
 

 



 

 

Denne folder gennemgår, hvordan man laver faglig korrekt kirkestatistik. Folderen 
er udarbejdet af faggruppen, som er tilknyttet Folkekirkens Uddannelses- og Videns-
centers kirkestatistik. Gruppen består af sociologisk vidensmedarbejder Bjarke S. 
Mortensen fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), analysekonsulent 
Sille Fusager fra Kirkefondet og lektor Peter B. Andersen fra Københavns Universi-
tet. Formålet med folderen er at skabe klarhed over, hvordan kirkestatistik skal be-
regnes og forstås. 

Statistikkerne udregnes ved brug af tal, som er hentet fra Danmarks Statistiks stati-
stikbank under punktet Borgere. Statistikbanken finder du her: statistikbanken.dk. 
For at lave statistikkerne skal man bearbejde tallene i et databehandlingsprogram fx 
Microsoft Excel, Google Sheets eller LibreOffice Calc. På FUV’s kirkestatistikhjemme-
side www.fkuv.dk/videnscenteret/kirkestatistik finder du alle de beregnede stati-
stikker fordelt på stifts- og landsplan. 

I denne folder beskriver vi kun, hvordan man udregner statistikkerne på landsplan. 
 
Folderen bliver løbende opdateret. Du kan finde den nyeste version inde på kirke-
statistikkens hjemmeside. Denne version er fra d. 11. februar 2022. 
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Medlemsprocenten måler, hvor stor en andel af befolkningen, som er medlem af 
folkekirken. Den samlede medlemsprocent for hele landet deles ikke op i forhold til 
herkomst. 

Statistikken udregnes ved at dividere antallet af medlemmer af folkekirken med, 
hvor mange indbyggere, der er i Danmark. Man finder den totale befolkning ved at 
lægge antallet af ikke-medlemmer sammen med antallet af medlemmer. Sat op 
som regnestykke ser statistikken ud som følger: 

Man kan opgøre medlemsprocenten årligt eller pr. kvartal. Den årlige medlemspro-
cent udregner man ved at bruge tallene fra første kvartal i et givent år. Hvis man 
sammenligner medlemsprocenten over en årrække, bruger man tallene fra første 
kvartal for de udvalgte år. 
 
Udregner man medlemsprocenten fra andre kvartaler, skal man betegne procenten 
med kvartal og år, fx “medlemsprocenten 3. kvartal 2018”.  

Tal til beregning af medlemsprocenten finder man i Statistikbankens tabel KM11: 
Folketal den 1. i kvartalet efter provsti/stift og folkekirkemedlemsskab. I tabellen 
vælger man intet i kolonnen Provsti, alt i kolonnen Folkekirkemedlemskab, og i 
kolonnen Kvartal vælger man første kvartal for det år, man er interesseret i. Tryk 
herefter på Vis tabel. På næste side er der et billede af, hvordan markeringerne 
ser ud, hvis man vil have medlemsprocenten for året 2020. 

Man finder den totale befolkning ved at lægge antallet af ikke-medlemmer og 
antallet af medlemmer sammen. Nu kan man lave udregningen som beskrevet 
ovenfor.  



 

 



 

 

1 https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/hvadbetyder: “dansk oprindelse” og “herkomst”.  

Man kan også udregne en medlemsprocent fordelt efter herkomst. Disse procenter 
skal omtales som medlemsprocenten for den specifikke herkomstgruppe, fx 
“medlemsprocenten for indbyggere med dansk oprindelse”, da procenterne ikke er 
et alternativ til medlemsprocenten beskrevet ovenfor. 

Når man beregner disse procenter skal man være opmærksom på, hvordan Dan-
marks Statistik definerer herkomst, da definitionerne er afgørende for, hvordan 
man kan forstå statistikkerne. Lidt forsimplet forklaret arbejder Danmarks Statistik 
med følgende definitioner:1 

 

Dansk oprindelse: Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, og 
denne forælder er født i Danmark. 

Indvandrer: Personer, født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske stats-
borgere. Opgøres på vestlige og ikke-vestlige indvandrer. 

Efterkommer: Personer, født i Danmark, hvor ingen af forældrene er danske stats-
borgere eller er født i Danmark. Opgøres på vestlige og ikke-vestlige indvandrer. 

 

Det er værd at bemærke, at Danmarks Statistik tager udgangspunkt i statsborger-
skab og ikke etnicitet. Det betyder, at selvom personer med dansk oprindelse pri-
mært består af etniske danskere, er der også personer med anden etnisk baggrund, 
fx klassificeres børn af efterkommere med dansk statsborgerskab som personer 
med dansk oprindelse. 

