat sätt  

 bland riksdagsledamöterna som i svenska befolkningen?
 6. Uppfattar riksdagens religiösa ledamöter att de är representanter för religiösa 

 intressen?

Kapitlet fortsätter med att tidigare forskning om religiösa representanter redovisas. Det 
därefter kommande avsnittet redovisar undersökningens data. Den empiriska redovis-
ningen inleds med studier över förekomsten av frågor som berör religion i riksdagens 
beslutsprocess, följt av en analys av gudstjänstbesök bland riksdagsledamöterna och i 
den svenska befolkningen. Nästkommande avsnitt redovisar sambandet mellan guds- 
tjänstbesök och parti, dels bland riksdagsledamöterna, dels i den svenska befolkningen. 
Nästa avsnitt studerar riksdagsledamöternas syn på betydelsen av religiös representation. 
Kapitlet avslutar med att redovisa studiens huvudslutsatser.
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Forskning om religiösa representanter
Det är viktigt att beskriva religion och religiositet som mångdimensionella begrepp 
(Dobbelaere, 1981). I denna analys betraktas religion som uppsättningen antaganden 
som försöker bestämma skillnaden mellan en empirisk verklighet och ett relaterat och 
betydelsefullt överempiriskt verklighetssegment, språket och symbolerna som används i 
förhållande till denna skillnad eller de aktiviteter som är kopplade till dess antaganden 
(Hill, 1973: 42-43). Detta är en så kallad substantiell definition av religion som på många 
sätt liknar uppfattningar som antagligen är vanliga i vår del av världen. Religiositet rör 
således individens subjektiva upplevelse och perception av uppsättningen av dessa re-
ligiösa antaganden och användandet av språk och symboler kopplad till dem (jfr Hagevi, 
2002). Mångdimensionaliteten visar sig på flera sätt. I ett avseende kan människor vara 
eller inte vara religiösa. I ett annat avseende kan religiositet indikera hur viktigt religion 
är i människors liv. I ytterligare ett avseende kan innehållet i religiositet skifta mellan 
individer.

Tidigare forskning har noterat olika skäl till att det är viktigt att studera parlamentarik-
ers religiositet och religion i parlament. De skäl som noterats rör framförallt riksdagsarbe-
tet och i mindre utsträckning riksdagsledamöterna. Under enkammarriksdagen (1971-) 
har tidigare forskning noterat små skillnader i vanan att besöka gudstjänst mellan riks-
dagsledamöter och väljare. Istället fann forskarna att skillnaderna i gudstjänstvanor var 
betydligt större inom riksdagen – mellan riksdagsledamöter med olika partitillhörighet. 
Dessa skillnader var större än någon annan undersökt socioekonomisk faktor. Precis som 
på väljarnivå tenderade riksdagsledamöterna till övervägande del representera borgerliga 
partier, speciellt Kristdemokraterna hade en stor andel flitiga gudstjänstbesökare (Esaias-
son och Holmberg, 1996). Några viktiga orsaker till detta stöd rör, å ena sidan, borger-
liga partiers traditionella väljarbaser i dåvarande statskyrkan eller i frikyrkor och, å andra 
sidan, sekulära och ibland religionskritiska ståndpunkter från Socialdemokraterna, men 
framförallt Vänsterpartiet som fram till 1990 hade ”kommunisterna” i namnet (Hagevi, 
2021). Forskare har också noterat att religiösa riksdagsledamöter relativt ofta vill vara och 
är ledamöter i riksdagens utrikesutskott (Hagevi, 1998).

Religionssociologen Jonas Lindberg (2020) har undersökt om religionsfrågor tas upp 
i skandinaviska parlamentsdebatter. Under en mandatperiod vardera på 1980-, 1990-, 
2000- och 2010-talet har Lindberg studerat i vad mån riksdagsdebatterna innehöll re-
ligiösa referenser. Han kom fram till att antalet debatter där någon riksdagsledamot gör 
religiösa referenser har ökat. Ökningen är speciellt stor i Sverige och Danmark, men 
något lägre i Norge. En orsak till ökningen är enligt Lindberg att partisystemen förändrats 
och att auktoritära populistpartier som Sverigedemokraterna i större utsträckning tar upp 
religion och då främst islam.

En stor del av forskningen om religiösa representanter har relaterat till fri röstning i 
parlament. Vad gäller religion har främst frågor som associerats till etik varit föremål för 
fri röstning i Sveriges Riksdag (Sannerstedt, 1992). Fri röstning har också noterats i andra 
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länder och även då har parlamentarikernas religiositet visat sig ha betydelse (Hibbing 
och Marsh, 1987; Bauman m fl., 2015). Frågor som tidigare betraktades som etiska och 
personliga har dock partipolitiserats under de senaste decennierna i och med en ökad 
betydelse för kulturella värdefrågor (Oscarsson m fl., 2021), varför utrymmet för ”fri 
röstning” kan tänkas ha krympt. 

I USA noterade forskare att religiösa kongressledamöters voteringar var kopplade till 
den religiösa sammansättningen i deras valkrets. Valkretsar med en stor andel teologiskt 
konservativa protestanter associerades med att kongressledamöternas stöd för liberala 
förslag minskade, medan valkretsar med mer konventionella protestanter och konfes-
sionslösa väljare hade representanter som i större utsträckning stödde liberala förslag i 
kongressen (Green och Guth, 1991). Forskare har också kunnat relatera amerikanska 
senatorers religiösa tro till legislativa voteringar i frågor om kulturella värderingar, ekono-
miska vänster-högerfrågor och utrikespolitiska frågor (Arnon, 2018). 

Undersökningsmaterialet
För att studera i vilken utsträckning riksdagens beslutsprocess i frågor som berör religion 
har förändrats genomförs en studie av olika indikatorer på religion i riksdagens utskotts-
betänkanden 1965-2020 (till och med riksmötet 2019/20). Dessa data är hämtade från 
Sveriges Riksdags internetsida ”Dokument & lagar” (Sveriges Riksdag 2021) och bygger 
på en sökning med filtret ”Betänkanden och utlåtanden” för respektive riksmöte (för de 
använda sökorden, se kommentar till figur 1 och 2). Förvisso är ytterligare sökord än de 
som används möjliga, men de som används borde i tillräcklig stor omfattning indikera 
förändringar av religions betydelse vid riksdagens beslutsprocess.

Denna studies fokus är dock riktat på Riksdagsundersökningarna som genomfördes 
mellan 1969-2018 (se kapitel 1 i denna bok). Från 1988 och framåt studeras också data 
insamlade av SOM-institutet vid Göteborgs universitet (SOM-institutet 2019) och 
SVTs vallokalundersökningar (SVT/Valu) (Oscarsson m fl., 2018). SOM-institutets un-
dersökningar genomförs i form av postenkäter riktade till representativa urval av sven-
ska befolkningen mellan 16-75/80/85 år (den övre åldersgränsen har successivt höjts i 
undersökningarna). SVT/Valu är en vallokalsundersökning (exit poll) som sedan 1991 
genomförs av Sveriges television i samarbete med Göteborgs universitet och Kungliga 
tekniska högskolan. Vid ett urval av röstställen ombeds då väljarna att fylla i en enkät 
när de lämnar vallokalen. För att erhålla uppgifter för 1988 och 1994 används minnes- 
uppgifter från SVT/Valu 1991 och 1998. För fråge- och svarsformulering, se kommen-
tarer till kapitlets tabeller och figurer.

