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Abstract 

 

The tradition of a strong church ruling in the Swedish society ages back to the very first start 

of Christianity reaching the country.  Due to the separation between the church and state in 

2000 in Sweden, there have been a lot of changes. No longer would the church be able to 

influence the politics as it had been able to do before. Since Sweden is a democratic country, 

the decision had to be made in a voting amongst the parties.  

 

The purpose with this paper is to understand the argumentation made by the Swedish parties 

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna and Centerpartiet. This has been made using a text 

analysis, which studies the argumentations made by the parties in their motions. The parties’ 

motions show whether they support the proposition of a separation between the church and 

state, or choose not to.  

 

The result shows that two of the parties, Socialdemokraterna and Kristdemokraterna, fully 

support the proposition. Centerpartiet argues that a separation amongst church and state would 

be devastating for both parts and therefore they choose not to recognize the proposition.  

Furthermore the result shows that there has been a movement of secularization made in 

Sweden. This is shown in the argumentation made by the parties, who argue for a state built 

on politics free from religious influence. 
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1.0 Introduktion 

Sverige identifierade sig som ett kristet land redan på 1100-talet, då den katolska 

kristendomen är rådande. Under 1500-talet sker en reformation och den protestantiska 

kristendomen blir dominerande. Kristendomen i Sverige har sedan dess växt sig stark och 

berört hela samhället – framför allt beror detta på samarbetet mellan kyrkan och staten. 

Tillsammans med staten utformade kyrkan sin identitet med en central maktposition. och 

Fram till år 1996 blev alla barn med en förälder med medlemskap i Svenska kyrkan 

automatiskt också medlemmar i detta samfund.
1
 Detta fram till år 2000, då det sker en 

förändring för relationerna mellan Svenska kyrkan och staten, då dessa beslutade att separera.  

 

Sverige ses många gånger som ett modernt samhälle och många gånger förväntas ett modernt 

samhälle vara präglat av sekularisering och det förväntas ske en förändring av världens olika 

sfärer.
2
 Begreppet sekularisering har flertalet betydelser, Peter. L. Berger definierar dock 

sekulariseringen som en ”process där sektorer i samhälle och kultur avlägsnas från religiösa 

institutioners och symbolers herravälde”.
3
 Det finns ingen garanti för att modernisering av ett 

samhälle måste innebära sekularisering, däremot finns det ett mönster av sådan i många 

moderna stater.
 4

  Det innebär att en nedgång av religion sker och religionen försvagas således 

i samhället. Dessutom förväntas religionen genom sekularisering att bli alltmer inåtvänd och 

upphör att påverka det sociala livet.
5
 Istället skapas en form av civilreligion, vilken innebär ett 

alternativ till det moderna samhället till identitet och mening. Civilreligion är en gemensam 

religiös faktor vilken förekommer oberoende av kyrka och religiösa konfessioner.
6
 Med detta 

i åtanke uppstår funderingar kring om Sverige, som ett modernt samhälle, sekulariserats till 

den grad att det krävdes att kristendomen separerades från staten?  

Regeringens proposition 1998/99:38, Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, 

kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. lades fram 1998/96 till riksdagen som ett 

förslag på hur man skulle gå tillväga för att separera Svenska kyrkan från staten. I förslaget 

uppmanar regeringen riksdagen till att anta regeringens förslag för en separation mellan 

                                                           
1
 Svanberg & Westerlund 2008, s. 347 

2
 Turner, Bryan S, 1990  

3
 Berger, Peter L 1969, s. 107 

4
 Furseth & Repstad 2005, s. 108 

5
 Ibid. s. 109 

6
 Ibid. s. 142 
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kyrkan och staten.
7
 Förslaget har sin grund i flertalet orsaker, bland annat menade man på att 

denna inte samspelade med den dåvarande religionsfrihetslagen (1951:680), denna lag kom 

dock att upphöra i samband med att lagen om trossamfund, allmänna bestämmelser om 

trossamfund, (1998:1593) började gälla.
8
 I denna lag framgår bland annat att ingen är skyldig 

att tillhöra något trossamfund (1998:1593, 3 §). Förbestämmelser om religionsfriheten 

hänvisas till regeringsformen och den europeiska konventionen
9
, och den innehåller lagar och  

bestämmelser för trossamfunds rättigheter och skyldigheter.  

 

År 1998 den 26 december fastslås nya lagen angående ändrade relationer mellan kyrka och 

stat i Sverige, Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan. I denna finns allmänna föreskrifter och 

bestämmelser. Bland annat framgår i lagen att denna skulle träda i kraft först år 2000 första 

januari och att lagen (1992:301) om införande av kyrkolagen därmed upphävs.
10

 Det innebär 

således att kyrkan och svenska staten separerade år 2000 den första januari och Svenska 

kyrkan intar istället en ställning som ett självständigt trossamfund.  

 

 

  

                                                           
7
 Nordstedts Juridik, Zeteo  

8
 Ibid.  

9
 Se RF 2:1 1 st. 6 och Europakonventionen art. 9, inf. efter RF. 

10
 Ibid.   
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1.1 Syfte 

Ambitionen med denna uppsats är först och främst att försöka förstå, men också belysa, stat-

kyrka-frågan. Därmed är det viktigt att förstå de historiska händelserna i Sverige som haft 

påverkan på stat-kyrka-frågan, som sedan resulterat i den aktuella situationen, en separation 

mellan dessa. I uppsatsen kommer den partipolitiska diskussionen för Socialdemokraterna, 

Kristdemokraterna och Centerpartiet kring detta område att belysas. Slutmålet är att redovisa 

hur de olika partierna argumenterat för eller emot en förändring av den dåvarande rådande 

formen, alltså till samarbetet mellan stat och kyrka. 

Genom att besvara de givna frågeställningarna förväntas en klar bild av beslutet av en 

separation mellan kyrka och stat i Sverige ges, samt en utförlig redovisning av hur respektive 

parti ställer sig till frågan angående en separation mellan kyrka och stat. Det övergripandet 

syftet med uppsatsen är således att försöka förstå den partipolitiska debatten kring ämnet. 

 

1.2 Preciserade problemformuleringar 

Två frågeställningar kommer att ligga till grund för uppsatsens utformning. Den första 

problemformuleringen lyder: Hur ställer sig de olika partierna i frågan till beslutet kring en 

separation mellan stat och kyrka? Denna fråga ämnar ge en förståelse av respektive partis 

uppfattning angående en separation. Huruvida partierna talar för eller emot en sådan 

separation skall med denna frågeformulering besvaras. Den andra problemformuleringen 

lyder: Hur såg den partipolitiska diskussionen ut inför separationen mellan kyrkan och 

svenska staten? Denna problemformulering ämnar ge svar på hur de olika partierna diskuterat 

och argumenterat för deras ställning i frågan om en reform av det då rådande samarbetet 

mellan stat och kyrka 

 

1.3 Avgränsning 

För att uppsatsen på bästa sätt skall besvara problemformuleringarna är det viktigt att betona 

att uppsatsen kommer att avgränsa de partipolitiska dokumenten som kommer att användas. 

Dokumenten som används i uppsatsen kommer att avgränsas till en tidsperiod med början på 

år 1990 och fram till lagens ikraftträdande den 1 januari år 2000. Det blir därmed en 

tidsperiod på 10 år. Detta kommer att göras med motiveringen att det krävs att hänsyn tas till 

den givna tiden att utforma uppsatsen samt det stora utbudet av dokument som berör just stat- 

kyrka-frågan. Vidare är också tidsperioden en förutsättning för att diverse parti skall haft 

möjligheten att lämna dess motion samt att det var under denna period som den intensiva 
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debatten fördes innan beslutet slogs igenom.  

 

Dokumenten som kommer att användas i uppsatsen är avgränsat till ett visst antal partiernas 

motioner kring stat-kyrka-frågan. Partierna vars motioner kommer att analyseras är 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.  För att på bästa sätt göra en 

detaljrik analys av dessa motioner har beslutet gjorts att utesluta resterande partier. En 

avgränsning till enbart tre partier görs med motiveringen att det är just dessa partier som 

framför allt är intressanta för uppsatsens slutmål samt att just dessa partier anses vara 

folkrörelsepartier och är därför intressanta av förståelsen för det teoretiska perspektivet. För 

Socialdemokraterna kommer två motioner att användas, till skillnad från Kristdemokraterna 

och Centerpartiet då enbart en motion per parti används. Detta görs då motionerna som 

publicerats av Socialdemokraterna i sig är oerhört korta och inte särskilt detaljrika, 

tillsammans utgör de dock ett bra material. Därmed väljer jag, som författare, att istället nyttja 

två motioner från just detta parti.  

 

En utförlig bakgrundspresentation kommer att finnas till förfogande med start från det att 

kristendomen etablerades i Sverige fram till separationen mellan stat och kyrka. 

1.4 Begreppsdefinition  

I denna uppsats kommer flertalet begrepp att användas som lämnar utrymme för tolkning samt 

egen uppfattning, därmed ges här en begreppsdefinition. Här ämnas förklara hur respektive 

begrepp kommer att används för just denna text.  

 

Med icke-statlig (motsats till statlig) menas en organisation eller institution som är helt fri och 

inte knuten till någon form av statsmakt. Den sköter sig självt i den mån detta är möjligt. 