Det følgende gennemgår, hvordan man udregner medlemsprocenten for personer 
med dansk oprindelse. Man kan bruge samme fremgangsmåde til at udregne med-
lemsprocenter for andre herkomstgrupper, fx for efterkommere eller indvandrere. 

Medlemsprocenten for personer med dansk oprindelse beregnes ved at dividere 
antallet af medlemmer med dansk oprindelse med det totale antal af personer med 
dansk oprindelse. Udregningen ser ud som følger: 

Tal til beregning af medlemsprocenten fordelt på herkomst finder man i Statistik-
bankens tabel KMSTA002: Folketal 1. januar efter provsti, herkomst og folkekirke-
medlemsskab. I tabellen vælger man intet i kolonnen Provsti, i kolonnen Herkomst 
vælger man den herkomstgruppe, man er interesseret i, og i kolonnen Folkekirke-
medlemskab vælger man begge grupper. Endelig vælger man det år, man interes-
serer sig for i kolonnen År. Herefter trykker man på Vis tabel. Billedet på næste 
side viser, hvordan tabellen skal se ud. 
Man finder det totale antal af personer med fx dansk oprindelse ved at lægge an-
tallet af ikke-medlemmer og medlemmer sammen. Nu kan man lave udregningen 
som beskrevet ovenfor. 

Medlemstallene fordelt på herkomst opgøres kun én gang årligt, hvorfor man kun 

kan udregne medlemsprocenten fordelt efter herkomst årligt. 

https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/hvadbetyder


 

 



 

 

2018 

For at udregne barnedåbsprocenten 

for børn, som er født i 2018, må vi 

derfor vente til afslutningen af 2019, 

hvor alle børnene er blevet 1 år 

Alle børn, der fødes i det samme 

år, bliver ikke nødvendigvis døbt i 

det samme år. Børn, som fx er 

født i december 2018, vil som 

regel først blive døbt året efter. 

1. januar 2020 har vi derfor mulig-

hed for at måle barnedåbsprocen-

ten for årgangen 2018. 

2019 

2020 

Barnedåbsprocenten er en omdiskuteret statistik, og der har været forskellige bud 
på, hvordan den kan udregnes. Det er dog kun beregningsmetoden ovenfor, som 
reelt viser, hvor stor en andel af spædbørn, der er blevet døbt i et givent år. I bilag 
1 gennemgår vi, hvilke andre metoder, der har været anvendt til beregning af bar-
nedåbsprocenten, og forklarer, hvorfor de ikke giver et korrekt resultat.  
Det er ikke muligt at udregne en barnedåbsprocent for herkomstgrupper, da der 
ikke findes statistik for alder, folkekirkemedlemskab og herkomst i samme tabel. 

Tal til beregning af barnedåbsprocent finder man i Statistikbankens tabel KM55: 
Folketal 1. januar efter provsti/stift, køn, alder og folkekirkemedlemsskab. I tabellen 
vælger man intet i kolonnerne Provsti og Køn. I kolonnen Alder vælges 1 år. I kolon-
nen Folkekirkemedlemskab vælges begge muligheder. I kolonnen År vælger man 
det år, som er to år senere end det år, man vil finde barnedåbsprocenten for. Dvs. 
hvis man vil finde barnedåbsprocenten for 2018, skal man i tabellen vælge året 
2020. Tryk herefter på Vis tabel. Næste side viser, hvordan tabellen skal se ud.  
Man finder det totale antal af 1-årige ved at lægge antallet af ikke-medlemmer og 
medlemmer sammen. Nu kan man lave udregningen, som beskrevet ovenfor. 

Barnedåbsprocenten er, hvad man normalt kalder dåbsprocenten. Den er et mål 
for, hvor mange spædbørn fra en årgang, der er døbt, og dermed er blevet med-
lemmer af folkekirken i løbet af deres første leveår. Barnedåbsprocenten kan kun 
beregnes med en vis forsinkelse, fordi den tidligst kan måles, når alle fødte i en år-
gang er fyldt 1 år. Dvs. at barnedåbsprocenten for 2018 tidligst kan måles 1. januar 
2020, hvor også børn født 31. december 2018 har rundet 1 år. Illustrationen til høj-
re giver en visuel forklaring på, hvorfor barnedåbsprocenten måles på denne måde. 