Utsträckningen som riksdagens beslutsprocess berör frågor om religion 
För att studera i vilken utsträckning riksdagens beslutsprocess berör frågor om religion 
analyseras riksdagsutskottens betänkanden. Riksdagen kan inte fatta några lagar eller 
beslut (annat än vid misstroendevotum och statsministeromröstning) utan att de är 
beredda i utskott. Debatten och besluten i riksdagens kammare berör förslag och reserva-
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tioner i utskottsbetänkanden. I den mån religion är en fråga i dessa betänkanden har detta 
ämne berörts i utskottsberedningen av frågan och är den del av riksdagens beslutsprocess. 
I figur 1 redovisas antalet utskottsbetänkanden som refererar till religion från riksmötet 
1965 till och med riksmötet 2019/2020. Dessutom redovisas motsvarande andel av samt-
liga utskottsbetänkanden. Ju högre antal och andel betänkanden som anger referenser till 
religion, i desto större utsträckning berör riksdagen religion i sin beslutsprocess. Förvisso 
kan en referens ha olika kvalité: ett utskottsbetänkande som behandlar förändrade re-
lationer mellan staten och Svenska kyrkan kan betraktas inta en större roll i riksdagens 
beslutsprocess än en uppräkning av diskrimineringsgrunder av typen ”kön, t.ex. etnisk 
tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck” som inte är ovanlig i utskotts-
betänkanden. Även om det sker en ökning av dessa uppräkningar över tid bedöms inte 
denna ökning påverka slutsatserna.2 Förvisso är det en grov indikator på om riksdagens 
beslutsprocess berör religiösa frågor. Det är ändå rimligt att anta att kvalitativa skillnader 
i huvudsak tar ut varandra över tid.
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Kommentar: Data från figuren är hämtade från Sveriges Riksdags internetsida ”Dokument & 
lagar” och bygger på en sökning med filtret ”Betänkanden och utlåtanden” för respektive år. 
Följande sökord användes (som även beaktar variationer): religion, religiös, religiositet, 
kyrka, kyrkan, frikyrka, frikyrkor, missionsförbundet, missionskyrkan, pingströrelsen, livets 
ord, equmeniakyrkan, kristna, kristendom, judendom, judisk, judar, katolsk, katolik, ortodox 
/kristen/troende/kyrka, muslim och islam. Årtal avser år då riksdagen påbörjade riksmötet. 
 
Även om antalet utskottsbetänkanden som på något sätt beaktar religion varierar mellan 
riksmötena finns det en tendens som visar på ett ökat antal utskottsbetänkanden med religiösa 
referenser under perioden. Detta antas indikera att riksdagen allt mer berör religiösa frågor i 
sin beslutsprocess. Det är dock inte möjligt att upptäcka en speciell ökning av religionens 
betydelse i samband med att Kristdemokraterna kom in i riksdagen 1991. I figur 1 visar 
antalet och andelen betänkanden ungefär samma trend. I fortsättningen fokuserar 
redovisningen därför på antalet betänkanden. 
 
Det är möjligt att tänka sig fler förändringar över tid än att religiösa referenser i utskotten ökar 
eller minskar. Som nämns i inledningen har samhället förändrats och blivit både mer sekulärt 
och mångreligiöst. Detta kan ha påverkat på vilket sätt riksdagen beaktar religion i 
beslutsprocessen. I figur 2 är data som redovisades i figur 1 uppdelad i fem kategorier: 
religion, kyrka, frikyrka, kristna/kristendom och muslim/islam. Eftersom flera referenser kan 
förekomma i ett och samma utskottsbetänkande kan nu antalet utskottsbetänkanden med 
religiösa referenser överstiga antalet som redovisas i figur 1. 
 
Figur 2: Referenser religion, kyrka, frikyrka, kristendom och islam i utskottsbetänkanden 
1965-2020 (antal betänkanden med respektive referenser). 
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Figur 1. Religiösa referenser i riksdagens utskottsbetänkanden 1965-2020. 
Antal betänkanden med religiösa referenser (svart heldragen linje, vänster 
y-axel) och procentandel betänkanden med religiösa referenser av samtliga 
betänkanden (grå streckad linje, höger y-axel).

Kommentar: Data från figuren är hämtade från Sveriges Riksdags internetsida ”Dokument & 
lagar” och bygger på en sökning med filtret ”Betänkanden och utlåtanden” för respektive år. 
Följande sökord användes (som även beaktar variationer): religion, religiös, religiositet, kyrka, 
kyrkan, frikyrka, frikyrkor, missionsförbundet, missionskyrkan, pingströrelsen, livets ord, equme-
niakyrkan, kristna, kristendom, judendom, judisk, judar, katolsk, katolik, ortodox /kristen/troende/
kyrka, muslim och islam. Årtal avser år då riksdagen påbörjade riksmötet.

2 Ett exempel är riksmötet 2005/06 som toppar antalet utskottsbetänkanden som refererar till religion (101 betänkanden), varav 
10 betänkanden enbart refererar till en lista av diskrimineringsgrunder.
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Även om antalet utskottsbetänkanden som på något sätt beaktar religion varierar mellan 
riksmötena finns det en tendens som visar på ett ökat antal utskottsbetänkanden med 
religiösa referenser under perioden. Detta antas indikera att riksdagen allt mer berör re-
ligiösa frågor i sin beslutsprocess. Det är dock inte möjligt att upptäcka en speciell ökning 
av religionens betydelse i samband med att Kristdemokraterna kom in i riksdagen 1991. 
I figur 1 visar antalet och andelen betänkanden ungefär samma trend. I fortsättningen 
fokuserar redovisningen därför på antalet betänkanden.

Det är möjligt att tänka sig fler förändringar över tid än att religiösa referenser i utskot-
ten ökar eller minskar. Som nämns i inledningen har samhället förändrats och blivit både 
mer sekulärt och mångreligiöst. Detta kan ha påverkat på vilket sätt riksdagen beaktar 
religion i beslutsprocessen. I figur 2 är data som redovisades i figur 1 uppdelad i fem 
kategorier: religion, kyrka, frikyrka, kristna/kristendom och muslim/islam. Eftersom flera 
referenser kan förekomma i ett och samma utskottsbetänkande kan nu antalet utskotts-
betänkanden med religiösa referenser överstiga antalet som redovisas i figur 1.
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Kommentar: Data från figuren är hämtade från Sveriges Riksdags internetsida ”Dokument & 
lagar” och bygger på en sökning med filtret ”Betänkanden och utlåtanden för respektive år 
med  följande sökord: (som även beaktar variationer): religion, religiös, religiositet 
(kategoriserade som ”religion”), kyrka, kyrkan (kategoriserade som ”kyrka”, frikyrka, 
frikyrkor, missionsförbundet, missionskyrkan, pingströrelsen, livets ord, equmeniakyrkan 
(kategoriserade som ”frikyrka”), kristna, kristendom (kategoriserade som 
”kristna/kristendom”), muslim och islam (kategoriserade som ”muslim/islam”). Årtal avser år 
då riksdagen påbörjade riksmötet. Betänkanden med referenser till judendom, katolicism och 
ortodox kristendom redovisas inte på grund av lågt antal.  
 
Det är främst antalet utskottsbetänkanden med allmänna referenser till religion som har ökat, 
medan referenserna till kyrka är ungefär lika vanliga 2010-talet som under 1960-talet, även 
om det har skett en minskning av utskottsbetänkanden med kyrkliga referenser sedan början 
av 1990-talet. Sedan millennieskiftet har antalet utskottsbetänkanden med referenser till 
kristna/kristendom och muslimer/islam ökat. Utskottsbetänkanden som specifikt refererar till 
frikyrkor har egentligen aldrig varit vanliga. Eftersom denna grupp är speciellt heterogen har 
en extra utökad sökning genomförts med flera olika sökord (se kommentar till figur 1 och 2) 
för att på så sätt kontrollera att valet av sökord inte påverkar resultatet. Trots detta förändras 
inte antalet betänkanden med frikyrkliga referenser nämnvärt. En tolkning av resultatet är att i 
vad mån riksdagen berör religiösa frågor i sin beslutsprocess dels och främst rör ett ökat 
intresse för religion i allmänhet, dels ett något större intresse för religiös identitet. Förvisso 
kan en del av referenserna till religion ”gömma” en religiös identitet. I svenska befolkningen 
tycks, till exempel, religion främst associeras med islam, inte till kristendom (Hagevi, 2020). 
Däremot ökar inte intresset för kyrkliga institutioner utan det tycks i huvudsak minska från 
1990-talet och framåt.  
 