Regleringar från en statsmakt kan dock existera i vissa fall.
11

  

Stat-kyrka-frågan hänvisar till de diskussioner som funnits kring relationerna mellan kyrkan 

och staten, deras samspel och deras fortsatta framtid. Begreppet syftar således till den debatt 

som förts men också till problematiken som existerat samt existerar kring ämnet.
12

 

 

                                                           
11

 Goldman, N. Pedersen, Österud 1997, s.258 
12

 Nationalencyklopedin  
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Sekularisering innebär notering av att religion får minskad betydelse inom olika sfärer, bland 

annat inom ekonomi, familj och kultur – men också minskad betydelse inom politik.
13

  

Modernt samhälle innebär ett samhälle med en väl fungerande process av industrialisering, 

urbanisering, utbildning samt ekonomisk utveckling.
14

 

 

Offentlig religion innebär religionen som existerar i den offentliga sfären, folkets religion.
15

 

 

Med privatisering av religion eller privatreligion menas att religionen lämnat den offentliga 

samt den sociala sfären för individen och begränsas enbart till hemmet eller till de religiösa 

institutioner i vilken individen ingår.
16

 

  

                                                           
13

 Furseth & Resptad 2010 s. 129 
14

 Ibid. s. 129 s. 102 
15

 Ibid. s. 147 
16

 Ibid. s. 135 
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2.0 Bakgrund 

2.1 Sverige blir kristet 

Det är under medeltiden som Sverige blev en enhetlig stat med en sammanhängande politik, 

kristendomen hade dock nått det geografiska området som vi idag benämner Sverige, långt 

innan staten bildats.
17

 Kyrkan etablerade sig i Sverige under år 1050 till år 1150 och en 

alltmer centraliserad kyrklig struktur blev tydlig.
18

 Det kan påstås att Sverige runt år 1164 

blev katolskt.
19

 Under 1500-talet skedde en reformation av kristendomen, denna till följd av 

Martin Luthers 95 teser vilka ifrågasatte bland annat botgöring genom avlatsbrev och den fria 

viljan.
20

 Sverige blev därefter protestantiskt med en nationalkyrka som bildas, denna blev 

knuten till kungen samt staten.
21

 

 

2.2 Kyrkolagen träder i kraft 

Kyrkolagen träder i kraft under år 1686, framförd av präster och lekmän. Målet med 

kyrkolagen var att skapa samt nå enhetliga principer för kyrkan.
22

 Denna utfärdades i kungens 

namn, Karl IX. Kyrkolagen innehöll bland annat lagar så som att varenda svensk invånare 

skall bekänna sig till den rådande lutherska tron i landet.
23

 Riksdagen antog kyrkolagen den 9 

november samma år.
24 

Kyrkan hade således blivit en enhetlig organisation.
25

 Kyrkolagen, som 

formulerats år 1686 var i Sverige gällande fram till år 1992, då en nyformulering skedde, 

denna trädde dock i kraft först 1 januari år 1993.
26

 Ett ständigt samspel mellan kyrkan och 

staten var grundläggande kyrkans framtid. Kyrkan, som var reglerad via kyrkolagen samt 

andra betydande lagar, behövde vid stora förändringar organisationen ha kyrkomötesbeslut, 

men också ett medgivande från regering och riksdag.
27 

Trots detta låg kristna värderingar till 

grund för statens utformning och Svenska kyrkan stod för huvuddelen av samhällets omsorg, 

detta fram till mitten på 1800-talet.
28

 År 1863 genomförs ett beslut om ytterligare förändringar 

i kyrkans relation till staten vilket innebar att kyrksocknen, vilken tidigare styrts av 

                                                           
17

 Nilsson, Bertil 1998, s. 10 
18

 Ibid. s. 69  
19

 Ibid. s. 11 
20

 Andrén, Åke 1999, s. 8 och 11 
21

 Ekström, Sören 1999 s. 14ff 
22

 Montgomery, Ingun 2002, s. 156 
23

 Ibid. s. 12 
24

 Inger, Göran s. 209 
25

 Ibid. s. 157 
26

 Ibid. s. 213 
27

 Brohed, Ingmar 2005, s. 9 
28

 Bäckström, Anders 1999, s. 12 
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sockenstämman, istället ersattes med en borgerlig landskommun samt den kyrkliga 

församlingen. Denna uppdelning innebar framför allt att det skedde en uppdelning av de olika 

ansvarsområden som tidigare varit självklara för kyrkan att hantera. 
29 

 

 

2.3 Första riksdagsmotionen lämnas in 

Redan 1850 inkommer den första riksdagsmotionen som berör önskan om en separation 

mellan kyrkan och svenska staten. Denna presenteras av P.E Winge som menade att 

kyrkolagens paragrafer är ett försök till att binda medborgarna till statskyrkan. Denna motion 

förkastas dock av präster, adel samt bönder, detta utan någon form av omröstning. Motionen 

har inte fått någon större uppmärksamhet, den ger dock en inblick i att tankar och en önskan 

om att kyrkan och staten skulle arbeta separat existerade redan då, även om denna inte ledde 

till någon större debatt kring ämnet.
30 

 

 

Per Albin Hansson hade redan i slutet på 1920-talet presenterat meningen ”Det svenska 

folkhemmet”, vilket grundande sig i element så som gemenskap, samförstånd och solidaritet. 

Denna ideologi kom att kallas för folkhemsideologin.  Under år 1950 tog denna förändring 

ordentlig fart och ambitionerna var att de svenska medborgarna skulle besitta lika 

förutsättningar och rättigheter, detta skulle förutsättningarna för medborgarna att bli 

solidariska och goda medborgare. Samhällsnytta blev därmed ett grundbegrepp.
31

 På så sätt 

presenterades andra tankar samt ideologier utöver det kyrkliga.  

 

2.4 Religionsfrihetslagen träder i kraft 

Ett arbete mot ett mer rättvist samhälle började utarbetas, bland annat infördes 

religionsfrihetslagen år 1951.
32 

Denna lag innebar att var och en har rätt till sin egen 

livsåskådning och utövandet utav denna.
33

 Innan detta kan det sägas att staten inte tolererade 

annan religionstillhörighet än kristendomen samt att sakna religionstillhörighet. Andra 

trosuppfattningar än de godkända av staten var därmed inte tillåtna.
34

 Även skolsystemet 

krävde förändring. Skolsystemet, som var influerat av kristna värderingar, ifrågasattes under 

1940-talet. Socialdemokratiska regeringen tillsatte en skolkomission år 1946 och demokratisk 

                                                           
29

 SFS 1862:13 
30

 Ekström, Sören 1999, s. 19 
31

 Ibid. s. 194-195 
32

 Ibid. s. 193 
33

 Religionsfrihetslag (1951:680) 
34

 Modée 2011, s. 17 
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fostran blev istället målet med skolan. Förändringarna av målet med den svenska skolan ledde 

till att de formella administrativa banden mellan skolan och kyrkan under 1950-talet helt 

upphörde.
35 

 

 

De kristna grundvärderingarna ansågs av många kristna vara hotade och för att motarbeta 

detta valde man att använda politik som ett verktyg för detta och år 1964 bildades partiet 

Kristen demokratisk samling, nuvarande Kristdemokraterna. Partiet argumenterade i sin 

politik för att kristendomen skulle vara svenska samhällets värdegrund.
36

  Att de kristna 

grundvärdena sågs som hotade var framför allt ett resultat av religionsfriheten samt den nya 

regleringen av skolsystemet. Ett mer sekulärt Sverige tog därmed form när 

religionsfrihetslagen gav de svenska medborgarna möjligheten att avgöra själv huruvida dessa 

valde att ansluta sig till ett religiöst samfund eller avstå.
37

  

 

2.5 Ifrågasättande av relationerna mellan stat och kyrka 

Av religionsfrihetslagen följde ett ifrågasättande av relationerna mellan stat och kyrka. 

Religionsfrihetslagen ansågs vara otillräcklig då Svenska kyrkan ännu inte skiljts från 

staten.
38

 Sedan år 1951 har kyrka-statfrågan varit under ständig debatt. Motioner presenterade 

av partierna har lagts fram och diskuterat huruvida det organisatoriska sambandet mellan 

staten och kyrkan skulle fortlöpa. Främsta argumentet för en separation mellan kyrka och stat 

var att det rådande samarbetet var oförenligt med religionsfrihetslagen. Därmed inleddes en 

utredning som skulle ge en översikt över vad följderna av en separation av det obligatoriska 

samspelet mellan kyrkan och staten skulle komma att bli. År 1964 var utredningen fullbordad 

och publicerades ett år senare, 1965, i boken Betänkande med förslag till organisation av 

svenska kyrkan efter en eventuell skilsmässa från staten.
39

 Utredningen fungerade som en 

mall för hur en fri nationalkyrka skulle kunna komma att se ut och ge förslag på lösningar på 

möjliga problem.  

 

Åren framöver diskuteras frågan intensivt, flertalet förslag läggs fram och de olika partierna 

presenterar sina åsikter kring ämnet. Olof Palme, då utbildningsminister, tillsätter år 1968 

Samhälle och trossamfund. 1968 beredning om stat och kyrka. I denna var grundtanken att 

                                                           
35

 Brohed, Ingmar 2005, s. 196 
36

 Ibid. s. 205-206 
37

 Ibid. s. 256 
38

 Ibid. 2005, s. 259 
39

 Ibid. s. 260-261 
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reformer skulle göras för att ge Svenska kyrkan en egenskap av ett trossamfund, snarare än en 

statlig institution, förtydligade att detta enbart går att nå genom att särskilja statens uppgifter 

respektive kyrkans uppgifter. Utöver detta skulle även religionsfriheten förstärkas genom att 

ge förutsättningarna till att tillhöra ett trossamfund, vilket förutsätter statens stöd – detta dock 

utan att allt för mycket gynna trossamfundet.
40

 De olika partierna diskuterade då förslaget 

men kunde ej nå konsensus. Bland annat beskylls Centerpartiet för detta misslyckande, 

därmed hade hela kyrka-statfrågan hamnat i ett politiskt dödläge.
41

  

 

Det innebar dock inte att politiker visade ett mindre intresse för frågor som berörde 

relationerna mellan staten och kyrkan, snarare fortsatte man att diskutera frågor som var 

möjliga att lösa. Områdena som framför allt skulle bearbetas under det då rådande kyrkomötet 

var den kyrkliga egendomen, kyrkans ekonomi, begravningsväsendet samt 

övergångsbestämmelser och lagstiftning. 1978 lades ett förslag gällande detta fram av 

kyrkomötets utredningsnämnd. I förslaget ingick att begravningsväsendet skulle överföras till 

de borgerliga kommunerna men att församlingarna trots det skulle ha rätt att mot en ersättning 

förvalta deras nuvarande begravningsplatser. Svenska kyrkans beskattningsrätt skulle därmed 

upphöra – staten skulle dock erbjuda hjälp att ta upp kyrkoavgiften. Staten skulle även erbjuda 

ett ekonomiskt stöd.
42

 År 1979 tillsätts en kyrkomöteskommitté av regeringen, denna 

kommitté diskuterade fortsatt frågorna som presenterats år 1978 och hade möjligheten att 

presentera sin utredning redan år 1981, Reformerat kyrkomöte. Vid kyrkomötet skulle 251 

indirekt valda ledamöter finnas, därmed var kategoriindelningen mellan lekmän och präster 

borttagna. Biskoparna däremot hade enbart närvaroplikt och yttranderätt men saknade rösträtt 

vid mötet. Ordföranden skulle också väljas demokratiskt av kyrkomötet. Riksdagen hade år 

1982 delegerat områden för kyrkomötet att själv besluta kring. Detta var bland annat sådant 

som kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänster och även andra kyrkliga handlingar. Även 

kyrkliga ämbeten och tjänster skulle beslutas genom kyrkomötena.
43

  

 

2.6 ERK-utredningen presenteras 

En demokratisering av kyrkomötena hade under denna period skett, även för lekmännen 

skedde en sådan förändring, detta framför allt i samband med att den civila folkbokföringen 
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från och med den första januari år 1991 helt skulle överföras till skattemyndigheten. År 1992 

presenteras en detaljerad kartläggning av Svenska kyrkans ekonomiska och rättsliga 

förhållanden, även kallad ERK-utredningen, denna på begäran av kyrkomötet år 1988. I denna 

uttryckte man förslaget om skiljandet mellan stat och kyrka som en relationsförändring istället 

för skilsmässa mellan stat och kyrka som tidigare var det vanliga uttrycket. Nyckelorden för 

slutbetänkandet var att det skulle bidra till en öppen, demokratisk och rikstäckande folkkyrka. 