Man finder derfor barnedåbsprocenten for et givent år ved at udregne medlems-
procenten blandt 1-årige (alle børn mellem 12 og 23 måneder) 1. januar to år sene-
re. Udregningen ser derfor ud som følger: 



 

 



 

 

Konfirmationsprocenten viser, hvor stor en årgang unge, der bliver konfirmeret. 
For at udregne procenten skal man først skønne hvor mange, der fik muligheden 
for at blive konfirmeret. Vi kalder denne gruppe for konfirmandårgangen. Alt efter 
hvor man bor i landet, kan konfirmationen finde sted enten i 7. eller 8. klasse. Da 
unge i 7. og 8. klasse oftest er 13, 14 eller 15 år, når de tilbydes konfirmation, skøn-
ner vi konfirmandårgangen for et givent år således: 

Der findes ikke en helt præcis konfirmationsprocent, som fx medlemsprocenten , 
der er en præcis procent. Årsagen er, at vi ikke nøjagtigt ved, hvor mange der har 
haft tilbuddet om at blive konfirmeret. Vi ved kun, at konfirmationen finder sted i 7. 
eller 8. klasse, og derfor skønner vi konfirmandårgangen på baggrund af dette. Vi 
vurderer imidlertid, at denne estimerede konfirmationsprocent er tæt på den reelle 
konfirmationsprocent.  
Antallet af konfirmerede baserer sig på sognekirkernes årlige indberetning til Kirke-
ministeriet. Der har været tilfælde, hvor antallet af konfirmander ikke er indbe-
rettet korrekt, hvilket betyder, at små udsving i statistikken kan være udtryk for fejl 
og ikke egentlige udsving i, hvor mange som bliver konfirmeret. Det er ikke muligt 
at beregne en konfirmationsprocent fordelt efter herkomst. 

Herefter kan man beregne konfirmationsprocenten ved at dividere antallet af kon-
firmerede et givent år med konfirmandårgangen samme år:  

 I kolonnerne Provsti, Køn og Medlemskab skal man ikke vælge noget. I kolonnen 
Alder skal man vælge 13-, 14- og 15-årige. I kolonnen År skal man vælge det år, man 
er interesseret i fx 2020. Man lægger disse tal sammen og dividerer resultatet med 
3, dermed får man konfirmandårgangen. 

Herefter skal man hente konfirmationstallene fra KM44: Kirkelige handlinger efter 
provsti/stift. I kolonnen Provsti vælger man intet. I kolonnen Bevægelse vælger man 
Konfirmerede. I kolonnen År vælger man det samme år, som man har valgt ved kon-
firmandårgangen. Herefter trykker man på Vis tabel. Billederne på næste side viser, 
hvordan tabellerne skal se ud.  
Nu kan man lave udregningen, som beskrevet ovenfor. 

Tallene til udregningen af konfirmationsprocenten kommer fra to forskellige tabel-

ler. Tallene til konfirmandårgangen hentes fra tabel KM55: Folketal 1. januar efter 

provsti/stift, køn, alder og folkekirkemedlemsskab.  



 

 



 

 

I en periode, hvor dåbsprocenten falder, er det interessant at se, hvordan dåbspro-
centen ifm. konfirmation udvikler sig. 

Ligesom konfirmationsprocenten er dåbsprocenten ifm. konfirmation et estimat, 
da den er baseret på en estimeret konfirmandårgang. 

Antallet af indmeldte 13-, 14- og 15-årige findes i tabel KM22: Ind- og udmeldelser 
af folkekirken efter provsti/stift og alder. I kolonnen Provsti skal man ikke vælge no-
get. I kolonnen Alder skal man vælge 13, 14 og 15 år. I kolonnen Folkekirkemedlem-
skab skal man vælge Indmeldt i folkekirken. I kolonnen Kvartal vælger man først 
dropdown-menuen, og her vælger man År. Herefter vælger man det år, som man er 
interesseret i. Tryk herefter på Vis tabel. Billederne på næste side viser, hvordan 
tabellerne skal se ud.  
Med resultaterne fra de to tabeller, kan man nu udregne dåbsprocenten ifm. konfir-
mation med beregningsmetoden ovenfor. 

Dåbsprocenten i forbindelse med konfirmation viser, hvor stor en andel af de unge, 

som melder sig ind folkekirken i forbindelse med deres konfirmation. Vi antager, at 

unge i konfirmandårgangen (unge mellem 13 og 15 år), der melder sig ind i folkekir-

ken, gør det i forbindelse med deres konfirmation. Vi antager også, at deres ind-

meldelse er et udtryk for en dåb og ikke en genindmeldelse.1 

Man kan beregne dåbsprocenten ifm. konfirmation ved at sammenholde antallet af 

indmeldte 13- til 15-årige med antallet af ikke-medlemmer i konfirmandårgangen. 