Vad som inte framgår av figur 1 och 2 är varför religiösa frågor oftare behandlas i riksdagens 
beslutsprocess. Kanske är det en av alla indikatorer på ett postsekulärt samhälle, men denna 
analys visar inte varför ett sådant samhälle utvecklats eller varför det innebär att riksdagens 
beslutsprocess behandlar fler betänkanden som beaktar religion. Det framgår inte heller i vad 
mån riksdagens behandling av religiösa frågor grundar sig på en vilja att stödja religion och 
religiösa eller om intresset snarare rör en kritisk hållning till religion och en vilja att styra 
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Figur 2. Referenser religion, kyrka, frikyrka, kristendom och islam i utskotts-
betänkanden 1965-2020 (antal betänkanden med respektive referenser).

Kommentar: Data från figuren är hämtade från Sveriges Riksdags internetsida ”Dokument & 
lagar” och bygger på en sökning med filtret ”Betänkanden och utlåtanden för respektive år med  
följande sökord: (som även beaktar variationer): religion, religiös, religiositet (kategoriserade som 
”religion”), kyrka, kyrkan (kategoriserade som ”kyrka”, frikyrka, frikyrkor, missionsförbundet, mis-
sionskyrkan, pingströrelsen, livets ord, equmeniakyrkan (kategoriserade som ”frikyrka”), kristna, 
kristendom (kategoriserade som ”kristna/kristendom”), muslim och islam (kategoriserade som 
”muslim/islam”). Årtal avser år då riksdagen påbörjade riksmötet. Betänkanden med referenser till 
judendom, katolicism och ortodox kristendom redovisas inte på grund av lågt antal. 
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Det är främst antalet utskottsbetänkanden med allmänna referenser till religion som 
har ökat, medan referenserna till kyrka är ungefär lika vanliga på 2010-talet som under 
1960-talet, även om det har skett en minskning av utskottsbetänkanden med kyrkliga ref-
erenser sedan början av 1990-talet. Därmed ökar inte intresset för kyrkliga institutioner 
utan det tycks i huvudsak minska från 1990-talet och framåt. Sedan millennieskiftet har 
antalet utskottsbetänkanden med referenser till kristna/kristendom och muslimer/islam 
ökat. Utskottsbetänkanden som specifikt refererar till frikyrkor har egentligen aldrig varit 
vanliga. Eftersom denna grupp är speciellt heterogen har en extra utökad sökning genom-
förts med flera olika sökord (se kommentar till figur 1 och 2) för att på så sätt kontrollera 
att valet av sökord inte påverkar resultatet. Trots detta förändras inte antalet betänkanden 
med frikyrkliga referenser nämnvärt. En tolkning av resultatet är att i vad mån riksdagen 
berör religiösa frågor i sin beslutsprocess dels och främst rör ett ökat intresse för religion 
i allmänhet, dels ett något större intresse för religiös identitet. Förvisso kan en del av 
referenserna till religion ”gömma” en religiös identitet. I svenska befolkningen tycks, till 
exempel, religion främst associeras med islam, inte med kristendom (Hagevi, 2020). 

Vad som inte framgår av figur 1 och 2 är varför religiösa frågor oftare behandlas i 
riksdagens beslutsprocess. Kanske är det en av alla indikatorer på ett postsekulärt sam-
hälle, men denna analys visar inte varför ett sådant samhälle utvecklats eller varför det 
innebär att riksdagens beslutsprocess behandlar fler betänkanden som beaktar religion. 
Det framgår inte heller i vad mån riksdagens behandling av religiösa frågor grundar sig på 
en vilja att stödja religion och religiösa eller om intresset snarare rör en kritisk hållning till 
religion och en vilja att styra religionsutövning. Om analysnivån lämnar samhällsnivån 
till förmån för individnivån så skulle ett ökat intresse för religion i riksdagens beslutspro-
cess kunna relateras till en förändring av riksdagsledamöternas religiösa intresse, vilket är 
något som beaktas i analysens nästa steg.

Riksdagsledamöternas och svenska befolkningens gudstjänstbesök
I det följande studeras andelen gudstjänstbesökare bland riksdagsledamöterna 1969 och 
sedan mer regelbundet från 1985 och framåt. Vanan att besöka gudstjänst analyseras 
på tre nivåer: regelbundet (minst en gång i månaden), mera sällan och aldrig. Figur 3 
redovisar gudstjänstbesök bland riksdagsledamöterna med början 1969 (redovisas som 
separata punkter) och sedan 1985-2018 i en linje (1991 genomfördes ingen riksdagsun-
dersökning).
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Enligt resultatet i figur 3 minskar andelen gudstjänstbesökande riksdagsledamöter över 
tid. Under riksmötet 1969 uppgav en fjärdedel av riksdagsledamöterna att de besökte 
gudstjänst regelbundet. Vi nästa riksdagsundersökning 1985 hade andelen minskat till 
en sjättedel (medan sällanbesökarna ökade ungefär lika mycket), en nivå som andelen 
regelbundna gudstjänstbesökare rört sig runt sedan dess. Undantaget uppgifterna från 
1969 har den stora förändringen rört den ökade andelen riksdagsledamöter som aldrig 
besöker gudstjänst. Från 1985 är den allmänna tendensen att andelen riksdagsledamöter 
som sällan besöker gudstjänst minskar (–10 procentenheter) medan andelen som aldrig 
besöker gudstjänst ökar (+13 procentenheter). Dras jämförelsen tillbaka till riksmötet 
1969 är ökningen av andelen riksdagsledamöter som aldrig besöker gudstjänst än större. 
Då uppgav en fjärdedel av riksdagsledamöterna att de aldrig besökte gudstjänst, en andel 
som 2018 hade ökat till nästan 40 procent. Att detta kan variera på kort tid framkom 
då riksmötet 2014 hade ungefär lika stor andel riksdagsledamöter som aldrig besökte 
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(kategoriseras sällan) och ”aldrig” (kategoriseras som aldrig).  
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Figur 3. Gudstjänstbesökare bland riksdagsledamöterna 1969, 1985-1988, 
1994-2018 (procent).

Kommentar: Data från Riksdagsundersökningarna 1969-2018. År 1969 löd frågan ”Hur ofta 
brukar Ni gå till gudstjänst eller på möten i någon frikyrka eller i statskyrkan?”. 1985-2002 löd 
frågan: ”Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i Svenska kyrkan, i någon frikyrka eller 
någon annan kyrka eller samfund?”. År 2006 löd frågan: ”Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst 
eller på möte i någon kyrka/religiöst samfund?”. Åren 2010-2018 löd frågan: ”Hur ofta brukar Du 
gå på gudstjänst eller annat religiöst möte eller ägna Dig åt någon religiös aktivitet?”. Vid varje 
riksdagsundersökning har svaren varit ”minst en gång i månaden” (kategoriseras som regelbun-
det), ”några gånger om året”, ”mera sällan” (kategoriseras sällan) och ”aldrig” (kategoriseras som 
aldrig). 
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en gudstjänst som riksmötet 1969 som ägde rum 45 år tidigare (och andelen riksdags- 
ledamöter som sällan besökte gudstjänst ökade tillfälligt). Resultatet i figur 3 visar således 
att andelen gudstjänstbesökande riksdagsledamöter i huvudsak minskar. Riksdagens 
ökade intresse för att fatta beslut som rör religiösa frågor kan således inte härledas till att 
religionsutövningen har ökat bland riksdagsledamöterna.

I figur 4 redovisas uppgifter om gudstjänstbesök bland svenska befolkningen under 
valåren 1988-2018. Bland svenska befolkningen kan en klarare utveckling noteras där 
andelen som aldrig besöker gudstjänst ökar på bekostnad av andelen som sällan besök-
er gudstjänst. Även nu är andelen regelbundna gudstjänstbesökare förhållandevis stabil, 
även om tendensen är svagt vikande. 

På det hela taget tycks sekulariseringen i form av minskande besök av gudstjänster vara 
större i den svenska befolkningen än i riksdagen. En jämförelse av andelarna i figur 3 
och 4 bland riksdagsledamöterna och svenska befolkningen 1988 och 2018 ger stöd för 
att skillnaderna i gudstjänstvanor ökat mellan väljare och valda. År 1988 var andelen 
regelbundna gudstjänstbesökare någon procentandel (+1 procentenheter) större bland 
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Figur 4. Gudstjänstbesökare i den svenska befolkningen valåren 1988-2018 
(procent).

