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Sterke 
samfunnstrender

Vil individualiseringen fortsette?
• Individualisering

– fra tradisjon til individuelle valg
• Sosiologens perspektiv: Folk preges 

fremdeles av sosiale omgivelser!
• Individualisering

– Svakere religiøs sosialisering, valgfrihet 
viktig verdi, mer sosial og geografisk 
mobilitet, flere livssyn tilgjengelige, 
autoritetsskepsis

• JA! Individualiseringen vil trolig fortsette 
ved samfunnsmessig omtrent samme 
rammer som nå
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Hva betyr sekularisering?

• 1) mindre religiøs makt over 
samfunnsinstitusjoner, politikk og 
lovgivning 2) religionen mer 
dennesidig og fornuftsstyrt 3) 
religionen betyr mindre på individnivå

• Norge over tid: klar sekularisering på 
samfunnsnivå, også til dels «indre 
sekularisering», samt en viss 
sekularisering på individnivå

Nordmenns verdier

Moderne Tradisjonelle

Moderne Tradisjonelle

materialister materialister

idealister idealister

Norsk monitor: Nordmenns verdier
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Flere og sunnere menigheter

Moderne eller tradisjonell?

1. Fordi det er spennende og risikofylt, liker 
jeg av og til å gjøre ting som er farlig eller 
forbudt.

2. Jeg vil heller bruke penger på ting jeg
kan ha glede av lenge enn på kortvarige 
gleder som ferie, restaurantbesøk o.l. 

Flere og sunnere menigheter

Moderne orientering

• De moderne verdsetter
Endring
Mangfold
Nye tenkemåter

Flere og sunnere menigheter

Tradisjonell orientering

• De tradisjonelle verdsetter
Stabilitet
Trygghet
Sans for etablerte institusjoner
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Flere og sunnere menigheter

Materialistisk eller idealistisk?
1. Jeg er mer opptatt av hvor godt mat 

smaker, enn av hvor sunn den er.
2. Jeg er villig til å gi avkall på varer og 

tjenester jeg nå bruker, hvis jeg med 
det kunne bidra til å bevare våre 
naturressurser.

Flere og sunnere menigheter

Materialistisk orientering

Det ytre
Det materielle
Økonomisk vekst
Gjerne egne behov først

Flere og sunnere menigheter

Idealistisk orientering

Det indre
Selvrealisering
Åndelige opplevelser
Relasjoner
Miljø
Helse
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Moderne materialist

Flere og sunnere
menigheter

EIE - NYTE

Flere og sunnere 
menigheter

Tradisjonell materialist
EIE - TRYGGE

Flere og sunnere 
menigheter

Moderne idealist

YTE-MESTRE
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Flere og sunnere 
menigheter

Tradisjonelle idealister

YTE- OFRE

Går aldri på gudstjeneste

Flere med  
idealistisk og moderne 

verdiorientering
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Tre framtidsbilder
av kirken i 2039

Den gjenkjennelige kirken (1)

• Det norske samfunn er ikke så ulikt 
dagens Norge

• Kirkelandskapet nokså likt, noe nedgang i 
medlemstall, men økning i bruken av 
kirkene som kulturarenaer

• Frikirkene og bedehusene slikker sine sår

• Fredelig sameksistens mellom tros-
og livssynssamfunn

• Stadig noe mediekritikk av 
konservativ kristendom og islam

Den gjenkjennelige kirken (1)
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Minoritetskirken

• Reaksjon på en fase med etisk liberalisering
• Sterkere konservativ dominans i det meste av 

landet
• Kirkelig samfunnskritikk gjelder ”hjertesakene”
• Intern sosialisering viktig
• Flertallet av nordmenn er religiøst temmelig 

likegyldige, og et økende antall religionskritiske.

Nasjonalistkirken
• Internasjonale konflikter har skapt 

utrygghet
• Større oppslutning om restriktiv 

innvandringspolitikk
• Kirken mer nasjonalistisk og anti-

muslimsk, kirkene uttrykk for 
«norske verdier»

• Stabilt medlemstall
• Mange venstreorienterte har gitt 

opp kirken

To framtidsbilder av 
lokalmenigheten i 

2039
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Kirkelig arbeid kan gjøre en forskjell!

• Samlet sett peker pilene (svakt) nedover  
• Store lokale og menighetsmessige

variasjoner
• Variasjonene har mye med varierende 

kristen sosialisering å gjøre, men er også 
resultat av planmessig kristen innsats

• Ulike syn på vekkelse
• NaMu-veilederen: NaMu-menigheter: 

Gudstjenestedeltakelsen: + 17% på fem år

De fleste menigheter:
Framtidsbilde 2039

• De domineres av en kultur
• De holder på sin monokultur
• De fortsetter å minke

Noen menigheter:
Framtidsbilde 2039

• De monokulturelle gir avkall på makt
• De gir rom for andre kulturer, de 

moderne idealistene, innvandrere
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