Man bruger antallet af ikke-medlemmer, da alle medlemmer af folkekirken allerede 

er døbte. Regnestykket ser ud som følger: 

Tallene til dåbsprocent ifm. konfirmation kommer fra to forskellige tabeller. Antal-
let af ikke-medlemmer i konfirmandårgangen hentes fra tabel KM55: Folketal 1. 
januar efter provsti/stift, køn, alder og folkekirkemedlemskab. I kolonnerne Provsti 
og Køn skal man ikke vælge noget. I kolonnen Folkekirkemedlemskab vælger man 
Ikke-medlem af Folkekirken. I kolonnen Alder skal man vælge 13-, 14- og 15-årige. I 
kolonnen År skal man vælge det år, man er interesseret i fx 2020. Man lægger dis-
se tal sammen og dividerer resultatet med 3, og dermed får man det skønnede 
antal af ikke-medlemmer i konfirmandårgangen. 

1 Der er ikke mange udmeldelser af børn mellem 0 og 15 år, hvorfor  dette er en valid antagelse. 



 

 



 

 

Tallene hentes fra to tabeller. Det samlede antal vielser og indgåede partnerska-
ber hentes fra tabel VIE7: Vielser og indgåede registrerede partnerskaber. I kolon-
nen Type skal man vælge Vielser og indgåede registrerede partnerskaber i alt. I 
kolonnen År skal man vælge det år, man er interesseret i. Tryk herefter på Vis ta-
bel. 

Antallet af kirkelige vielser findes i tabel KM44: Kirkelige handlinger efter provsti/
stift. Man vælger intet fra kolonnen Provsti. I kolonnen Bevægelser vælger man 
både Vielser i sognet af pastoratets præst og Vielser i sognet af anden præst i fol-
kekirken. I kolonnen År vælges det år, man er interesseret i, og herefter trykker 
man Vis tabel. Billederne på næste side viser, hvordan tabellerne skal se ud.  
Man finder det totale antal af kirkelige vielser ved at lægge antallet af de to typer 
vielser fra tabel KM44 sammen. Med resultaterne fra de to tabeller kan man lave 
beregningen af den kirkelige vielsesprocent ved brug af beregningsmetoden oven-
for. 

Den kirkelige vielsesprocent måler andelen af par, som bliver kirkeligt viet fremfor 
at blive viet andre steder. Man udregner procenten ved at holde antallet af kirkeligt 
viede op imod det totale antal viede.  

Før 2012 var det ikke muligt for homoseksuelle at blive viet i Danmark. De kunne i 
stedet indgå et registreret partnerskab. Når man sammenligner med tal fra 2012 og 
før, skal man inkludere de registrerede partnerskaber fra disse år. Dette sker auto-
matisk, når man bruger den nedenstående fremgangsmåde. Udregningen ser ud 
som følger:  



 

 



 

 

En række af de kirkelige statistikker er optællinger af forskellige forhold. De fleste 
af disse statistikker findes i Statistikbankens tabel KM4 og KM44. Her gennemgår vi, 
hvilke statstikker der skal samles, og hvordan de skal samles, hvis man vil opgøre 
en bestemt kirkelig statistik, fx antallet af kirkeligt begravede. De øvrige statistikker 
i KM4 og KM44 skal blot bruges, som de er. Det samme skal de øvrige statistikker i 
Statistikbanken, fx antallet af ind- og udmeldelser (KM2 og KM22). Statistikker som 
ind– og udmeldelser gennemgår vi derfor ikke i det følgende. 

Antallet af samtlige kirkelige vielser måles ved at lægge følgende sammen: 

 

• Vielser i sognet af pastoratets præst 

• Vielser i sognet af anden præst i folkekirken 

 

Kategorien kirkelige velsignelser er en folkekirkelig velsignelse af et borgerligt ind-
gået ægteskab. Det er ikke en vielse og bliver derfor optalt særskilt. 

Antallet af begravelser i folkekirkeligt regi måles ved at lægge følgende sammen: 

 

• Begravet/bisat under medvirken af pastoratets præster fra sognets kirke 

• Begravet/bisat under medvirken af pastoratets præster andetsteds end fra 
sognets kirker 

• Begravet/bisat under medvirken af andre præster i folkekirken fra sognets 
kirker 

• Begravet/bisat under medvirken af andre præster i folkekirken andetsteds 
end sognets kirke 

 

Kategorien Begravet/bisat under medvirken af præster fra frimenigheder/andre 
trossamfund er ikke en opgørelse af en folkekirkelig begravelse og medtages der-
for ikke.  

Begravelser uden medvirken af en præst, fx en borgerlig begravelse i et kapel, 
registreres i kategorien Begravet/bisat uden gejstlig medvirken.  