Kommentar: Data från SOM-institutet. Frågan löd: ”Hur ofta har du under de senaste 12 
månaderna gjort följande?” varpå bland annat ”Besökt gudstjänst eller religiöst möte” nämndes. 
Svarsmöjligheterna var ”ingen gång” (kategoriseras som ”aldrig”), ”någon gång under de senaste 
12 månaderna”, ”någon gång i halvåret”, ”någon gång i kvartalet” (kategoriseras som ”sällan”), 
”någon gång i månaden”, ”någon gång i veckan” och ”flera gånger i veckan” (kategoriseras som 
”regelbundet”).
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riksdagsledamöterna än bland svenska befolkningen, en skillnad som ökade till en knapp 
handfull procentenheter 2018 (+3 procentenheter). De som sällan besökte gudstjänst var 
1988 betydligt fler bland riksdagsledamöterna (+25 procentenheter), något som 2018 
hade ökat ytterligare (+30 procentenheter). Störst skillnad mellan riksdagsledamöterna 
och befolkningen var det båda åren rörande andelen som aldrig besöker gudstjänst (–25 
procentenheter 1988 och –32 procentenheter 2018). Det var vid båda tillfällena en betyd- 
ligt mindre andel riksdagsledamöter som aldrig besökte gudstjänst än vad som var fallet i 
den svenska befolkningen. 

Skillnaden mellan riksdagsledamöter och väljare är således inte så stor vad gäller regel-
bundna gudstjänstbesökare – som sannolikt i förhållandevis stor grad har religion som en 
viktig del av sitt liv. Istället finns i riksdagen en grupp sällanbesökare som inte i samma ut-
sträckning återfinns i den svenska befolkningen. Till stor del kan skillnaderna antagligen 
hänföras till att riksdagsledamöter tenderar att ha bredare nätverk i civilsamhället – även 
dess religiösa del – än vad som är vanligt för många i befolkningen (Fransson, 2018). Eller 
för att utrycka det hela mer krasst utifrån social representation: passiva och allmänt indif-
ferenta medborgare är inte välrepresenterade i riksdagen. En annan faktor att beakta är att 
sekulariseringen hunnit längst bland befolkningens yngre åldersgrupper vars generation i 
relativt liten utsträckning är invalda som riksdagsledamöter. Situationen i riksdagen kan 
således till viss del bero på att det där finns en eftersläpning av vad som hänt i samhället 
och som justeras allt eftersom tiden går.

Samband mellan gudstjänstbesök och parti
Tidigare forskning har noterat att skillnaden i gudstjänstbesök mellan väljare och riks-
dagsledamöter var betydligt mindre än mellan riksdagsledamöter med olika partitill-
hörighet (Holmberg och Esaiasson, 1986). I figur 5 redovisas sambandet mellan guds- 
tjänstbesök och riksdagsledamöternas partitillhörighet (heldragen svart linje), men också 
sambandet mellan svenska befolkningens gudstjänstbesök och partipreferenser enligt två 
undersökningsserier. Den första är SOM-institutets undersökningar (prickad linje med 
grå markeringar vid mättillfället) och SVT/Valu (streckad linje med vita markeringar 
vid mättillfället). För detta ändamål används nominalskalemåttet Cramérs V som vari-
erar mellan 0 (inget samband mellan gudstjänstbesök och parti) och 1 (perfekt samband 
mellan gudstjänstbesök och parti). Ju högre värde Cramérs V redovisar, desto starkare 
samband mellan gudstjänstbesök och parti. Ju lägre värde Cramérs V redovisar, desto 
svagare samband.
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Sambandet mellan gudstjänstbesök och partitillhörighet har alltid varit starkare bland 
riksdagsledamöterna än sambandet mellan gudstjänstbesök och partipreferens bland 
svenska befolkningen (samma sak gällde även 1969, men det redovisas ej i figur 5). Men 
skillnaderna har ökat över tid. Medan sambandet mellan svenska folkets gudstjänstbesök 
och partipreferenser har dalat både enligt SOM-institutet och SVT/Valu finns inte sam-
ma tendens bland riksdagsledamöterna. Måhända kunde ett avtagande samband noteras 
bland riksdagsledamöterna 1998-2014, men trenden bryts tvärt av 2018. Detta år är sam-
bandet mellan partitillhörighet och gudstjänstbesök betydligt starkare än motsvarande 
samband svenska befolkningen. 

Ett samband mellan gudstjänstbesök och partitillhörighet kan uppstå på flera tänkbara 
sätt. Ett minskat samband kan bero på att partier med få gudstjänstbesökare fått fler 
sådana, men det kan även bero på att partier som tidigare haft en stor andel gudstjän-
stbesökare har fått färre. Ett stabilt samband över tid kan också röja variationer mellan 
partierna. Låt oss därför gå vidare i analysen och undersöka gudstjänstbesök parti för parti 
bland både väljare och valda. Kommentarerna fokuserar således inte enbart på religiös 
förändring över tid, utan även förändringar som kan belysa det övergripande samban-
det mellan riksdagsledamöternas gudstjänstbesök och partitillhörighet. I figur 6 redovi-
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Kommentar: Data från Riksdagsundersökningarna 1985-2018, SOM-institutet 1988-2018 och 
SVT/Valu 1991-2018. För formulering av enkätfrågor och -svarsmöjligheter, se kommentarer 
till figur 3 och 4. 
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Figur 5. Sambandet mellan gudstjänstbesök och partival/-tillhörighet bland 
svenska väljare 1988-2018 och riksdagsledamöter 1985-2018 (Cramérs V). 

Kommentar: Data från Riksdagsundersökningarna 1985-2018, SOM-institutet 1988-2018 och 
SVT/Valu 1991-2018. För formulering av enkätfrågor och -svarsmöjligheter, se kommentarer till 
figur 3 och 4.
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sas riksdagsledamöternas gudstjänstbesök efter partitillhörighet 1969 (tre punkter) och 
1985-2018. Heldragen linje är regelbundna gudstjänstbesökare, streckad linje är de som 
sällan besöker gudstjänst och prickad linje är de som aldrig besöker gudstjänst.

Figur 6. Gudstjänstbesök efter partitillhörighet bland riksdagsledamöterna, 
1969, 1985-2018 (procent). 

Kommentar: Data från Riksdagsundersökningarna 1969-2018. För formulering av enkätfrågor, 
se kommentar till figur 3. Vid varje riksdagsundersökning har svaren varit ”minst en gång i 
månaden” (kategoriseras som regelbundet), ”några gånger om året”, ”mera sällan” (kategoriseras 
som sällan) och ”aldrig” (kategoriseras som aldrig).
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(procent).  
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Kommentar: Data från Riksdagsundersökningarna 1969-2018. 1969 löd frågan ”Hur ofta brukar 
För formulering av enkätfrågor, se kommentar till figur 3. Vid varje riksdagsundersökning har 
svaren varit ”minst en gång i månaden” (kategoriseras som regelbundet), ”några gånger om 
året”, ”mera sällan” (kategoriseras som sällan) och ”aldrig” (kategoriseras som aldrig). 
 
Partiernas riksdagsledamöter har mycket olika gudstjänstvanor. För en del partier har dessa 
vanor förändrats över tid. Ett av dessa partier är Centerpartiet. Länge besökte Centerpartiets 
riksdagsledamöter gudstjänst antingen regelbundet eller sällan. År 1969 besökte hälften av 
den centerpartistiska riksdagsgruppen gudstjänst regelbundet, medan den andra hälften gjorde 
sådana besök mer sällan. Endast en centerpartist uppgav att vederbörande aldrig besökte 
gudstjänst. Därefter har andelen centerpartister som regelbundet besöker gudstjänst minskat 
och 2018 var det bara var en centerpartist som uppgav sig fira gudstjänst regelbundet. Istället 
har främst andelen centerpartister som aldrig besöker gudstjänst ökat till en femtedel av 
partigruppen. 
 
Kristdemokraternas partigrupp i riksdagen består till stor del av regelbundna 
gudstjänstbesökare. Med undantag av 2014 så uppger omkring tre fjärdedelar av riksdagens 
kristdemokrater att de firar gudstjänst regelbundet. Enda hacket i kurvan kom 2014 då en 
större andel av de regelbundna gudstjänstfirarna byttes mot de som mer sällan besökte 
gudstjänst. År 2018 noteras också för första gången en kristdemokrat som aldrig firar 
gudstjänst. 
 