Detta förslag ställde sig alla partier bakom, förutom Centerpartiet. Även biskopsmötet stödde 

detta förslag.
 44

 År 1994 redovisas ytterligare ett förslag, kallad Staten och trossamfund. 

Denna utgick från perspektivet om den moderna staten och de olika religiösa samfunden i 

samhället. Centerpartiet valde dock att förklara sitt misstycke även mot detta förslag och år 

1995 kallade man till partiöverläggningar eftersom det var önskvärt att partierna skulle nå 

konsensus kring frågan. Företrädarna godtog slutligen regeringens förslag, vilket resulterade i 

ett underlag för principbeslutande kring stat-kyrka-frågan. Därmed överlämnades en skrivelse 

av regeringen den 15 juni år 1995 till kyrkomötet om ändrade relationer mellan staten och 

kyrkan. Riksdagens principbeslut behövde, trots den utförliga skrivelsen, diskutera några 

frågor närmare innan denna kunde antas.  

 

2.7 Beslut kring kyrka-stat-frågan tas 

Den 18 december år 1997 lämnade regeringen propositionen Staten och trossamfunden – 

grundlagsfrågor. Vidare, år 1998 den 12 mars, signerade regeringen propositionen om Staten 

och trossamfunden. Bestämmelser om svenska kyrkan och andra trossamfund. I denna 

uppmuntrade riksdagen regeringen till att acceptera förslagen om trossamfund, lag om 

Svenska kyrkan samt lag om införande av lagen om Svenska kyrkan. År 1998, i december, 

signerar regeringen propositionen Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, 

kulturminnena, personalen, avgiftsbetalning m.m.  Riksdagen väljer att fatta det första beslutet 

om grundlagsändringarna och övriga lagar år 1998 den fjärde juni. Ett andra beslut tas den 18 

november år 1998. En process som började redan år 1958 hade år 1998 slutligen godtagits och 

en relationsförändring mellan Svenska kyrkan och statsmakten var definitiv och första januari 

2000 infördes lagen om relationsförändringar mellan staten och kyrkan.
45

 Ytterligare en 

process inleddes, denna gång om Svenska kyrkans framtida organisation. Förslag arbetades 

fram som ett alternativ för en ny kyrkoordning, vilken skulle ersätta det tidigare omfattande 
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statliga regelsystemet, som trädde i kraft år 2000, första januari.
46

 Kyrkan och staten har sedan 

dess varit separerade från varandra. Kyrkan förlorade därmed sin statliga institutionella 

karaktär och blev istället ett icke-statligt fristående trossamfund. 
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3.0 Tidigare forskning  

Rapporteringen av religion och politik har varit slående i nyhetsvärlden. Detta har skett 

framför allt under de senaste decennierna. Allt större fokus har lagts på just samspelet mellan 

dessa och mycket forskning har riktat sig dit.    

Då kyrka-stat-frågan rör flertalet aktörer är detta område någorlunda utforskat. Beslutet har 

inneburit att svenska staten samt medborgarna påverkats vilket lett till flertalet studier inom 

området, både som beskrivande studier men också för förståelsen av beslutet. Bland annat 

påverkas medborgarnas religionsutövning av den svenska politiken medan den svenska 

politiken i sin tur påverkas av medborgarnas religiositet.
47

 Vad som är viktigt att påpeka när 

det talas om tidigare studier är att området i sig är väldigt brett och därmed finns det många 

valbara studieområden samt olika tidsperioder att välja mellan. Bland annat kan tänkas att 

studiet av mänskliga rättigheter, såsom religionsfrihet i Sverige, kan räknas in under kategorin 

av tidigare forskning. Utöver detta är studiet av sekulariseringen, samt följder av denna, i 

Sverige också något som inbegriper separationen mellan stat och kyrka, vilket därför också 

bör ses som tidigare forskning av ämnet.  

 

Just forskningsområdet kring relationerna mellan Svenska kyrkan och staten är dock 

förvånansvärt litet. Utförliga texter finns skrivna om ämnet, däremot är dessa många gånger 

präglade av ett bakomliggande syfte för texten samt partiska och därmed blir dessa opålitliga 

källor.  

 

Politik och religion är förmodligen de begrepp som oftast används när området berörs, 

politiken hänvisar oftast till staten medan religionen syftar på kyrkan – detta när man talar om 

Sverige. En uppsjö av litteratur kring detta område finns, detta främst som ett försök att förstå 

samspelet mellan politik och religion. I Sverige har mångkulturalismen framför allt skyndat 

på litteratur och forskning kring ämnet.  

 

Samhällsvetenskapliga och statsvetenskapliga inriktningar är de som främst forskar kring 

ämnet. Statsvetare och akademiker överlag har tillsammans skrivit litteratur som ger utförliga 

beskrivelser av de historiska händelserna samt de aktuella svårigheterna. Religion i Sverige, 

skriven av flertalet författare berör religion och politik, dess förutsättningar samt dess 
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problematik. Boken berör ytligt även några utav partiernas inställning till relationerna mellan 

staten och Svenska kyrkan.
48

 Däremot ger inte boken någon djupare analys av just partiernas 

framläggande av motioner eller deras argument. Boken ger dock en mer djupgående 

beskrivning av Sveriges sekularisering, privatreligiositet men också Svenska kyrkan, vilken 

kan, och bör räknas till tidigare forskning.  

 

Ragnar Ekström berör frågorna kring stat och kyrka, detta i Ekströms prästmötesavhandling.
49

 

I denna skrivs att den moderna demokratin och dess principer inte är direkt tillämpningsbara 

på Svenska kyrkan, vilket förblir hans tes genom texten.
50

 Religionsfrihetslagen innebar att 

det numera finns en skillnad mellan att tillhöra kyrkan samt att tillhöra staten, vilket tidigare 

varit sammanflätat menar Ekström.
51

 På så sätt kan bedömas att Ekströms 

prästmötesavhandling bidrar till forskningen kring statens separation från kyrkan.  

Annan litteratur som berör just kyrka-stat-frågan är bland annat Statskyrkodebatten, skriven 

av Carl Arvid Hessler, vilken är en utförlig redogörelse för hur medias reaktion på debatten 

kring kyrka-stat-frågan såg ut. 

 

En historisk skiss av relationerna mellan Svenska kyrkan och staten har blivit gjord av Per-

Olav Ahrén.
52

 Ahréns text är en delutredning med hänsyn till 1958 års utredning om kyrka 

och stat. Denna kallas även för Expertutredningen. Denna bok ämnar ge en historisk totalbild 

och behandlar ämnet till och med år 1963. I sin bok menar Ahrén att den utveckling som skett 

under de senaste 150 åren grundar sig i bland annat religionsfrihetens betydelse, tillsättande 

av kyrkomöten och en separation mellan den kyrkliga kommunen samt den borgerliga 

kommunen.
53

 Ahréns slutsats blir därmed att de tre ovan nämnda tingen är anledningen till en 

separation mellan kyrkan och staten. 

 

Vidare redovisas Sveriges utveckling i en bok skriven av Dahlgren och Gustavsson.
54

 Boken 

berör bland annat de utredningar vilka genomfördes år 1958 samt år 1968. Det klargörs att 

den genomförda utredningen år 1958 hade som syfte att samla material inför framtida beslut, 
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medan utredningen år 1968 formulerades snarare som ett utkast inför framtida beslut 

angående kyrkans och statens fortsatta relationer. Boken fokuserar framför allt på 

förändringarna som skedde inom kyrkan under år 1982, vilket leder till slutsatsen att 

beroendet kyrkan tidigare haft för staten minskat, däremot konstateras också att det inte 

innebär att kyrkan är mindre beroende av det politiska systemet, framför allt det samhälleliga, 

detta eftersom de politiska partierna faktiskt finns representerade även i kyrkomötet.
55

  

 

Jan Löfberg skriver i sin bok om kyrka-stat-frågan, vilken är grundad i hans 

licentiatavhandling.
56

 Denna berör ett tidsspann från år 1929 fram till år 1992, då ERK-

utredningen genomfördes.
57

 Undersökningen ämnar till att styrka Löfbergs argument kring att 

Svenska kyrkan fungerar som en organiserad förening samt en statligt präglad institution. De 

definierade tankeenheterna, menar Löfberg, utesluter automatiskt varandra och är därmed inte 

förenliga. Således innebär det att det egentliga problemet med relationerna kyrka-stat bottnar i 

att dessa begrepp omöjligen är förenliga.
58

 Slutsatsen blir därmed att kyrkan inte fungerar som 

en förening, utan snarare som en statlig institution, vilken saknar medlemmar.
59

  

Tidigare i uppsatsen nämns Svenska kyrkans forskningsråd, vilka publicerat Kyrkan – folket.
60

 

Denna skrift diskuterar, ur flertalet perspektiv, kyrka-stat-frågan. Varierande modeller av 

folkkyrkotänkandet presenteras samt hur dessa brukats under 1900-talet. Perspektiv som tas 

upp är den Socialdemokratiska kyrkosynen, folkkyrkotanken presenterade av E Billing samt 

flertalet teologers perspektiv, såsom Hallén och KG Hammar. 

