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INNLEDNING 

Det har skjedd store endringer i innbyggernes forhold til livssyn og religion de siste tiårene. 

Endringene er så store at det for folk flest er vanskelig å forstå betydningen av dem, for dette er 

temaer som sjelden er gjenstand for offentlig oppmerksomhet. Endringene er størst i Oslo, og 

det er her endringene har pågått lengst. Denne rapporten er derfor et forsøk på å dokumentere 

utviklingen på dette området ved å samle informasjon som viser omfanget av endringene.  

Tidligere var det slik at statskirken skulle være en felles tjenesteyter for hele befolkningen, og 

deres rolle var en blanding av evangelisk-luthersk trossamfunn og offentlig seremonileverandør. 

Båndene mellom stat og kirke har blitt stadig løsere det siste tiåret, men i mange 

sammenhenger har dette ikke medført særlig store endringer, spesielt på lokalt plan. Driften av 

trossamfunnet Den norske kirke finansieres fortsatt over kommunens budsjett, og få kommuner 

har begynt å rydde opp i de tjenester som kirken har utført på vegne av kommunen.  

Det er derfor viktig å ha en god forståelse av hva innbyggerne faktisk viser av holdninger og 

adferd i forhold til sitt livssyn. Det meste av innholdet i denne rapporten er publisert av andre 

tidligere, men er ikke tidligere satt sammen til en helhetlig oversikt.   

Rapporten ser først på utviklingen av innbyggernes medlemskap i tros- og livssynssamfunn, og 

deretter på hvilket livssyn innbyggerne selv sier står nærmest deres eget. Deretter ser vi på 

folks bruk av livsløpsseremonier og hvem som er leverandører av disse.    

Om forfatteren 
Roar Johnsen (68) har vært aktiv som frivillig i Human-Etisk Forbund siden 1979, og har hatt en 

lang rekke verv i humanistorganisasjonene lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han har bl.a. 

arbeidet mye med utredninger knyttet til skille av stat og kirke, finansiering av statskirken og 

kirkens medlemsregister i tillegg til utvikling av forbundets egne tjenester. Han er nå styreleder i 

Human-Etisk Forbund Oslo regionlag. Epost: roar.johnsen@hef.no.    

MEDLEMSKAP I TROS- OG 

LIVSSYNSSAMFUNN  

De siste 50 årene har befolkningen i Oslo vokst fra snaue 500.000 til nesten 700.000 

innbyggere. I samme periode har medlemstallet i Den norske kirke i Oslo sunket fra 450.000 til 

323.000 medlemmer. I tiden fra 1990 har antallet medlemmer i andre tros- og livssynsamfunn 

økt til om lag 140.000 personer. I 2020 var om lag 47% av befolkningen medlem i Den norske 

kirke, 20% var medlem i andre tros- og livssynssamfunn, mens 33% ikke var med i noe tros- 

eller livssynssamfunn.  

mailto:roar.johnsen@hef.no
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Figur 1: Befolkningens medlemskap i tros- og livssynssamfunn i Oslo. Kilde SSB. 

OBS: utviklingen av andre tros- og livssynsamfunn i tiden 1990 til 2015 er estimert da 

det ikke foreligger sikre tall.  

Gruppen «Andre tros- og livssynssamfunn» utgjør om lag 140.000 personer. Den består av 

kristne trossamfunn utenom Den norske kirke (katolikker, pinsemenigheter, frikirker o.l.) med om 

lag 75.000 medlemmer, flere muslimske trossamfunn med til sammen om lag 36.000 

medlemmer, 18.000 medlemmer av Human-Etisk Forbund og en lang rekke mindre 

organisasjoner med til sammen om lag 11.000 medlemmer (Kilde SSB). I en ny statistikk per 

31.12.2021 er andelen av befolkningen i Oslo som er medlem av Den norske kirke ytterligere 

redusert til 43,3% (Kilde: https://www.ssb.no/statbank/sq/10066052).  