I slutet av 1960-talet bestod halva Liberalernas riksdagsgrupp av regelbundna gudstjänstfirare. 
Detta var naturligtvis ett utslag av frisinnet i det som då hette Folkpartiet (Hagevi, 2016). 
Därefter bär det dock brant utför vad gäller Liberalernas regelbundna gudstjänstfirande. 
Bottennivån nåddes 2014 med knappt sju procent regelbundna gudstjänstfirare i partigruppen, 
vilket dock repade sig till drygt 13 procent 2018. Också de som sällan firar gudstjänst har 
minskat från en toppnotering på över 70 procent 2006 till 40 procent 2018. Istället är det 2018 
vanligare att liberala riksdagsledamöter aldrig besöker gudstjänst: nästan hälften av 
Liberalernas riksdagsledamöter brukar aldrig besöka gudstjänst. 
 
Riksdagens miljöpartister har aldrig varit flitiga gudstjänstbesökare, men tendensen är ändå 
att denna andel är krympande. Vid riksmötena 2010-2018 har ingen miljöpartist uppgivet att 
de besöker gudstjänst regelbundet. Istället är det vanligt att riksdagsgruppen delas lika mellan 
miljöpartister som sällan eller aldrig besöker gudstjänst (låt vara att de som sällan besöker 
gudstjänst fick övertag i miljöpartiets riksdagsgrupp 1998-2006.  
 
Även bland riksdagens moderater var halva partigruppen regelbundna gudstjänstbesökare i 
slutet av 1960-talet. Därefter har den regelbundet gudstjänstfirande andelen minskat till 
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Partiernas riksdagsledamöter har mycket olika gudstjänstvanor. För en del partier har des-
sa vanor förändrats över tid. Ett av dessa partier är Centerpartiet. Länge besökte Center-
partiets riksdagsledamöter gudstjänst antingen regelbundet eller sällan. År 1969 besökte 
hälften av den centerpartistiska riksdagsgruppen gudstjänst regelbundet, medan den an-
dra hälften gjorde sådana besök mer sällan. Endast en centerpartist uppgav att veder-
börande aldrig besökte gudstjänst. Därefter har andelen centerpartister som regelbundet 
besöker gudstjänst minskat och 2018 var det bara var en centerpartist som uppgav sig 
fira gudstjänst regelbundet. Istället har främst andelen centerpartister som aldrig besöker 
gudstjänst ökat till en femtedel av partigruppen.

Kristdemokraternas partigrupp i riksdagen består till stor del av regelbundna guds- 
tjänstbesökare. Med undantag av 2014 så uppger omkring tre fjärdedelar av riksdagens 
kristdemokrater att de firar gudstjänst regelbundet. Enda hacket i kurvan kom 2014 då 
en större andel av de regelbundna gudstjänstfirarna byttes mot de som mer sällan besökte 
gudstjänst. År 2018 noteras också för första gången en kristdemokrat som aldrig firar 
gudstjänst.

I slutet av 1960-talet bestod halva Liberalernas riksdagsgrupp av regelbundna guds- 
tjänstfirare. Detta var naturligtvis ett utslag av frisinnet i det som då hette Folkpartiet 
(Hagevi, 2016). Därefter bär det dock brant utför vad gäller Liberalernas regelbundna 
gudstjänstfirande. Bottennivån nåddes 2014 med knappt sju procent regelbundna guds- 
tjänstfirare i partigruppen, vilket dock repade sig till drygt 13 procent 2018. Också de 
som sällan firar gudstjänst har minskat från en toppnotering på över 70 procent 2006 
till 40 procent 2018. Istället är det 2018 vanligare att liberala riksdagsledamöter aldrig 
besöker gudstjänst: nästan hälften av Liberalernas riksdagsledamöter brukar aldrig besöka 
gudstjänst.

Riksdagens miljöpartister har aldrig varit flitiga gudstjänstbesökare, men tendensen är 
ändå att denna andel är krympande. Vid riksmötena 2010-2018 har ingen miljöpartist 
uppgivet att de besöker gudstjänst regelbundet. Istället är det vanligt att riksdagsgruppen 
delas lika mellan miljöpartister som sällan eller aldrig besöker gudstjänst (låt vara att de 
som sällan besöker gudstjänst fick övertag i miljöpartiets riksdagsgrupp 1998-2006. 

Även bland riksdagens moderater var halva partigruppen regelbundna gudstjänst-
besökare i slutet av 1960-talet. Därefter har den regelbundet gudstjänstfirande andelen 
minskat till omkring en tiondel av riksdagsgruppen. Dessa förhållanden har varit täm-
ligen stabila sedan mitten av 1980-talet, men några enskilda avvikande år. Den stora 
majoriteten av de moderata riksdagsledamöterna besöker sällan gudstjänster.

Väljarna har aldrig röstat in en stor andel socialdemokrater som är regelbundna guds- 
tjänstbesökare i riksdagen. Istället har andelen som aldrig besöker gudstjänst varit hög, men 
2018 är andelen som sällan besöker gudstjänst ändå den största i den socialdemokratiska 
riksdagsgruppen (60 procent).
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Att aldrig besöka gudstjänst är det vanligaste svaret bland Sverigedemokratraternas riks-
dagsledamöter. År 2018 bestod halva partiets riksdagsgrupp av ledamöter som aldrig 
besökte gudstjänst. Detta är dock en minskning sedan riksdagsinträdet 2010. Såväl regel-
bundna sverigedemokratiska gudstjänstbesökare som de som mer sällan gör sådana besök 
har ökat sedan dess.

I riksdagen är vänsterpartisternas engagemang för gudstjänstbesök lägst. Vid flera 
undersökningstillfällen saknar riksdagsgruppen medlemmar som regelbundet besöker 
gudstjänst. Sedan 1969 – då ingen av dåvarande Vänsterpartiet kommunisterna besökte 
gudstjänst – har dock andelen som sällan besöker gudstjänst ökat i partigruppen och 
2018 uppgav en majoritet av partiets riksdagsledamöter att de sällan besökte gudstjänst. 

Sambandet mellan gudstjänstbesök och partival i riksdagen upprätthålls främst av att 
partierna kan delas in i tre kategorier. Den första utgörs av Socialdemokraterna, Liberaler-
na, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vars riksdagsledamöter visar ett lågt intresse för guds- 
tjänstbesök. Nästa kategori består av Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokrater-
na, vars riksdagsledamöter till stor del besöker gudstjänster, om än sällan. Denna kategori 
har utkristalliserats därför att såväl Centerpartiet som Moderaterna har tappat sin stora 
andel av regelbundna gudstjänstbesökare och genom att Sverigedemokraterna etablerat 
sig i riksdagen. I den tredje kategorin finns Kristdemokraterna där en stor del av riks-
dagsledamöterna är regelbundna gudstjänstbesökare. Om inte Kristdemokraterna hade 
lyckats etablera sig i riksdagen 1991 skulle – allt annat lika – sambandet mellan riks-
dagsledamöternas gudstjänstbesök och partitillhörighet minskat. I 2018 års riksdag med 
Kristdemokraterna är sambandet (mätt med Cramérs V) mellan gudstjänstbesök och 
partitillhörighet V=40. Om Kristdemokraternas riksdagsledamöter utelämnas från data 
minskar sambandet till V=0.28. Men även detta försvagade samband mellan riksdags- 
ledamöternas gudstjänstbesök och partitillhörighet är starkare än motsvarande samband 
bland väljarna (V=0,12 och V=0,14 i figur 5).