Det kan således konstateras att det finns viss tillgänglig forskning kring ämnet, däremot är det 

tunt med studier när det talas om tiden just före beslutandet om en separation mellan kyrkan 

och staten samt efter införandet av beslutet. Därmed är ambitionen med denna uppsats att 

bidra till den relativt tomma kunskapsbanken när det talas om kyrka-stat-frågan mellan åren 

1990-2000. 
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4.0 Teori   

Teoriavsnittets ambition är att presentera teoretiska perspektiv, vilka ämnar fungera som ett 

verktyg samt en ram för uppsatsens och undersöknings faktiska mål. Detta skall således ge 

förutsättningarna för förståelse samt förklaring för undersökningens slutliga 

resultatredovisning. En religionssociologisk teori kommer att ligga till grund för denna 

undersökning, denna innebär enkelt uttryckt studiet av religion i den sociala kontexten.
61

 De 

religionssociologiska teorierna försöker alltså att förstå förändringar i samspelet mellan 

religion och samhälle. Teorin ger därmed förutsättningarna till förklaringsmodeller vilket 

leder till förståelse av problemformuleringen. Teorin som kommer att nyttjas för uppsatsens 

studie är sekulariseringsteorin.  

 

4.1 Sekulariseringsteori 

I dagens värld, med möjlighet till informationsflöde från olika källor, såsom exempelvis TV, 

internet, tidningar och radio förmedlas nya idéer. Detta ger förutsättningar för utveckling både 

lokalt men också globalt. Det leder bland annat till utveckling inom länder och mellan länder. 

Statsskick förändras, teknologin utvecklas, nya idéer presenteras. Detta är alla faktorer som 

bidrar till ett modernt samhälle.  

 

Ett modernt samhälle definieras ofta under den schematiska framställningen som presenteras 

av Schaaning, i denna ingår fem föreställningar som anses vara grundläggande för moderna 

samhällen. Samhället skall ha en föreställning om sanningen samt metoden, slutinstanser, 

avslöjande strategier, tron på framsteget samt en tro på en existerande frihet.
62

 Tanken om en 

pågående modernisering anses många gånger grundas i att det rationella tänkesättet växer.
63

 

Flertalet faktorer ligger således till grund för en modernisering.  

När modernisering diskuteras brukar även begreppet sekularisering beröras. Anledningen till 

detta torde vara att modernisering leder till sekularisering, vilket inte alltid stämmer. En 

modernisering innebär alltså inte automatisk sekularisering, men är ett vanligt resultat till 

följd utav moderniseringen.
64
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Med hänvisning till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, år 1948, framgår i artikel 

18 att varje person har rätt till dennes egna tankefrihet samt rätten till religionsfrihet, vilket 

även inbegriper friheten att välja att avstå helt från religion.
65

 Religion har dock under en lång 

tid spelat en stor roll i politiken, både i Sverige som runtom i världen, ett samspel mellan 

religion och politik går således att återfinna. 

Studiet av religion och politikens samspel har länge belysts, bland annat menar Alexis de 

Tocqueville att religion spelar stor roll för medborgares deltagande inom politiken.
66

 Andra 

betydande personer, såsom Max Weber och Karl Marx har även diskuterat och konstaterat att 

religion inte tvunget innebär en begränsning till enbart tro, religionsutövning samt kyrkor, 

utan rör sig även utanför dessa spektrum – inklusive inom politiken.
67

 

 

Vad sekularisering faktiskt innebär är dock omdebatterat och det finns många olika syner på 

vad definitionen av sekularisering bör vara. Därmed är en enhetlig definition något oklar. Det 

är också viktigt att minnas att sekularisering fungerar som ett begrepp men också som en form 

av teori, vilket gör att definitionens avgränsning försvåras. 

 

Sekularisering betyder att religionen får en allt mindre betydelse i det offentliga, sociala samt 

i det politiska och är ett resultat av ifrågasättandet om religion och politik faktiskt är förenligt. 

Detta är åtminstone den tämligen allmänna uppfattningen av begreppet.
68

 

Religionsfrihetslagar runt om i världen har skyndat på sekulariseringen av länder. Den riktiga 

religionsfriheten kommer först när även kyrkan och staten separerat och samspelet mellan 

dessa upphört.
69

 Det innebär således att en sekulär stat är den enda form där det råder 

fullkomlig religionsfrihet.  

 

Sekulariseringsteorin menar således att modernisering, alltså processen av industrialisering, 

urbanisering, utbildning och ekonomisk utveckling, leder till att religiösa institutioners 

inflytande förminskas, både i samhället samt i befolkningens privata liv.
70

  

 

Samhället utvecklas och människors föreställningar förändras, därmed finns inte någon plats 
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för religion kvar. Detta är den generella uppfattningen, det är dock viktigt att poängtera att 

detta inte är utfallet i alla länder. Förklaringar till denna paradox har resulterat i att José 

Casanova presenterat tre moment som går att urskilja i den klassiska sekulariseringsteorin, 

vilken brukar kallas för differentieringstesen. Första momentet innebär processen då sfärer 

skiljs från varandra, i detta fall då den religiösa sfären avskiljs från exempelvis den politiska 

samt den vetenskapliga sfären. Ur denna kan ytterligare två delningar göras, antingen att 

religion försvinner (sekularisering) eller att det sker en privatisering av religionen.
71

    

Religionssociologen Steve Bruce beskriver svårigheterna med att förstå sekularisering. Bland 

annat disskuterar han uppfattningen av att vetenskap och religion omöjligen är förenbart.
72

 

Bruce medger det faktum att vetenskap och religion många gånger krockar och svårigheter 

uppstår, han gör dock klart att detta inte alltid är fallet. Vetenskap och religion är en 

möjlighet, vilket visas bland annat genom religiösa vetenskapsmän, m.m.
73

 Vidare diskuteras 

västvärldens utveckling under de senaste decennierna. Bruce menar att ett uppsving av 

ekonomiska och politiska framgångar har skett, samtidigt som västvärlden fått åsidosätta 

religionen till följd av detta.
74

 Bruce gör en jämförelse mellan öst- och västvärlden, och 

fastslår att västvärlden, med östvärldens religiösa principer, genomgående i viss grad är 

sekulärt.
75

 Slutligen klargör han att sekularisering är ett komplext begrepp vars innebörd är 

brett, och trots den sekularisering som upplevs är religion en del av vår värld.  Skillnaden i 

utveckling av de två världarna innebär stor påverkan för religionens roll i samhället. Bruce 

förnekar dock inte den individuella tron, och menar att denna spelar en viktig roll för den 

troende individen.
76

 

 

Således kan påstås att sekulariseringsteorin innebär att ett modernt samhälle leder till 

sekularisering, minskandet av religiösa influenser i samhället. Sekulariseringen kan innebära 

att religionen försvinner helt ifrån den offentliga sfären och resultatet blir att religionens 

betydelse minskar i flertalet sfärer – däremot behöver det inte med säkerhet innebära en 

förminskad religiositet för individen, då religionen med all säkerhet många gånger istället 

enbart begränsas till hemmet och religionen tillåts inte påverka personens andra sfärer. Det 
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organiserade religiösa livet försvagas således.
77
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5.0 Metod 

Med hänvisning till den undersökning vars ambition är att besvara de formulerade 

frågeställningarna för uppsatsen är en kvalitativ textanalys lämplig att utföra. Medan en 

kvantitativ textanalys framför allt riktar sig mot en undersökning med flertalet analysenheter, 

vilka förväntas ha samma värde för studien, medan en kvalitativ textanalys istället är ett 

tillvägagångssätt med få analysenheter där det väsentliga innehållet systematiskt tas fram, 

detta sker genom noggrant studerande och läsning av textens alla delar men även studerande 

av kontexten vari denna ingår.
78

 Enligt Esaiasson m.fl. kan den kvalitativa textanalytiska 

metoden delas in med två huvudsakliga typer av syften: att systematisera (beskrivande 

analyser), logiskt organisera och strukturera i enlighet med exempelvis en 

argumentationsanalys, eller att kritiskt granska utifrån normer och diskurser genom 

exempelvis en diskursanalys.
79

  

 

Då uppsatsens primära syfte är att strukturera upp samt kartlägga de huvudsakliga argumenten 

i respektive motion, innebär detta att en systematiserande kvalitativ textanalys är att föredra, 

detta för problemformuleringens förutsättning till svar.  

En argumentationsanalytisk metod kommer att användas i uppsatsen. Detta för att identifiera, 

rekonstruera samt analysera de huvudsakliga argumenten utifrån motionerna. Avgörande för 

valet av just denna metod gjordes med hänsyn till vad som faktiskt avsågs studeras samt vilket 

material som stod till förfogande.  

Argumentationsanalysens tre huvudsakliga syften är att återskapa argumenten i en debatt eller 

liknande, avgöra i vilken grad argumenten lever upp till utvalda normer samt bedöma 

argumentens beviskraft, vilket innebär i vilken utsträckning argumentet stärker eller 

undergräver en formulerad tes.
 80

 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

I uppsatsen kommer metodens första och tredje syftet att uppfyllas genom att den 

huvudsakliga argumentationen som förts fram i motionerna rekonstrueras samt genom att 

beviskraften av de mest primära för- och motargumenten undersöks. Syfte två i metoden 
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kommer att uppfyllas då den djupare analysen av argumenten sker, då kommer argumenten att 

ställas inför en mer kritisk granskning.  