De største endringene i denne perioden er altså at tilslutningen til Den norske kirke er i klar 

tilbakegang, og at folk som ikke er med i noe tros- og livssynsamfunn har vokst betydelig. Av 

andre tros- og livssynsamfunn er det katolikkene, muslimene og humanistene som har økt mest. 

Kirkens medlemsregister 
Offentlig statistikk baserer seg på medlemsregisteret til Den norske kirke, som gir et feilaktig 

bilde av kirkens oppslutning. Som kjent ble dette medlemsregisteret opprettet i 1998 ved å ta 

kopi av folkeregisteret, for deretter å slette alle som hadde meldt seg ut av kirken. Dette fungerte 

svært dårlig på grunn av uklare rutiner og dårlig datagrunnlag, og det tok flere tiår før de mest 

opplagte feilene var rettet. Det viktigste er likevel at svært få melder seg inn i Den norske kirke i 

voksen alder. De aller fleste blir medlemmer ved barnedåp og mange har derfor ikke noe bevisst 

forhold til medlemskapet. Barnedåp viser kanskje noe om foreldrenes livssyn, men også for 

mange av disse er det nok mer et uttrykk for tradisjon enn for tro.  

Dette er en av hovedgrunnene til at Den norske kirke selv regner med at medlemstallet vil synke 

betraktelig de neste tiårene. En prognose kirken har fått utarbeidet, og som er basert på en 

passiv framskriving av medlemstallet basert på demografiske forhold, viser en klar nedgang i 

medlemstallet de neste tiårene. Størst er nedgangen for Oslo, med 100.000 færre medlemmer 

om tjue år. (Kilde: «Utviklingen av antall medlemmer i Den norske kirke» av Helge Brunborg, 27. 

mars 2019, laget på oppdrag av Kirkerådet.)  

https://www.ssb.no/statbank/sq/10066052
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OSLO-BORGERNES LIVSSYN 

Det finnes en rekke undersøkelser om hva folk tror på, særlig knyttet til troen på en gud og 

andre sentrale punkter i kristendommen. Andelen nordmenn som tror på en gud har falt fra 53 

prosent til 30 prosent på 35 år. Andelen som ser på seg selv som personlig kristne ligger stabilt 

på drøyt 20 prosent (Kilde: Norsk Monitor 2020 omtalt i Dagbladet 31.5.2020).  

Statistisk sentralbyrå formidler også mye statistikk fra Den norske kirke om folks deltakelse i 

gudstjenester og andre arrangementer. Deltakelse i gudstjenester er i perioden 2005 til 2015 

redusert med 16,4% på landsbasis, mens kirkens medlemstall i samme periode ble redusert 

med 6,6% (Kilde: SSB). SSB har ikke tilsvarende statistikk om deltakelse i medlemsmøter eller 

bruk av seremonier i andre tros- og livssynsamfunn.  

Human-Etisk Forbund har ved flere anledninger gjennomført undersøkelser om hvilket livssyn 

folk føler tilknytning til. Undersøkelsene gjennomføres av profesjonelle byråer som Scan-Fact 

AS og Kantar AS, blant et representativt utvalg av personer, og har derfor om lag samme 

feilmargin som de politiske meningsmålingene.  

I disse undersøkelsene er spørsmålet formulert slik: «Hvilket livssyn vil du si ligger nærmest ditt 

eget?», hvor svaralternativene er «Det kristne livssyn», «Det human-etiske eller humanistiske 

livssyn uten noen bestemt gudstro», og en lang rekke andre religiøse livssyn.  

Her gjengir vi resultatene fra to slike undersøkelser, en utført av Scan-Fact AS i 1992 og en 

utført av Kantar AS i 2020.  

Tabell 1: Hvilket livssyn er nærmest ditt eget? Svar fra 1992 og 2020. Kilde: Scan-Fact AS og 

Kantar AS.  