I figur 7 är det möjligt att ta del av svenska befolkningens gudstjänstbesök efter parti-
preferens. Vad gäller det minskade sambandet mellan gudstjänstbesök och partipreferens 
finns ett övergripande resultat. När mätserien börjar 1988 finns det flera partier vars 
storleksordning på väljarandelen bland regelbundna gudstjänstbesökare och de som sällan 
eller aldrig besöker gudstjänst är olika. När motsvarande uppgifter redovisas 2018 har en 
enda storleksordning slagit igenom bland alla partiernas väljare: de som aldrig besöker 
gudstjänst är största väljargruppen i alla partier, följt av de som sällan besöker gudstjänst, 
medan regelbundna gudstjänstbesökare är den minsta väljargruppen för alla partier. För 
första gången är detta storleksordningen på de gudstjänstbesökande kategorierna även 
för Kristdemokraterna 2018. Utifrån gudstjänstvana har partiernas väljargrupper blivit 
mer lika varandra (Hagevi, 2018). Det är därför sambandet mellan gudstjänstbesök och 
partival minskar på det sätt som tidigare redovisades i figur 5.
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14 (22) 
 

 
Figur 7: Gudstjänstbesök efter partival i svenska befolkningen, 1988-2018 (procent).  

  

  

  

  
Kommentar: Data från SOM-institutet. Frågan om gudstjänstbesök löd: ”Hur ofta har du 
under de senaste 12 månaderna gjort följande?”) varpå bland annat ”Besökt gudstjänst eller 
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Figur 7. Gudstjänstbesök efter partival i svenska befolkningen, 1988-2018 
(procent). 

Kommentar: Data från SOM-institutet. Frågan om gudstjänstbesök löd: ”Hur ofta har du under de 
senaste 12 månaderna gjort följande?”) varpå bland annat ”Besökt gudstjänst eller religiöst möte” 
nämndes. Svarsmöjligheterna var ”ingen gång” (kategoriseras som ”aldrig”), ”någon gång under 
de senaste 12 månaderna”, ”någon gång i halvåret”, ”någon gång i kvartalet” (kategoriseras som 
”sällan”), ”någon gång i månaden”, ”någon gång i veckan” och ”flera gånger i veckan” (katego-
riseras som ”regelbundet”). Frågan om parti löd ”Vilket parti tycker Du bäst om idag?” varpå de 
politiska partierna listades upp som svarsmöjligheter.
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Uppgifterna om väljarna i figur 7 kan jämföras med motsvarande uppgifter respektive 
år bland riksdagsledamöterna. Medan andelen regelbundna gudstjänstbesökare har min-
skat både bland Centerpartiets väljare och riksdagsledamöter har andelen av partiets riks-
dagsledamöter som sällan besöker gudstjänst inte minskat, vilket är fallet bland partiets 
väljare. Där har istället andelen som aldrig besöker gudstjänst ökat, vilket det inte gjort 
bland centerpartisterna i riksdagen.

Medan andelen regelbundna gudstjänstbesökare minskar bland Kristdemokraternas 
väljare har andelen som sällan eller aldrig besöker gudstjänst ökat. Bland partiets riksdags- 
ledamöter har dock de regelbundna gudstjänstbesökarnas dominans varit förhållandevis 
stabil. Det har inneburit att skillnaderna i den religiösa profilen mellan Kristdemokrater-
nas riksdagsledamöter och väljare ökat över tid. 

Bland Liberalernas väljare har andelen som regelbundet besökt gudstjänst minskat. 
Dessutom har den jämnstora andelen liberala väljare som sällan eller aldrig besöker guds-
tjänst förbytts i en dominans av den mest sekulära gruppen. Bland riksdagens liberaler 
tycks motsvarande utveckling på gång, om än inte lika uttalad. Andelen regelbundna 
gudstjänstbesökare har minskat i den liberala riksdagsgruppen. I stället har andelen som 
aldrig besöker gudstjänst ökat utan att liberaler som sällan besöker gudstjänst har minskat 
så mycket.

Miljöpartiet är ett parti som ofta har haft lägre andel regelbundna gudstjänstbesökare 
i sin riksdagsgrupp än vad som varit fallet bland deras väljare. Skillnaden har dock inte 
varit stor. Däremot har det varit betydligt vanligare att riksdagens miljöpartister sällan 
besöker gudstjänst än vad som har varit fallet bland deras väljare. Andelen av partiets 
väljare som aldrig besöker gudstjänst har ökat medan motsvarande andel varit betydligt 
mindre i Miljöpartiets riksdagsgrupp från mitten av 1990-talet och framåt (en skillnad 
som är växande).

Bland Moderaternas väljare och valda har andelen regelbundna gudstjänstbesökare 
varit ganska jämnstor. Däremot är det betydligt vanligare att moderata väljare aldrig 
besökt gudstjänst än bland partiets riksdagsledamöter. Bland dessa är det i stället vanligast 
att sällan besöka gudstjänst.

Också Socialdemokraternas andel regelbundna gudstjänstbesökare har varit ungefär 
lika stor bland partiets riksdagsledamöter och väljare. Däremot var det något vanligare 
att sällan besöka gudstjänst bland socialdemokratiska riksdagsledamöter än bland deras 
väljare. Eftersom denna andel minskat 2018, samtidigt andelen socialdemokrater som 
aldrig besöker gudstjänst blivit störst i partigruppen, minskade denna skillnad mellan 
Socialdemokraternas väljare och valda.

Väljarna till de politiska kontrahenterna Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet 
har haft ungefär likartade andelar av de gudstjänstbesökande kategorierna och de som 
aldrig besökte gudstjänst har dominerat. Medan Vänsterpartiet har haft en historia 
av starkt sekulära riksdagsledamöter har detta lättats upp efter millennieskiftet. I och 
med denna förändring har vanan att besöka gudstjänst blivit ganska lik deras kollegor i 
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Sverigedemokraterna (låt vara att det varit vanligare att dessa besökt gudstjänst regelbun-
det). För båda partierna skilde sig därmed riksdagsledamöterna från sin väljarkår genom 
att denna hade betydligt större andel som aldrig besökte gudstjänst och betydligt färre 
som sällan besökte gudstjänst.

Utifrån denna genomgång är det möjligt att föreslå två preliminära slutsatser om 
skillnader i gudstjänstbesök mellan partiernas riksdagsledamöter och väljare. En första 
rör iakttagelsen från tidigare forskning att riksdagsledamöternas aktivitet i civilsamhäl-
let generellt är högre än bland befolkningen: det är till exempel vanligare att riksdags- 
ledamöter är medlemmar i flera föreningar än vad som är fallet bland de som röstar in 
dem (Fransson, 2018). Överförs detta till kyrkor och liknande borde en högre aktivitet 
bland riksdagsledamöterna också innebära att de relativt ofta (i alla fall då och då) besöker 
gudstjänster. Dessutom kan riksdagsledamöter i relativ stor utsträckning finna anledning 
att besöka gudstjänst som en del av sina politiska aktiviteter. Det kan också finnas en 
kvardröjande koppling till partiernas traditionella baser bland riksdagsledamöterna (Lip-
set och Rokkan, 1967) även efter det att den faktiska väljarbasen förändrats för partiet. 
Framtida studier får utvisa om detta kan förändras framöver. Det är möjligt att riksdags- 
ledamöternas politiska karriärer tar lite tid (Öhberg, 2011), varför nuvarande gudstjänst- 
vanor bland väljarna kan komma att återspegla framtidens riksdagsgrupper 

Gudstjänstbesök och representation av religiösa intressen.
I detta avsnitt analyseras religiositet och om riksdagens ledamöter uppfattar att de är 
representanter för religiösa intressen. Detta genomförs genom att studera andelen som 
uppger att det är viktigt att föra fram religiösa gruppens intressen och åsikter i riksdagen. 
Av samtliga riksdagsledamöter var det 27 procent som menade att det var viktigt att föra 
fram religiösa gruppers intressen och åsikter. Detta är lägre än vid de närmast föregående 
Riksdagsundersökningarna 2014 (40 procent) och 2010 (45 procent). För att studera om 
religiositet är relaterat till frågan jämförs andelen som tycker det är viktigt att föra fram 
religiösa gruppers intressen och åsikter bland riksdagsledamöter som regelbundet, sällan 
eller aldrig besöker gudstjänst. Resultatet presenteras i figur 8.