Vidare kommer översikter kring den huvudsakliga argumentationen i debattartikeln att skapas 

genom ett analysschema, detta för att göra det tydligt för läsaren vilken funktion argumenten 

har. Samtidigt underlättar ett analysschema för att ordna argumenten i motionerna samt 

underlättar studiet av dokumenten.
81

 

För att strukturera upp argumentationen finns två tillvägagångssätt, ett av dessa är pro et 

contra (för och emot) vilken kommer från Arne Næss. Det är detta tillvägagångssätt som 

kommer att användas i denna uppsats. Detta ger förutsättningarna till en enkel struktur för ett 

analysschema genom att argumenten presenteras i en pro et contra-lista, i denna är dem 

främsta pro-argumenten ”P” för tesen medan contra-argumenten,”C”, är emot tesen. Dessa 

spaltas upp jämsides, detta för att hjälpa till med att ge viss klarhet kring den förda 

argumentationen. Vid skapandet av översikten sökes först efter textens tes, detta innebär det 

som avsändaren (i detta fall, partierna) argumenterar för eller emot. 
82

 Vidare skall argument 

av första ordningen betecknas med en bokstav (”P” för pro-argument och ”C” för contra-

argument) samt en siffra, exempelvis ”P1” och ”C2”. Argument av andra ordningen som 

stödjer eller negerar argument av första ordningen benämnas med en bokstav och ytterligare 

en siffra framför, exempelvis ”P1P1” eller ”C1C1”. Argumentet ”P1P1” betecknar första 

argumentet för ”P1” och ”C1C1”’s första argument emot ”C1”. Argument av tredje ordningen 

svarar för eller emot andra ordningens argument och så sätt löper det vidare.
 83

 Efter teser och 

argument följer dessutom premisser, detta som en del av uppstruktureringen av 

argumentationen. Premissen förstås som det uttalade eller också det underförstådda påståendet 

som finns mellan en tes och ett pro-argument respektive ett contra-argument. Funktionen för 

denna kan liknas vid en form av länk eller bro. I analysöversikten kommer premissen att 

betecknas som ”p”. 
84

 

 

Vid skapandet av översikten kommer först motionernas huvudsakliga tes att identifieras och 

presenteras, därefter kommer de direkta för- och motargumenten samt premisserna i 

dokumenten att identifieras, detta för att sedan konstruera pro et contra-listan. Argumenten 

kommer därefter att värderas. Argumentens hållbarhet och relevans bedöms i relation till de 
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formulerade teserna. Ett arguments hållbarhet prövas för att mäta trovärdigheten i detta, 

beviskraften ligger i att argumentet är intellektuellt övertygande, vilket innebär att man ägnar 

sig åt logos-argument. Viktigt att poängtera är dock att ett hållbart argument till trots kan vara 

utan någon som helst relevans för tesen. Den sammantagna bedömningen av relevans och 

hållbarhet ger en indikation om argumentets beviskraft.
85

 

Således är validitet kanske det svåraste problemet i den empiriska samhällsvetenskapen. Det 

är en oundviklig konsekvens som kommer av att problemformuleringarna sker på en teoretisk 

nivå, medan undersökningen sker på en operationell nivå. Det är två olika språk som används, 

enkelt formulerat.  

Esaiasson m.fl. definierar validitet på tre olika sätt: ”1) överensstämmelse mellan teoretisk 

definition och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att vi mäter det vi 

påstår att vi mäter.”
86

 

 

För att beskriva partiernas respons på förslaget angående kyrka-stat-frågan är det nödvändigt 

att rekonstruera den huvudsakliga argumentationen – denna uppfyller alltså första punkten. 

Vidare kommer materialet att finnas som bilaga, detta för att enkelt jämföras parallellt med 

argumentsöversikten som kommer att presenteras – detta sker för att förhindra systematiska 

fel. Den tredje punkten är något problematisk, det uppstår en oundviklig hermeneutik. 

Materialet skall tolkas av en forskare, däremot består materialet av avsändarens (ledamöterna, 

partierna) egentolkade verklighetsuppfattning. Då studien består av ett uttolkarperspektiv kan 

det inte med säkerhet sägas att en annan forskare med annorlunda förförståelse hade nått 

liknande resultat och därmed uppstår en problematik för argumentationsanalysen generellt. Då 

fokus däremot ligger på rekonstruktionen av partiernas argumentation bör begreppsvaliditeten 

vara tillräckligt hög.  

 

Misstag i analysen kommer att försöka uteslutas via noggranna kontroller av 

överensstämmelsen mellan materialet och argumenten i de presenterade översikterna. Således 

kan resultatvaliditeten bedömas som tillräckligt god för att tillvägagångssättet har uppfyllt 

studiens avsedda syfte.  

 

Tolkning är något som förekommer i nästintill alla textanalyser och även denna uppsats 
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kommer att beröra tolkning. Detta genom att det vid analyserandet av argumenten som 

presenteras i pro et contra-översikten kommer studeras med hjälp av en uttolkarinriktad 

analys. Med detta menas att texten får den innebörd som uttolkaren av texten ser den som. 

Förförståelsen menas vara det avgörande för resultatet av analysen.
87

  

 

I ett senare kapitel kommer bland annat argumentens hållbarhet och deras relevans att 

behandlas. Det innebär att det kommer presenteras en kortare slutsats om huruvida 

argumenten för respektive parti anses vara relevanta samt hållbara.  

 

För att argumentet skall vara hållbart behöver det vara trovärdigt, det är på så vis som detta 

avgörs. Med trovärdig menas att det finns belägg till påståendena som framförs – här spelar 

dock tolkning en stor roll. Förförståelsen påverkar uppfattningen om argumentets hållbarhet, 

som tidigare nämnt. När forskning kring de specifika argumenten som används saknas görs 

istället en enskild trovärdighetsbedömning, vilket kommer ske senare i uppsatsen. 

Argumentens relevans kommer att stärkas via presenterade premisser.
88

 En kvalitativ 

textanalys, en argumentationsanalys, kommer således att vägleda uppsatsens undersökning.  

 

Slutligen kommer en återkoppling till teorin att göras i en egen underrubrik, detta eftersom en 

återkoppling vid analys av argumenten försvårar förståelsen för läsaren. Samtidigt innebär det 

att en mer utförlig återkoppling är möjlig.  
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6.0 Material 

För uppsatsen kommer flertalet källor att användas, däremot kommer vissa vara mer 

representerade i texten än andra. Det kommer att användas elektroniska källor, såsom internet 

samt e-böcker. Anledningen till att just internet kommer att bidra stort till uppsatsen beror på 

det uppdaterade och aktuella fakta som finns tillgängligt. Det är genom internet som de 

partipolitiska dokumenten, i detta fall motioner, har hämtats. För att försäkra att motionerna är 

legitima samt skrivna av de olika partierna som presenteras som författare till dessa används 

riksdagens egen hemsida, riksdagen.se. På hemsidan finns tillgång till motioner från diverse 

parti. Då motionerna är offentliga dokument och tillgängliga för allmänheten är det även lätt 

för läsarna till denna uppsats att självständigt återfinna dessa vid önskemål om detta. Utöver 

tillgången till motionerna på internet finns även dessa tryckta i bokform och går att återfinna 

på flertalet bibliotek, även tillgång till dessa på Linnéuniversitetet i Växjö finns.  

Förenklat innebär motioner ett förslag från någon i riksdagen, denna ses oftast som ett förslag 

till en ny proposition vilken är ett förslag från regeringen till riksdagen. En motion kan 

lämnas av alla ledamöter i riksdagen. Regeringens primära uppgift är att ständigt leda Sverige 

med statsministern i spetsen och därmed går motionerna till dessa först. Ett förslag innebär 

oftast en önskan om förändring som ledamöterna tillsammans eller enskilt utformar och sedan 

presenterar. I dessa presenteras generellt vad man önskar och varför detta önskas. Med hänsyn 

till vad en motion faktiskt innebär och innehåller är det lämpligt att nyttja dessa som grund till 

den primära analysenheten. 

För att förstå problemformuleringarna och partiernas argumentation kommer hänsyn till de 

historiska händelserna tas, samt hur dessa påverkat beslutsfattandet. Detta kommer göras 

genom att användandet av den kristna historian i Sverige. Litteraturen skriven av författare i 

samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd. Böckerna ger en detaljerad beskrivning av 

kristendomen i Sverige och vad denna inneburit och vilken påverkan denna haft på samhället. 

Sveriges kyrkohistoria omfattar åtta band, vilket innebär att dessa böcker berör händelser från 

missionstiden fram till nu. Därmed är denna litteratur relevant för uppsatsens slutmål.  
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7.0 Resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer de argument som förekommer i motionerna att uppstruktureras för att 

skapa en översikt kring den huvudsakliga argumentationen. Här struktureras argumenten som 

en pro et contra-lista som tidigare nämnt, enligt Arne Næss modell. Tesen för motionen 

betecknas med T, vidare kommer de argument direkt för tesen eller för något argument 

betecknas P, de motargument som förekommer betecknas C, samt de premisser som kopplas 

mellan argument kommer betecknas p. För att göra listan så lättbegriplig som möjligt kommer 

alltid ett underargument att presenteras före överargumentet, som alltså kommer efter. 

Exempelvis anger P1P2 första underargumentet till andra överargumentet.  

 

Argumenten är tagna och rekonstruerade från respektive partis motioner. Efter denna lista 

kommer ett avsnitt med en djupare analys ske, samt tolkning av argumentationen som går att 

tyda i motionerna.  

7.1 Uppstrukturering av argumentationen för Socialdemokraternas motion 

1992/93:K614, Fria relationer mellan stat och kyrka. 

T. Fria relationer mellan stat och kyrka är önskvärt. 

 

P1.  Svenska kyrkans ställning är en demokratifråga. 

 

P2P1. Riksdagen, som företräder hela svenska folket, har det yttersta beslutsansvaret. 

 

pP3P1. Så långt som möjligt bör beslut av detta slag fattas i bred politisk enighet och i god 

samverkan med Svenska kyrkan.  

 

P4P1. Det finns stark parlamentarisk förankring till att fullfölja 1980-talets reformer på det 

kyrkliga området och besluta om fria relationer mellan stat och kyrka.  

 

pP2. De upprepade och långvariga diskussioner som stat-kyrka-frågan varit föremål för har 

inte varit till fördel för vare sig stat eller kyrka. 

 

P1P2. Kyrkoberedningen bör skyndsamt utreda denna fråga. 
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P2P2. Önskar att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts 

om fira relationer mellan staten och Svenska kyrkan.  

 

P3. Begränsad ramlagstiftning som reglerar några få grundläggande principer för Svenska 

kyrkan, men i övrigt en frihet för kyrkan själv att besluta om sin verksamhet presenteras i 

EKR-utredningen 

 

P1P3. EKR-utredningens förslag ger möjligheter att åstadkomma tryggad ekonomi för 

Svenska kyrkan.  

 

7.2 Uppstrukturering av argumentationen för Socialdemokraternas motion 

1990/91K601, Svenska kyrkans skiljande från staten 

T. Fria relationer mellan stat och kyrka är önskvärt. 

 

P1. Religionsutövning skall ske på frivilligheten grund.  

 

P1P1. Denna inställning leder till konsekvensen att kyrkan behöver skiljas från staten. 

 

P2P1. Alla trossamfund skall istället bygga sin verksamhet på frivillig anslutning.  

 

P3P1. Kyrkoskatten skall istället ersättas med en medlemsavgift.  