Mange begravelser afholdes fra de store kirkegårdes kapeller eller fra kapeller på 
hospitalerne. Begravelser fra kapeller har ikke betydning for beregningen, efter-
som de er registreret i forhold til, hvor de afdøde boede, og ikke hvor de blev be-
gravet. 



 

 

Antallet af dåbshandlinger måles ved at lægge følgende sammen: 

 

• Hjemmedøbte i sognet 

• Døbte i sognets kirker 

 

Til sammen måler dåbshandlingerne dåb i alle aldersgrupper, dvs. dåb af spæd-
børn, minikonfirmander, konfirmander, voksne m.fl. Man kan altså ikke bruge tal-
lene til at måle dåbsprocenten for en bestemt aldersgruppe.  

Man medtager ikke bevægelsen Døbte - anden dåb i antallet af dåbshandlinger, 
da den bl.a. dækker dåb i anerkendte trossamfund, som bliver registreret, fordi 
der sker en navngivning samtidig med dåben. 



 

 

I Statistikbankens tabeller KM4 og KM44 finder man bevægelserne Døbte i sognets 
kirker, Hjemmedøbte i sognet og Døbte - anden dåb. Det er blevet forsøgt at udreg-
ne barnedåbsprocenten ved at lægge disse tre bevægelser sammen og holde det 
op imod antallet af 0-årige det samme år. Resultatet af dette er dog ikke en dåbs-
procent blandt spædbørn, da dåbstallene fra de tre bevægelser inkluderer alle 
dåbshandlinger uanset alder, dvs. spædbarnsdåb, konfirmanddåb og alle øvrige 
dåb - fx blev 2.538 unge mellem 13-15 år døbt i 2018. Man kan altså ikke benytte 
det samlede antal dåbshandlinger til beregning af en dåbsprocent for spædbørn.  

I eksemplet nedenfor angives forskellen mellem den korrekt beregnede barnedåbs-
procent og en barnedåbsprocent, der er beregnet ud fra samtlige dåbshandlinger 
holdt op imod antallet af 0-årige samme år: 

Reel barnedåbsprocent for 2018: 

Gennem tiden har man set forskellige forsøg på at beregne barnedåbsprocenten. 

Ud over dåbsprocenten fremlagt i denne folder er der primært fremført to andre 

måder. I det følgende gennemgår vi de to beregningsmetoder og fremlægger, hvor-

for de ikke måler barnedåbsprocenten. 

Barnedåbsprocent 2018 baseret på samtlige dåbshandlinger og antallet af 0-årige: 

Forskellene er altså meget store, og en barnedåbsprocent på baggrund af dåbs-

handlinger giver en kunstig høj dåbsprocent. 



 

 

Den anden metode baserer sig på antallet af indmeldte 0-årige. Man holder antallet 

af indmeldte 0-årige op imod, hvor mange 0-årige der var samme år, og beregner 

en dåbsprocent på baggrund af dette. Heller ikke denne metode giver en korrekt 

barnedåbsprocent. Resultatet formår ikke at tage højde for de børn, som er født 

sent i et givent år. Børn, som er født i årets sidste måneder, vil ofte først blive døbt i 

det følgende år, og derfor kommer de ikke med i udregningen. Yderligere inkluderer 

metoden også børn, som er født forrige år, hvilket også er med til at skævvride pro-

centen. Altså virker denne metode heller ikke, når man skal beregne barnedåbspro-

centen, om end den ligger tættere på den korrekte barnedåbsprocent end bereg-

ningsmetoden, som er baseret på dåbshandlinger. 

I tabellen nedenfor angives forskellene mellem den korrekt beregnede barnedåbs-

procent og barnedåbsprocenten, som er beregnet ud fra antallet af indmeldte 0-

årige fra 2007 og 2018: 

Som det ses, spænder fejlmarginen ved denne beregningsmetode fra -3 til +3 pro-

centpoint i forhold til den korrekte barnedåbsprocent, og dermed kan det fastslås, 

at denne metode er forbundet med så store usikkerheder, at den heller ikke kan 

betragtes som en retningsgivende barnedåbsprocent. 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 

Korrekt dåbspro-

cent 

73,3 72,1 70,4 69,2 67,6 63,9 62,6 61,5 60,3 59,5 58,7 65,6 

Dåbsprocent Ind-

meldte 0-årige/0-

årige 

72,3 72,8 68,2 68,4 64,4 62,3 62,1 62,2 63,2 57,4 58,3 63,7 

Difference 0,98 -0,73 2,19 0,76 3,15 1,59 0,54 0,33 -2,93 2,14 0,38 1,92 