 Det finns en tydlig tendens att riksdagsledamöter som regelbundet besöker gudstjänst 
till stor del uppfattar det som en viktig uppgift att föra fram religiösa gruppers intressen 
(80 procent). Bland mer sekulära riksdagsledamöter avtar betydelsen av att föra fram 
religiösa gruppers intressen: 31 procent bland de som sällan besöker gudstjänst och 2 
procent bland riksdagsledamöter som aldrig besöker gudstjänst. 

I figur 9 redovisas sambandet mellan gudstjänstbesök och betydelsen av att föra fram 
religiösa gruppers intressen parti per parti. Den svarta stapeln markerar andelen som tyck-
er sådan representation är viktig bland regelbundna gudstjänstbesökare, den grå stapeln 
visar på motsvarande andel bland de som sällan besöker gudstjänst och den vita stapeln 
bland de som aldrig besöker gudstjänst.
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det varit vanligare att dessa besökt gudstjänst regelbundet). För båda partierna skilde sig 
därmed riksdagsledamöterna från sin väljarkår genom att denna hade betydligt större andel 
som aldrig besökte gudstjänst och betydligt färre som sällan besökte gudstjänst. 
 
Utifrån denna genomgång är det möjligt att föreslå två preliminära slutsatser om skillnader i 
gudstjänstbesök mellan partiernas riksdagsledamöter och väljare. En första rör iakttagelsen 
från tidigare forskning att riksdagsledamöternas aktivitet i civilsamhället generellt är högre än 
bland befolkningen: det är till exempel vanligare att riksdagsledamöter är medlemmar i flera 
föreningar än vad som är fallet bland de som röstar in dem (Fransson, 2018). Överförs detta 
till kyrkor och liknande borde en högre aktivitet bland riksdagsledamöterna också innebära att 
de relativt ofta (i alla fall då och då) besöker gudstjänster. Dessutom kan riksdagsledamöter i 
relativ stor utsträckning finna anledning att besöka gudstjänst som en del av sina politiska 
aktiviteter. Det kan också finnas en kvardröjande koppling till partiernas traditionella baser 
bland riksdagsledamöterna (Lipset och Rokkan, 1967) även efter det att den faktiska 
väljarbasen förändrats för partiet. Framtida studier får utvisa om detta kan förändras framöver. 
Det är möjligt att riksdagsledamöternas politiska karriärer tar lite tid (Öhberg, 2011), varför 
nuvarande gudstjänstvanor bland väljare kan komma att återspegla framtidens 
riksdagsgrupper  
 
Gudstjänstbesök och representation av religiösa intressen. 
I detta avsnitt analyseras religiositet och om riksdagens ledamöter uppfattar att de är 
representanter för religiösa intressen. Detta genomförs genom att studera andelen som uppger 
att det är viktigt att föra fram religiösa gruppens intressen och åsikter i riksdagen. Av samtliga 
riksdagsledamöter var det 27 procent som menade att det var viktigt att föra fram religiösa 
gruppers intressen och åsikter. Detta är lägre än vid de närmast föregående 
Riksdagsundersökningarna 2014 (40 procent) och 2010 (45 procent). För att studera om 
religiositet är relaterat till frågan jämförs andelen som tycker det är viktigt att föra fram 
religiösa gruppers intressen och åsikter bland riksdagsledamöter som regelbundet, sällan eller 
aldrig besöker gudstjänst. Resultatet presenteras i figur 8. 
  
Figur 8: Hur viktigt det är för riksdagsledamöter att föra fram religiösa gruppers intressen och 
åsikter efter gudstjänstbesök, 2018 (procent). 
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Figur 8. Hur viktigt det är för riksdagsledamöter att föra fram religiösa grupp-
ers intressen och åsikter efter gudstjänstbesök, 2018 (procent).

Kommentar: Data från Riksdagsundersökningen 2018. Frågan om religiös representation löd 
”Hur viktiga är följande uppgifter för Dig personligen som riksdagsledamot?” varpå bland annat 
”Föra fram de religiösa gruppers intressen/åsikter” nämndes. Riksdagsledamöterna kunde svara 
”mycket viktigt”, ”ganska viktigt” (kategoriserade som ”viktigt”), ”ganska oviktigt” och ”helt oviktigt” 
(kategoriserade som ”oviktigt”). Frågan om gudstjänstbesök löd: ”Hur ofta brukar Du gå på gud-
stjänst eller annat religiöst möte eller ägna Dig åt någon religiös aktivitet?”. Svarsmöjligheterna 
var ”minst en gång i månaden” (kategoriseras som regelbundet), ”några gånger om året”, ”mera 
sällan” (kategoriseras som sällan) och ”aldrig” (kategoriseras som aldrig).
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Figur 9. Andelen riksdagsledamöter som tycker det är viktigt att föra fram 
religiösa gruppers intressen och åsikter efter partitillhörighet och gudstjänst-
besök, 2018 (procent viktigt).

Kommentar: Data från Riksdagsundersökningen 2018. För formulering av enkätfrågor och 
-svarsmöjligheter samt deras kategorisering i regelbundet, sällan och aldrig, se kommentarer till 
figur 8.
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Parti tycks ha viss inverkan på hur riksdagsledamöterna ställer sig till att föra fram religiösa 
gruppers intressen och åsikter, även när vanan att besöka gudstjänst beaktas. Bland de re-
gelbundna gudstjänstbesökarna i Centerpartiet och Socialdemokraterna tycker alla att det 
är viktigt att föra fram religiösa gruppers intressen och åsikter. Bland Kristdemokraternas 
regelbundna gudstjänstbesökare tycker den överväldigande majoriteten det samma. An-
delen som tycker att religiös representation är viktigt är betydligt lägre bland regelbund-
na gudstjänstbesökare som är moderater, sverigedemokrater och liberaler (Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet saknade riksdagsledamöter som besökte gudstjänst regelbundet 2018). I 
den mån som partigrupperna huserar andra riksdagsledamöter som vill föra fram religiösa 
gruppers intressen och åsikter är de till största del sällanbesökare av gudstjänster. I So-
cialdemokraternas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas partigrupp finns riksdags- 
ledamöter som aldrig besöker gudstjänst men som ändå tycker det är viktigt att föra fram 
religiösa gruppers intressen och åsikter. Inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är 
det dessutom vanligare att de som aldrig besöker gudstjänst tycker det är viktigt att repre-
sentera religiösa grupper och åsikter än bland dem som i dessa partier sällan besöker guds- 
tjänst. Även om riksdagsledamotens egen religionsutövning är central är det således inte 
enbart vanan att besöka gudstjänst eller den personliga religiositeten som påverkar viljan 
att representera religiösa intressen och åsikter. Till viss del har även vad som kan relateras 
till riksdagsledamöternas partitillhörighet betydelse för viljan att representera religiösa 
intressen.

Betydelsen av religion ökar i riksdagen, men minskar bland riks- 
dagsledamöterna
Minskar religionens betydelse i riksdagen och för riksdagsledamöterna? Svaret blir lite olika 
beroende på fokus. Ett svar på frågan om religionens betydelse minskar i riksdagen är 
nej och det av flera skäl. Svaret på kapitlets första frågeställning – i vilken utsträckning 
berör riksdagens beslutsprocess frågor om religion? – är att det finns en del som tyder på att 
riksdagens beslutsprocess oftare berör frågor om religion. Allt fler utskottsbetänkanden 
relaterar till frågor som beaktar religion i riksdagen. Främst ökar utskottsbetänkanden 
med allmänna referenser till religion, men även utskottsbetänkanden ökar där religiö-
sa identiteter som kristna och muslimer nämns. Vid en jämförelse mellan 1960-talet 
och 2010-talet förändras inte antalet utskottsbetänkanden som hänvisar till kyrkor eller 
frikyrkor speciellt mycket. Utifrån en puckel i mitten millennieskiftet noteras dock en 
minskning av antalet utskottsbetänkanden som nämner kyrka och liknande. 