 

P2. Processen för att skilja stat och kyrka åt bör skyndas på.  

 

P1P2. Därmed bör även överläggningar mellan stat och kyrka inledas snarast.  

 

pP2P2. Beslutet bör fattas av riksdag och kyrkomöte med överläggningarna som underlag. 
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7.3 Uppstrukturering av argumentationen för Kristdemokraternas motion 

1997/98:K24, Med anledning av prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden 

– grundlagsfrågor 

T. Fria relationer mellan stat och kyrka, med ett visst inflytande för Svenska kyrkan, är 

önskvärt 

P1. Svenska kyrkan skall garanteras ett medinflytande i fråga om lagstiftning i frågor som rör 

dess angelägenheter.  

 

P1P1. Svenska kyrkan skall beredas tillfälle att yttra sig angående regleringen.  

P2P1. Det bör särskilt anges i RF 8:6
89

 att Svenska kyrkan även här garanteras ett 

medinflytande i fråga om lagstiftningen som rör dess angelägenheter.  

 

C1. Vad gäller kyrkans inflytande anses det vara viktigt att konstatera att de konstitutionella 

reglerna inte skall lämna utrymme för en detaljerad reglering av lärofrågor och annat som kan 

sägas höra till troslivet och Svenska kyrkans egna angelägenheter. 

 

P2. Trossamfund är ett begrepp som är grundläggande för tolkning och förståelse av den 

föreslagna lydelsen av RF 8:6 och är det är därför av stor vikt att en definition av begreppet 

görs nu.  

P3. Svenska kyrkan, samt andra samfund, skall i framtiden ha rätt till statlig hjälp med 

uppbörd av avgift.  

 

P1P3. Skatteförvaltningen ska lämna denna uppbördshjälp. 

 

P2P3. En förutsättning för att skatteförvaltningen ska få behandla uppgifter om religiös 

tillhörighet utan samtycke från de enskilda är att behandlingen tillgodoser ett viktigt allmänt 

intresse.  

 

C1P3. Tveksamhet råder inför behandling av personuppgifter kan ske utan den enskildes 

                                                           
89 RF är en förkortning för regeringsformen i Sveriges grundlagar och riksdagsordningen, 2011. Vid mindre 

bestämmelser kan riksdagen välja att delegera bemyndiganden till de dem anser vara passande. 
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samtycke. 

 

P4. Det är ett viktigt samhällsintresse att Svenska kyrkan samt andra trossamfund ges alla de 

förutsättningar som krävs för att bedriva sin verksamhet i Sverige.  

 

P5. Statschefens bekännelse är inte för närvarande något som bör ändras.  

 

pP1P5. Frågan bör inte heller lösas utan att denna är brett förankrad i det svenska läget, detta 

beroende på det splittrade remissläget. 

 

7.4 Uppstrukturering av argumentationen Centerpartiets motion 

1990/91:K618, Svenska kyrkan m.m. 

T. Fortsatta relationer mellan stat och kyrka är önskvärt. 

P1. Samhället skall anpassas efter människans förutsättningar och behov.  

 

P1P1. Livskvalité eftersträvas. 

 

pP2P1. Folkkyrkan har en central roll i många människors liv. 

 

P3P1. Kyrkans stöd en otrolig tillgång för den enskilda människan, framför allt i samband 

med katastrofer och kriser. 

 

pP4P1. Den kristna etikens och humanismens respekt för människovärdet bör prägla 

samhällsarbetet. 

 

C1P2. Människan skall i sitt utövande av religion samt formandet av sin livsåskådning vara 

garanterad religionsfrihet samt ha rätt att utöva sin religion. 

 

P3. Svenska kyrkans karaktär av en öppen folkkyrka skall bevaras.  

P1P3.  Folkkyrkan, i dess nuvarande utformning, har inte utgjort något hinder för 

religionsfriheten.  
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P2P3. Bandet mellan kyrkan och staten är inget hinder för ekumenisk samverkan. 

 

P3P3. Den svenska folkkyrkan vilar på en månhundraårig religiös, kulturell och historisk 

tradition.  

 

P4P3. Den uppslutning som finns kring Svenska kyrkan vittnar att den omfattas av ett stort 

intresse.  

 

P5P3. Endast en ringa del av medborgarna har utnyttjat möjligheten till utträde.  

 

P6P3. Att Svenska kyrkan skall förbli en öppen folkkyrka inom ramen för ett bevarat 

samband mellan kyrkan och samhället har också fått stor uppslutning.  

 

P7P3. Den stora uppslutningen för ett fortsatt samarbete mellan stat och kyrka går att bekräfta 

via en genomförd enkät av Församlings- och pastoratsförbundet.  

 

P8P3. 95 % av de församlingar som besvarat enkäten stöder ett bevarat samband, vilket även 

Centerpartiet företräder. 

 

P9P3. Beslutet om en separation får inte under några omständigheter ske utan en demokratisk 

omröstning som är öppen för hela Sveriges befolkning.   

 

P4.  Kyrkan kan tillgodose behovet av diakoni, behov som stat och kommun inte förmår att 

tillgodose.  

 

P5. Svenska folkkyrkan kan bevaras och vidareutvecklas bäst inom ramen för den samverkan 

som är existerande mellan kyrka och samhälle för tillfället.  

 

C1P5. Ett brytande mellan dessa skulle inte innebära några fördelar och skulle istället leda till 

hämmande av kyrkans verksamhet.  

 

C2P5. Ett brytande av sambanden mellan kyrkan och staten och ett upphävande av 
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lagstiftningen om församlingarna skulle genast innebära att ta bort garantierna för den 

demokratiska uppbyggnaden och lekmännens möjlighet till inflytande. 

 

P6. Svenska kyrkan skall ha fortsatt ansvar för folkbokföringen.  

 

P1P6. Allmänheten garanteras således en god service.    
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8.0 Diskussion 

 

8.1 Värdering av argument 

För att analysera argumentationen som presenteras i pro et contra-översikten används en 

uttolkarinriktad analys. Det innebär att texten får den innebörd som uttolkaren förstår den 

som. Förförståelsen är således det som är avgörande för resultatet av analysen.
90

 

 

8.1.1 Analys av argumentationen för Socialdemokraternas motion 1992/93:K614, Fria 

relationer mellan stat och kyrka. 

För denna motion var tesen att Socialdemokraterna motionerade för fria relationer mellan 

kyrka och stat. Socialdemokraterna ser på Svenska kyrkans ställning som en demokratifråga, 

vilket också är det första överargumentet (P1). Detta argument stärks av underargumentet 

(P2P1) som konstaterar att riksdagens främsta uppgift är att företräda det svenska folket och 

dess vilja, det påpekas även att riksdagen är det organ som har det yttersta beslutsansvaret. 

Det innebär att riksdagen, med hänsyn till svenska folkets önskan, självmant kan besluta kring 

frågor som är till fördel för invånarna. Socialdemokraterna uttrycker i P2P1 dock en önskan 

om att ett sådant beslut, om fria relationer mellan kyrka och stat, så långt som möjligt skall 

fattas i politisk enighet samt i god samverkan med kyrkan. I samma underargument går att 

uttyda en premiss. Premissen här är outtalad i texten men uppfattas som en önskan om att det 

om möjligt skall beslutas i enlighet tillsammans med Svenska kyrkan, däremot skall hänsyn 

tas till att riksdagen faktiskt har det yttersta beslutsansvaret och med detta i beaktande är 

riksdagens främsta syfte att representera svenska folket och beslutet skall tas i enighet med 

svenska folkets önskan samt vad som är mest gynnsamt för befolkningen i stort. Hur Svenska 

kyrkan ställer sig till detta är således irrelevant. I P4P1 argumenterar socialdemokraterna för 

tesen med att det finns en stark parlamentarisk vilja till att fullfölja 1980-talets reformer och 

därmed besluta om fria relationer mellan stat och kyrka. Med detta menar Socialdemokraterna 

att det finns en redan existerande enighet gällande kyrka-stat-frågan och att beslutet om fria 

relationer mellan stat och kyrka efterfrågas. 

 

I andra övererargumentet (P2) pekar Socialdemokraterna på att de utdragna diskussionerna 

inte varit till fördel, detta för varken stat eller kyrka. Även här anses en outtalad premiss 
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existera, denna talar för att de långvariga diskussionerna istället hämmat förutsättningarna för 

en fortsatt och positiv utveckling för båda parter. Denna premiss knyter an till första 

underargumentet (P1P2) för detta argument, som uttrycker att det är önskvärt att 

kyrkoberedningen skyndsamt skall utreda denna fråga samt till tesen. Partiet yttrar därefter en 

önskan, om att motionen dessa presenterats skall i tas i beaktande samt accepteras, till fördel 

för tesen. 

 

Vidare argumenterar Socialdemokraterna i P3 för att en begränsad ramlagstiftning skall 

existera. Syftet är att reglera några få grundläggande principer för Svenska kyrkan, däremot 

skall kyrkan i övrigt inneha friheten att själv besluta om sin verksamhet. Denna frihet 

hänvisas till EKR-utredningen. Anledningen till att just EKR-utredningen bör följas är för att 

detta förslag ger förutsättningarna att åstadkomma bland annat tryggad ekonomi för Svenska 

kyrkan, vilket är önskvärt.  

 

8.1.2 Analys av argumentationen för Socialdemokraternas motion 1990/91K601, 

Svenska kyrkans skiljande från staten 

I denna motion föreligger tesen om att fria relationer mellan stat och kyrka är önskvärt. Det 

första argumentet som talar för en sådan separation går att uttyda i P1, då det påpekas att 

religionsutövning enbart skall ske på frivillighetens grund. Det innebär att ingen, under några 

omständigheter, skall tvingas till religionsutövning. Därmed (P1P1) krävs att kyrkan separeras 

från staten. Socialdemokraterna yrkar för att en förändring måste ske till fördel för 

religionsfriheten. Vidare argumenterar (i P2P1) partiet för att respektive trossamfund skall 

bygga sin verksamhet på frivillig anslutning, vilket här tolkas som att individer som önskar 

tillhöra ett trossamfund av fri vilja skall ansluta sig till detta. I P3P1 förväntas kyrkoskatten 

istället ersättas med en medlemsavgift, vilken betalas av den medlem som självmant valt att 

ansluta sig till samfundet.  