Undersøkelsene viser at tilslutningen til det kristne livssyn er i klar nedgang, og er lavere enn 

den offisielle oversikten over medlemstallene tilsier. Tilsvarende er det humanistiske livssyn i 

klar fremgang, og vesentlig høyere enn medlemstallene tilsier. Det er også vesentlig færre som 

svarer «andre religioner» eller «vet ikke» i 2020 enn i 1992.  
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Det er en kjent svakhet med denne typer undersøkelse at de har noe underrepresentasjon av 

respondenter med innvandrerbakgrunn. Det er nok hovedårsaken til at «andre religioner» 

kommer noe for lavt ut i Oslo/Akershus, hvor vi vet at denne gruppen ligger rundt åtte prosent av 

befolkningen. 

Det er flere årsaker til at Human-Etisk Forbund ikke har større medlemstall på tross av at 

oppslutningen i befolkningen er så stor. En av disse er nok at mange humanister ikke føler 

samme behov for å delta i regelmessige møter og samvær med andre, og en annen er at 

forbundet har vært det eneste tros- og livssynssamfunn som har hatt en obligatorisk 

medlemskontingent frem til 2021. Kontingenten er nå satt til 0 kroner, og det vil bli interessant å 

se hvilken effekt dette vil få på medlemstallet over tid.  

ANALYSE AV MEDLEMSKAP OG LIVSSYN 

Videre skal vi se nærmere på en analyse basert på en sammenstilling av de to datasettene 

ovenfor, dvs. Osloborgernes uttalte livssyn og deres medlemskap i et tros- eller 

livssynssamfunn. Fordi befolknings-undersøkelsene har noe feilmargin, benytter vi her 40 

prosent for kristent livssyn, 50 prosent for humanistisk livssyn og 10 prosent for andre 

religioner/livssyn. (Dette har i praksis liten betydning for tolkningen av resultatene.)  

Tabellen blir da seende slik ut: 

Tabell 2: Analyse av Oslo-borgernes medlemskap mot hvilket livssyn som står 

nærmest deres eget. Kilde: SSB og Kantar AS, min analyse.  

Det blir svært interessante resultater når vi ser disse tallene i sammenheng. De 40 prosent av 

befolkningen som sier de har en kristen tro må være fra gruppen «andre kristne» og fra Den 

norske kirke. Hvis vi regner med at alle som er med i en frikirke svarer slik, blir det vel 200.000 

igjen som er med i Den norske kirke. De 50 prosent av Oslo-innbyggerne som sier at de er 

humanister er derfor enten med i Human-Etisk Forbund, medlem i Den norske kirke, eller er 

uorganisert. De 10 prosent som sier de har en annen religion er da muslimer eller med i en av 

de mange andre religionene (jøder, hinduer, sikher, buddhister, osv.).  
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Analysen viser altså at det er om lag 120.000 medlemmer i Den norske kirke som sier at det 

ikke er den kristne tro, men humanismen, som står deres eget livssyn nærmest. Dette bekreftes 

av kirkens egen medlemsundersøkelse i 2020, hvor hele 35% svarer at de ikke tror på Gud eller 

tror at Gud ikke finnes. (Kilde: 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/aktuelt/filer%202020/medlemsunders%C3%B8kelsen/de

n%20norske%20kirke_medlemsunders%C3%B8kelse%202020%20total.pdf#page=26 

I tillegg viser vår analyse at over 90 prosent av de som ikke er medlem i noe tros- eller 

livssynsamfunn sier at humanismen står nærmest deres eget livssyn.   

BRUK AV LIVSLØPSSEREMONIER 

De store endringene i folks liv markeres i de alle fleste kulturer. Barnefødsel, ungdomstid, samliv 

og død markeres på ulike måter. I Norge er det statskirken som opp gjennom historien nærmest 

har hatt monopol på slike seremonier, men nå er situasjonen ganske annerledes. Først ute med 

egne seremonier var de kristne frikirkene, jødene og andre små dissentermenigheter. Siden 

1950-tallet har Human-Etisk Forbund bygget opp slike seremonier for sine medlemmer og andre 

interesserte, og det offentlige tilbyr borgerlig vigsel. De siste tiårene har vi også sett en tendens 

til at mange feirer i privat regi. I dette kapittelet skal vi se nærmere på data for hver av de fire 

seremoniene.  