Ja, om det som avses är riksdagsledamöternas egen religionsutövning i form av guds- 
tjänstbesök så stämmer detta. Svaret på kapitlets andra frågeställning – ökar eller minskar 
andelen gudstjänstbesökare bland riksdagsledamöterna? – var att andelen riksdagsledamöter 
som regelbundet besöker gudstjänst har minskat till förmån för de som aldrig gör så-
dana besök. Partier som en gång i tiden haft många religiösa företrädare har ofta fått 
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erfara en minskning, medan partier som aldrig haft speciellt stor andel religiösa riks-
dagsledamöter alltjämt har det så. Detta kan ha betydelse för vilka intressen som blir 
representerade i riksdagen, vilket rör kapitlets sjätte frågeställning: Uppfattar riksdagens 
ledamöter att de är representanter för religiösa intressen? Om religiösa väljare vill ha sina 
intressen tillgodosedda i riksdagen kan det vara bra att kontakta riksdagsledamöter som 
besöker gudstjänst regelbundet. Dessa tycker att det är betydligt viktigare att föra fram 
religiösa gruppers intressen och åsikter än mer sekulära riksdagsledamöter. När andelen 
gudstjänstbesökande riksdagsledamöter minskar är det i så fall möjligt att det sker en 
minskning av religiösa väljares möjligheter att bli representerade. Det finns också partier 
där regelbundet gudstjänstbesökande riksdagsledamöter tycker religiös representation är 
mer viktigt (Centerpartiet, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna) och andra där 
religiös representation inte är så viktigt trots att de är regelbundna gudstjänstbesökare 
(Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna). 

Kapitlets tredje frågeställning löd: Ökar skillnaden i gudstjänstvanor mellan riksdags- 
ledamöterna och den svenska befolkningen? Medan regelbundna gudstjänstbesökare är 
ungefär lika vanliga i som utanför riksdagen så är andelen som aldrig besöker guds- 
tjänst betydligt mindre i riksdagen än bland övriga folket. Däremot är andelen som sällan 
besöker gudstjänst relativt stor bland riksdagsledamöterna. Om sällanbesökarna tenderar 
att se sig som religiösa gruppers representanter i riksdagen kan detta vara ett demokratiskt 
problem. Religiösa intressen kanske då får en speciellt förmånlig behandling i riksdagen. 
Av denna undersökning framgår dock att riksdagsledamöter som sällan besöker gudst-
jänst i liten utsträckning ser det som viktigt att representera religiösa grupper och in-
tressen. I den meningen är det därför tveksamt att se de många riksdagsledamöterna som 
då och då besöker gudstjänst som ett demokratiskt representationsproblem. 

Utifrån en tanke om social representation – att olika grupper ska vara företrädda i par-
lament på ett sätt som liknar deras andel i samhället (Westerståhl, 1985) – kan den relativt 
lilla andelen riksdagsledamöter som aldrig besöker gudstjänst ses som ett demokratiskt 
problem. Det behöver dock inte vara så. Istället kan det vara ett exempel på att passiva 
medborgare sällan blir riksdagsledamöter. Riksdagsledamöter är en aktiv skara medbor-
gare. Som redan nämnt är det till exempel vanligare att riksdagsledamöter är medlemmar 
i föreningar än vad som är fallet bland de som röstar in dem (Fransson, 2018). Överförs 
detta till kyrkor och liknande borde en högre aktivitet bland riksdagsledamöterna också 
innebära att de relativt ofta (i alla fall då och då) besöker gudstjänster. Det är sannolikt 
att andelen som läser böcker, går på teater, är aktiva i icke-religiösa delar av civilsamhället 
också skulle uppvisa en överrepresentation bland riksdagsledamöterna och andelen pas-
siva inom dessa områden skulle vara betydligt färre än i samhället utanför riksdagshusets 
fasad. Till betydelsen av personlig religiositet kommer att riksdagsledamöter i relativ stor 
utsträckning kan finna anledning att besöka gudstjänst som en del av sina politiska ak-
tiviteter.
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Svaret på kapitlets övergripande fråga om religionens minskande betydelse i riksdagen och 
bland riksdagsledamöterna blir även nej när fjärde frågeställningen besvaras: Ökar eller 
minskar sambandet mellan gudstjänstbesök och partitillhörighet bland riksdagsledamöterna? 
Sambandet mellan gudstjänstbesök och parti är stabilt över tid. För att besvara kapitlets 
femte frågeställningar – Har sambandet mellan gudstjänstbesök och parti förändrats på ett 
likartat sätt bland riksdagsledamöterna som i svenska befolkningen? – kan förhållandena 
för riksdagsledamöterna jämföras med svenska befolkningen där motsvarande samband 
har avtagit sedan mitten av 1980-talet. Det betyder att skillnaden i religionsutövningens 
partipolitiska betydelse har blivit större mellan väljare och valda. 

I detta kapitels inledning nämndes att utvecklingen bland väljare kan beskrivas som 
sekularisering där religion betyder allt mindre för allt fler människor inom allt fler om-
råden i samhället (Hagevi, 2020). Något som driver på sekulariseringen kan vara indi-
vidualiseringen; att allt fler individer betonar sin självständighet i sociala relationer på be-
kostnad av kollektiv samhörighet (jfr Giddens, 1991). Ett exempel på en sådan förändrad 
kollektiv samhörighet är då en avtagande religiös identitet. I riksdagen är dock sekulari- 
seringen i form av gudstjänstbesök svagare än bland de som valt den. En potentiell förk-
laring till denna skillnad kan vara att det bland riksdagsledamöterna finns en eftersläpning 
som efter en viss tid kommer att visa en liknande tendens som i övriga samhället. En an-
nan potentiell förklaring kan vara att partiernas rekryteringskanaler alltjämt är kopplade 
till de sociala baser som riksdagens partier en gång emanerade ifrån (Lipset och Rokkan, 
1967), trots att samhället i övrigt gått i en annan riktning. Ett sådant resultat kan ha en 
vidare betydelse för partiernas möjligheter att verka som kanaler mellan medborgarna 
och staten. Det är mycket möjligt att partiernas rekrytering och mobilisering av medbor-
garna in i politiken alltjämt är knutna till de sociala baser som var aktuella när respektive 
parti bildades. Denna koppling kan då inte bara röra religion, utan klass, landsbygd och 
liknande. Problem med partiernas förankring i civilsamhället behöver således inte vara att 
de övergett sitt ursprung – som ledande partiteoretiker argumenterat för (Kirschheimer, 
1966; Katz och Mair, 1995) – utan att de är fast i sitt ursprung och inte anpassat partierna 
till nya väljargrupper som växt fram i samhället.

Det något paradoxala resultatet av denna studie är att trots att riksdagsledamöternas 
religiositet i form av gudstjänstbesök minskat har närvaron av frågor som rör religion ökat 
i riksdagens beslutsprocess. Den ökade närvaron av religion i riksdagens beslutsprocess 
kan kopplas till diskussionen om att det svenska samhället har blivit postsekulärt i den be-
tydelsen att det sekulära inte är en självklar utgångspunkt i det offentliga samtalet (Brom-
messon och Friberg-Fernros, 2013; Halldorf, 2018). Denna undersökning analyserar 
dock inte innehållet i de religiösa frågor som allt oftare tar plats i riksdagens beslutspro-
cess. En del av riksdagens växande uppmärksamhet på religion kan bero på kritik av det 
postsekulära samhället och religion i sig självt (Thurfjell, 2015). Det kan leda till att riks-
dagen i allt större utsträckning reglerar religion. Då kan en minskande skara gudstjänst- 
besökande riksdagsledamöter vara ett problem. I en riksdag där allt fler frågor relaterar 
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till religion minskar riksdagsledamöternas egna erfarenheter av religionsutövning. Risken 
är då att riksdagsledamöterna fattar beslut som få av dem förstår den fulla innebörden av 
utifrån religionsutövares perspektiv.

I förlängningen är det även viktigt att inte bara belysa generell religiös aktivitet bland 
riksdagens ledamöter. Vid sidan av att vara ett av världens mest sekulära befolkning är 
samtidigt svenskarna ett av Europas mest mångreligiösa folk (Sorgenfrei, 2019). I vad 
mån detta också återspeglas i riksdagsledamöternas religiösa identitet är intressant ur 
frågan om social representativitet (Philips, 1995) och möjlighet till politisk integrering 
av muslimer och andra religiösa minoriteter (Dancygier, 2017). Det finns därför anled-
ning att framtida undersökningar även uppmärksammar riksdagsledamöternas religiösa 
identitet. 
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