 

Socialdemokraterna argumenterar i P2 för att separationen mellan stat och kyrka bör skyndas 

på, detta innebär en önskan om att överläggningarna mellan stat och kyrka skall skyndas då 

detta beslut bör fattas snarast möjligast (P1P2). Partiet argumenterar dock för ett beslut i 

samråd mellan riksdag och kyrkomöte, med överläggningarna som underlag för beslutet 

(P2P2). Här torde en premiss föreligga om att beslutet bör och skall fattas av både riksdag och 

kyrkomöte. Tillsammans skall dessa kunna komma överens om ett beslut som är gynnsamt för 
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staten likväl som för Svenska kyrkans fortsatta existens.  

 

8.1.3 Analys av argumentationen för Kristdemokraternas motion 1997/98:K24, Med 

anledning av prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden – grundlagsfrågor 

Tesen för denna motion lyder att fria relationer mellan stat och kyrka är önskvärt, med visst 

inflytande för Svenska kyrkan. Detta argumenteras för i motionen genom att 

Kristdemokraterna yrkar för att Svenska kyrkan skall garanteras ett medinflytande i fråga om 

lagstiftning i frågor som rör dess angelägenheter. Argumentet (P1) pekar på att Svenska 

kyrkan inte på något sätt skall uteslutas från beslutsfattande när dessa innebär förändringar, 

eller liknande, för deras verksamhet. Vidare i P1P1 stärks argumentet genom att Svenska 

kyrkan skall ges möjligheten att yttra sig angående de presenterade regleringarna. För att detta 

skall tillämpas argumenterar Kristdemokraterna i P2P1 för att det bör anges i RF 8:6 att 

Svenska kyrkan garanteras ett visst medinflytande i frågor som rör dess angelägenheter.  

 

Första motargumentet (C1) mot en strikt reglering av kyrkans inflytande presenteras genom 

att kräva att regleringen inte under några omständigheter skall ges rätten att utöva detaljerad 

reglering av bland annat lärofrågor samt andra områden som kan sägas tillhöra troslivet samt 

Svenska kyrkans egna angelägenheter.  

I överargument P2 argumenterar partiet för att en definition av begreppet omedelbart bör ges, 

detta för att tolkning samt förståelse av den föreslagna lydelsen av RF 8:6 skall tolkas 

likvärdigt av de berörda.  

 

Vidare argumenteras i P3 för att samtliga trossamfund i framtiden skall vara garanterade 

statlig hjälp med uppbörd av avgift. Således yrkar Kristdemokraterna för att Svenska kyrkan 

skall ha fortsatt rättighet till skatteuppbörd. Ansvar för uppbördshjälpen skall ligga hos 

skatteförvaltningen (P1P3). I P2P3 presenteras förslaget om att skatteförvaltningen skall få 

behandla uppgifter om religiös tillhörighet, detta utan samtycke från de enskilda individer det 

berör, vilket stärks av att behandlingen tillgodoser ett viktigt allmänt intresse. I C1P3 yttras 

dock att viss tveksamhet råder inför behandlingen av personuppgifter samt att detta skall ges 

möjlighet att ske utan den enskildes samtyckte.  

 

Kristdemokraterna argumenterar i P4 för att Svenska kyrkan, samt andra trossamfund, ges alla 
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de förutsättningar som krävs för att bedriva sin verksamhet i Sverige, då detta anses vara ett 

viktigt samhällsintresse. Partiet talar för en likvärdig insats för samtliga trossamfund. 

 

Trots att det talas för tesen genomgående i motionen argumenterar partiet i P5 för att 

statschefens bekännelse för närvarande inte är något som bör ändras, denna förändring bör 

väntas med till dess att beslut kring relationerna mellan kyrka och stat fattas (P1P5). 

Förståelse av detta går att återfinna i den outtalade premiss som går att uttolka här, 

Kristdemokraterna yrkar för att frågor som innebär stora förändringar inte skall lösas 

beroende på det splittrade remissläget, då detta kan leda till oönskade konsekvenser. 

 

 

8.1.4 Analys av argumentationen Centerpartiets motion 1990/91:K618, Svenska kyrkan 

m.m. 

För Centerpartiets motion lyder tesen Fortsatta relationer mellan kyrka och stat är önskvärt. I 

texten (P1) argumenteras för att samhället skall anpassas efter människans behov samt 

förutsättningar, vilket således innebär att livskvalité eftersträvas (P1P1). För att förstå 

föregående underargument i relation till nästkommande går en outtalad premiss att uttyda. 

Denna tolkas som att begreppet livskvalité enligt Centerpartiet bland annat innebär 

folkkyrkans centrala roll i många människors liv (P2P1), detta genom exempelvis begravning, 

bröllop med mera. Denna uppfattning stärks ytterligare genom argumentet i P3P1, då partiet 

talar för att kyrkans stöd är en stor tillgång för den enskilda individen, detta framför allt i 

samband med exempelvis katastrofer och kriser, då kyrkan har en avgörande roll för 

välbefinnandet. Premissen i nästkommande argument (P4P1) för förståelsen av dessa 

argument tillsammans (P3P1) bör tolkas som att det med hjälp av den kristna etikens samt 

humanismens respekt för människovärdet leder till välbefinnande och bör därmed prägla 

samhällsarbetet. Däremot argumenterar Centerpartiet i C1P2 om att religionsfrihet skall råda 

och människan skall besitta friheten att utforma sin egen livsåskådning samt utöva denna, 

vilket tolkas som ett motargument mot den givna tesen samt föregående argument för fortsatta 

relationer mellan stat och kyrka. 

Vidare argumenteras i texten för att Svenska kyrkans karaktär av en öppen folkkyrka skall 

bevaras (P3), överargumentet stärks av underargumentet som lyder att folkkyrkan i dess 

nuvarande utformning inte utgjort något hinder för den rådande religionsfriheten (P1P3).  

Samarbetet mellan kyrkan och staten anses inte vara ett hinder för samarbete med andra 
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trosläror samt trossamfund vilket yrkas i P2P3. Förutsättningarna för sådana samarbeten 

argumenteras vara goda trots banden mellan kyrkan och staten.  Samarbetet vilar på en 

månghundraårig religiös kulturell och historisk tradition och därmed bör inte denna separation 

genomföras (P3P3). Framför allt bör inte en separation ske då den stora uppslutning som finns 

kring Svenska kyrkan vittnar om att den omfattas av ett stort intresse (P4P3). Detta 

uppmärksammades genom att enbart en liten del av medborgarna nyttjat möjligheten som 

existerar till utträde (P5P3). Det finns även stor uppslutning för att Svenska kyrkan skall förbli 

en öppen folkkyrka för ett bevarat samband mellan kyrkan och samhället har fått stor 

uppslutning (P6P3), detta bekräftas genom en enkät genomförd av Församlings- och 

pastoratförbundet (P7P3). 95% av de församlingar som givits möjlighet att besvara enkäten 

talar för ett bevarat samband (P8P3) och därmed yrkas på att inget beslut skall tas innan det 

skett en demokratisk omröstning i vilken hela Sveriges befolkning är välkommen att delta  

(P9P3). Detta är ytterligare argumentation för tesen samt för de föregående argumenten.  

 

Ytterligare argument för fortsatt samarbete mellan stat och kyrka presenteras i P4, då 

Centerpartiet talar för att kyrkan har möjligheten att tillgodose behovet av diakoni, vilket 

omfattar bland annat bekämpandet av fattigdom. Kyrkan kan tillgodose behov som inte stat 

och kommun förmår att tillgodose, därmed bör samarbetet fortsätta. 

 

I P5 argumenteras för att folkkyrkan på bästa sätt kan bevaras samt vidareutvecklas inom 

ramen för det samarbete som är existerande mellan kyrka och samhälle. Som motargument för 

en separation konstaterar Centerpartiet att om ett sådant beslut tas skulle detta innebära 

nackdelar för Svenska kyrkan samt leda till hämmande av dess verksamhet, således en negativ 

konsekvens av en separation mellan stat och kyrka (C1P5).  Vidare skulle ett beslut om ett 

brytande av samband mellan kyrkan och staten samt ett upphävande av lagstiftningen om 

församlingarna innebära att garaniterna för den demokratiska uppbyggnaden och lekmännens 

möjlighet till inflytande försvinner (C2P5). 

 

Partiet argumenterar i P6 för att Svenska kyrkan skall ha det fortsatta ansvaret för 

folkbokföringen och stärker detta argument med P1P6, att allmänheten således garanteras en 

god service då erfarenhet samt kompetens finns. 
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9.0 Slutsatser 

 

9.1 Jämförelse av argumenten  

I detta kapitel kommer jämförelser att göras för de mest märkbara skillnaderna i partiernas 

argumentation.  

Analysen av motionerna har gett intressanta resultat. Det visar sig att två, Socialdemokraterna 

och Kristdemokraterna, av tre partier talar för en separation mellan kyrka och stat. 

Centerpartiet argumenterar för ett fortsatt samarbete mellan dessa och instämmer inte med de 

övriga motionerna i analysen. Förändrade relationer är inget som eftersträvas av partiet.  

Socialdemokraterna argumenterar för en kyrka utan anknytning till staten, ett fristående icke-

statligt samfund. Kristdemokraterna eftersträvar ett visst samarbete mellan stat och kyrka, 

framför allt argumenteras det för att Svenska kyrkan skall få den statliga hjälp som krävs för 

kyrkans fortsatta existens, samt garanterat inflytande både praktiskt som teoretiskt.  

 

Socialdemokraterna väljer att lägga stor vikt vid riksdagens betydelse för beslutet, men menar 

att det om möjligt skall tilltala Svenska kyrkan också. Detta är dock inget krav, utan en 

önskan vilket ger riksdagen möjligheten att i sista fas av beslutsprocessen se till att ta störst 

hänsyn till att tillgodose svenska folkets önskan.  Kristdemokraterna argumenterar, 

tillsammans med Socialdemokraterna, för att Svenska kyrkan skall garanteras rättigheten till 

inflytande då det rör Svenska kyrkans angelägenheter. Kristdemokraterna kräver dessutom att 

rättigheten till strikt reglering av kyrkans lärofrågor samt sådant som uppfattas tillhöra 

troslivet ej får existera, något som ej tas upp av de andra partierna.     