Dåp/navnefest 
Fra en situasjon der nærmest alle barn ble døpt i Den norske kirke, gjelder dette nå bare litt over 

en firedel av barna i Oslo. Det betyr også at om lag halvparten av barna som fødes av foreldre 

som er medlemmer av Den norske kirke, ikke blir døpt. Human-Etisk Forbund arrangerer 

navnefest for mange av medlemmenes barn, og for mange barn av ikke-medlemmer.    

Antall døpte i Den norske kirke i Oslo har gått ned med over 40 prosentpoeng fra 2005 til 2020 

(Kilde: SSB). Antall barn på navnefester i regi av Human-Etisk Forbund har i samme periode 

ligget stabilt rundt 600 per år (Kilde: Human-Etisk Forbund). Av et årskull på om lag 9.200 barn i 

Oslo er det altså rundt 2.600 som døpes i Den norske kirke og vel 600 som får navnefest hos 

Human-Etisk Forbund. Nesten 6.000 barn deltar ikke i noen av seremoniene.   

Konfirmasjon 
For konfirmasjon er det også slik at bare om lag halvparten av 15-åringene med foreldre som er 

medlem i Den norske kirke, blir konfirmert i kirken. Antallet har gått stødig nedover i mange år, 

og nå har Den norske kirke og Human-Etisk Forbund om lag like mange konfirmanter i Oslo (I 

2020 hadde kirken 1.507 konfirmanter og HEF hadde 1.639. Kilde: SSB og HEF).  
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Figur 2: Antall konfirmanter i Den norske kirke og Human-Etisk Forbund i Oslo fra 

1980 til 2020. Kilde: Oslo kommune (1980-2017), SSB (2018-2020) og HEF (2018-

2020).  

Ungdomskullene i Oslo er på rundt 7.000 15-åringer. Nesten 4.000 av dem feirer ikke 

konfirmasjon.  

Vigsel 
Til sammen er det om lag 5.500 personer som gifter seg i Oslo hvert år, og av disse er det om 

lag 2.600 som gifter seg borgerlig og om lag 400 som gifter seg utenlands. Den norske kirke vier 

nå bare rundt 700 personer i Oslo hvert år. Dette er trolig rundt en firedel av alle medlemmene i 

kirken som faktisk inngår ekteskap. Human-Etisk Forbund vier om lag 180 personer hvert år. 

Også flere av de mindre tros- og livssynssamfunnene har vigselsrett, men det finnes ikke noen 

sentral oversikt over deres vigsler.   

Statistikken på dette området er ikke helt komplett, da det benyttes litt ulike definisjoner (hvor 

vigselen foregår, hvor ektefolkene er bosatt, o.l.) (Kilde: SSB, Oslo kommune, HEF).  

Gravferd 
Når det gjelder gravferd har Den norske kirke fortsatt en dominerende posisjon, - den står for 

mer enn 75 prosent av alle bisettelser i Oslo. Antallet har gått ned med rundt 20 prosent fra 

2005 til 2020 (Kilde SSB). De øvrige begravelsene ivaretas av de pårørende selv, noen av 

begravelsesbyråene, og noen av andre trossamfunn. Human-Etisk Forbund bistår ved om lag 

125 bisettelser hvert år i Oslo.  

Det er tidligere gjennomført en undersøkelse av bruken av symboler i avisenes dødsannonser, 

basert på telling av dødsannonser i Aftenposten i september måned hvert tiår siden 1980. I 

september 1980 hadde nesten alle dødsannonsene (95,8 prosent) et kristent kors som symbol. 

40 år senere, i september 2020, er andelen redusert til litt over halvparten (54,6 prosent). 

Dødsannonser med nøytrale symboler har økt tilsvarende. I september 1980 var det ingen 

dødsannonser som hadde nøytrale symboler som hjerte, blomst, due, solnedgang eller anker. I 

2020 har 38,3 prosent av dødsannonsene et slikt symbol (Kilde: Undersøkelse av Roar Johnsen 

høsten 2020 publisert på human.no).  
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Figur 3: Bruk av symboler i dødsannonser i Aftenposten fra 1980 til 2020. Kilde: 

Undersøkelse gjennomført av Roar Johnsen i 2020).  

Som vi ser er altså kirkens rolle som leverandør av seremonier vesentlig redusert. Den døper og 

konfirmerer bare om lag halvparten av medlemmenes barn, noe som nok henger sammen med 

at mange av medlemmene ikke betrakter seg som kristne. Kirken er fortsatt størst på 

begravelser, Oslo kommune er størst på vigsler, mens Human-Etisk Forbund ser ut til å bli 

størst på konfirmasjoner.  

Så hvordan ser det ut når vi sammenligner Den norske kirke og Human-Etisk Forbund som 

leverandører av seremonier i forhold til sitt medlemstall. Hvor mange seremonier av hvert slag 

«produserer» de i løpet av et år per tusen medlemmer? Her er nøkkeltallene:  

Tabell 3: Antall seremonier per tusen medlemmer for Den norske Kirke og Human-Etisk 

Forbund i Oslo 2020.  

Som det fremgår av tabellen har Human-Etisk Forbund, relativt sett, en vesentlig høyere 

produksjon av seremonier enn Den norske kirke. 
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HVA ER KOMMUNENS BIDRAG? 

Oslo kommune er forpliktet gjennom lov til å finansiere driften av Den norske kirke. Kirken er 

egen post på kommunens driftsbudsjett, og bygging av kirker har vært en gjenganger på 

investeringsbudsjettet. Oslo har nå 66 kirker, og 18 av disse er bygget de siste 50 årene.  

Fra 1970 har kommunen også gitt lovbestemte tilskudd til andre registrerte trossamfunn, og fra 

1982 også til registrerte livssynsamfunn. Disse tilskuddene er regnet ut slik at det er omtrent 

samme beløp per medlem som Den norske kirke har fått. Fra 2021 er dette tilskuddet helt 

overtatt av staten.  

Oslo kommune har også bygget flere gravkapell som er slik utformet at de kan brukes av alle 

innbyggere, ikke spesielt for kirkens medlemmer. Kommunen har også tilbudt borgerlig vielse i 

Oslo rådhus (med unntak av noen år hvor dette skjedde i Tinghuset). Kommunen har videre leid 

ut festsalen i Oslo rådhus til bruk for Humanistisk konfirmasjon og Humanistisk navnefest.  

Det er viktig at kommunen i framtiden har hele befolkningen i tankene når man vurderer behov 

for nye lokaler til seremonier eller andre typer arrangementer.  

OPPSUMMERING 

Utviklingen av livssynslandskapet i Oslo er svært tydelig. Tilslutningen til organisert religion er 

vesentlig lavere enn opp gjennom historien, og det er kirkens registrering av alle døpte som 

medlemmer som er hovedårsaken til at kirken har et kunstig høyt medlemstall.  

Oslos innbyggere er i vesentlig mindre grad enn tidligere deltakere i religiøse aktiviteter, og det 

er nå flere som sier de har et ikke-religiøst, humanistisk livssyn enn dem som sier de har et 

religiøst livssyn.  

I forbindelse med at Oslo kommune nå vurderer å vedta en egen politisk plattform for tros- og 

livssynspolitikk er det viktig at man har forståelse for innbyggernes faktiske livssynstilhørighet, 

og hele tiden er bevisst på at kommunen skal betjene alle innbyggere, ikke bare de som er 

medlem av et tros- eller livssynssamfunn. 