 

Vidare argumenterar Socialdemokraterna för att den kyrkliga skatten helt skall raderas och 

istället ersättas med en medlemsavgift som respektive medlem individuellt står för, medan 

Kristdemokraterna argumenterar för att uppbördshjälp skall fortlöpa och ansvaret för detta 

skall ligga hos skatteförvaltningen. Partiet talar därmed för en statligt reglegerad kyrkoavgift. 

I Centerpartiets motion framgår ingen önskan om förändring kring kyrkoskatten, därmed kan 

det antas att partiet önskar att det skall fortlöpa som det tidigare gjort, med kyrkoskatt. 

 

En önskan om en påskyndad process uttalas av Socialdemokraterna vilket motiveras av partiet 

med att ovissheten kring frågan inte gett positiva effekter för varken staten eller kyrkan, 
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därmed krävs att ett beslut tas. Kristdemokraterna argumenterar för att en enhetlig definition 

av begreppet trossamfund skall sammanställas, detta för att utesluta tolkningsfrågan kring 

lydelsen av RF 8:6. I dessa argument uppfattas således att det uttalats ett missnöje för den 

gångna processen.  

 

Medan Kristdemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna ser en separation mellan stat 

och kyrka som en möjlighet till fortsatta förutsättningarna för Svenska kyrkans existens, 

menar Centerpartiet att ett sådant beslut skulle leda till hämmande av kyrkans existens och 

detta skulle ge förödande konsekvenser. Centerpartiet menar att en sådan separation varken är 

eftersträvansvärd av befolkningen eller av partiet. I argumenten talas om livskvalité samt 

människans behov, med vilka menas besvaras av fortsatta relationer mellan stat och kyrka. 

Beslut för en separation kommer leda till att den enskilda individen tappar den stora 

tillgången till stöd som kyrkan erbjuder.  

 

Angående religionsfrihet talar samtliga parti för att denna frihet är av yttersta allvar och skall 

under alla omständigheter finnas tillgänglig för individen. Denna skall inte på något sätt 

inskränkas, detta enligt lag. Däremot är partiernas uppfattning om vad som är möjligt att 

kombinera med denna lag något oenig. Socialdemokraterna argumenterar för att en separation 

mellan stat och kyrka är nödvändig till fördel för religionsfriheten och menar att ett fortsatt 

samarbete mellan stat och kyrka således är omöjligt. Kristdemokraterna talar för att 

religionsfrihet skall råda samt att samtliga trossamfund i Sverige skall ges de förutsättningar 

som krävs för att fortsatt bedriva sin verksamhet. En likvärdig talan förs för samtliga 

trossamfund. Därmed uppfattas att även Kristdemokraterna ämnar utesluta att trossamfund 

ges politisk makt, därmed är fortsatta relationer mellan stat och kyrka en omöjlighet. 

Centerpartiet argumenterar dock för att fortsatta relationer inte leder till hinder för samarbete 

med andra trosläror. Partiet menar således att det är möjligt att behålla samarbetet mellan stat 

och kyrka samt att den kristna etikens respekt för människovärdet präglar samhällsarbetet, 

detta i all enlighet med religionsfriheten. Detta är en intressant observation då två av tre 

partier menar att ett sådant fortsatt arbete inte är möjligt med hänsyn till religionsfriheten.  

 

Samtliga partier argumenterar för att viss ramlagsstiftning skall existera. Syftet med denna 

skall vara att reglera några få grundläggande principer för Svenska kyrkan, men det görs klart 

att Svenska kyrkan, i den mån denna kan, själv skall besluta om verksamheten. Även 

Centerpartiet argumenterar för reglering, detta dock i ett nära samarbete med staten.  
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9.1.1 Sammanställning i tabellform 

Nedan kommer en tabell att presenteras. Ambitionen med denna tabell är att visa en 

lättförståelig, översiktlig sammanfattning av resultaten av undersökningen. 

 Socialdemokraterna Kristdemokraterna Centerpartiet 

Religionsfrihet       

Begränsad ramlagstiftning skall 

existera 

      

Fria relationer mellan stat och 

kyrka önskas 

     

Fortsatta relationer mellan stat 

och kyrka önskas 

    

Den kyrkliga skatten skall 

upphöra 

    

Kyrkoskatten skall fortlöpa     

Svenska kyrkan skall garanteras 

rättigheten till inflytande då det 

rör Svenska kyrkans 

angelägenheter vid en 

separation mellan stat och 

kyrka. 

      

Figur 1.  

I övre kolumnen går att återfinna respektive parti, till vänster presenteras ämnen samt påståenden. Vid medhåll 

av dessa påståenden eller vid berörandet av detta ämne i motionerna sätts en bock under partiets namn.  

 

9.1.2 Argumentens hållbarhet samt relevans 

Då forskning saknas för argumentens hållbarhet (bortsett från Centerpartiets argument om 

enkätundersökningen) kommer en enskild trovärdighetsbedömning att göras. Argumentens 

hållbarhet samt relevans motiveras med att de presenterade argumenten i respektive motioner 

ständigt relaterar till det som i texten anses relatera till, i detta fall huruvida en separation 

mellan stat och kyrka är önskad eller ej. Argumenten återansluts till partiets politik och 

argumenterar utifrån dessa grunder. Även belägg för påståenden anses finnas, däremot är det 

något tvivelaktigt att helt påstå att belägg finns för de framtidsförutsägningar som görs av 

partierna. Det är omöjligt att på förhand avgöra vad som kommer att ske om en separation 
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genomförs eller ej, då dessa bara är spekulationer. Därmed uppfattas argumenten då partierna 

påstår att ett sådant beslut kommer leda till de konsekvenser som presenteras i motionerna 

något tvivelaktiga och hållbarheten för dessa argument uppfattas inte som hundraprocentiga. 

Det är dock av stor vikt att varje parti har möjlighet att framföra dess åsikter då dessa visar på 

partiets politik samt motiverar denna i relation till frågan om relationerna mellan stat och 

kyrka. Övergripande argument anses dock vara relevanta i relation till vad som skall 

argumenteras för och som hållbara i den mån att dessa anses vara trovärdiga.  

 

9.1.3 En pågående sekularisering? 

I teoridelen presenterades sekulariseringsteorin, vilken ständigt funnits i beaktande under 

uppsatsens utformande. Därmed följer en återkoppling till teorin för hur denna går att 

applicera på utfallen av den utförda analysen. Eftersom en diskussion kring relationerna 

mellan kyrka och stat inleds tidigt och blir alltmer intensiv under åren finns det belägg för att 

påstå att viss sekularisering är synlig. Bland annat är denna synlig då det inom politiken talas 

om att staten skall vara ickereligiös och inte vara knuten till någon statsreligion eller 

statskyrka, vilket tidigare varit fallet. Då staten eftersträvar att bryta de nära relationerna med 

kyrkan, förändra undervisningen som tidigare varit influerad av kristna värderingar och 

förändra det sociala livet som genomsyrats av en kristen tro (såsom diakoni, krishjälp m.m.) 

är det möjligt att konstatera en pågående sekularisering på det offentliga planet. Kyrkan har 

därmed inte getts det utrymme och det inflytande som tidigare funnits.  

 

En eftersträvan om ett sekulärt Sverige har etablerats av både svenska staten samt mestadelen 

av den svenska befolkningen.  Då faktorer som bland annat industrialisering samt ekonomisk 

utveckling tillkommit har platsen för religion i det offentliga blivit allt mindre. Utfallet har 

därmed blivit att religionen hamnat i skymundan i politiken samt att denna i mindre grad ges 

möjligheten att påverka det politiska.  

 

Detta leder genast till uppfattningen om att Sverige är ett ickereligiöst land med icketroende 

invånare, detta behöver dock inte stämma. Det kan istället vara så att religionen inte visar sig i 

det offentliga på samma sätt som det tidigare gjort, men att religionen privatiserats och istället 

utövas i hemmet eller andra platser som anses lämpliga. Individen är religiös men låter inte 

detta påverka resterande sfärer, såsom det sociala och det offentliga. Det innebär att vi inte 

med säkerhet kan påstå att Sverige till fullaste grad är ett sekulärt land, vad som däremot kan 

konstateras är att religionens plats i det politiska samt det offentliga har fått en förminskad 
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roll. På så sätt kan sägas att viss sekularisering skett och är pågående.  

 

I de presenterade argumenten av Kristdemokraterna och Socialdemokraterna går att återfinna 

viss sekularisering, bland annat förespråkas religionsfrihet för samtliga och rätten till den 

enskildas tro samt utövandet av denna, men anser att det religiösa inte bör vara en del av 

politiken.    

 

 

9.2 Slutreflektioner 

Uppsatsen har lett till intressanta resultat på frågan om hur den partipolitiska diskussionen 

förts i motionerna. Undersökningen har vidare gett svar på hur partierna ställer sig i frågan om 

relationerna kring stat och kyrka. Det visade sig att Socialdemokraterna och 

Kristdemokraterna talade för förslaget om fria relationer mellan stat och kyrka, trots de olika 

argument som förts fram av partierna. Centerpartiet valde dock att motsätta sig förslaget och 

yrkade istället för fortsatta relationer mellan stat och kyrka. 

 

Centerpartiet motsatte sig förslaget med argument om att kyrkans roll skulle försvagas vid 

brytande av samarbetet med staten, samt påverka invånarna negativt. Detta kan tänkas ha 

ursprung i partiets historiska förhållande till det agrikulturella samhället. En möjlig 

konsekvens av urbanisering är sekularisering, vilket möjligvist inte var önskvärt av partiet. 

Sekularisering förutsätter urbanisering och genom att hålla sekulariseringen låg bör även 

urbaniseringen degraderas, vilket partiet kan förväntas eftersträva. Centerpartiet motsatte sig 

separationen med ett tydligt argument om att åtskiljandet av stat och kyrka skulle innebära en 

förminskad livskvalité för befolkningen.   

 

Kristdemokraternas hållning till frågan var intressant att observera, då förväntningen var att 

även Kristdemokraterna skulle motionera för fortsatt samarbete. Detta då partiet bildades som 

en form av protest mot nedgången av kristna värderingar i samhället. Anledningen till 

argumenten i motionen kan tänkas vara en förhoppning om att kyrkans dignitet skulle öka om 

staten och kyrkan åtskildes. Kristdemokraterna motionerar däremot starkt för bevarandet av 

det kyrkliga medinflytandet, till fördel för samhället samt kyrkan.  

 

Socialdemokraternas tänkbara motiv till motionerandet av en separation mellan stat och kyrka 
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kan härledas till en möjlig förväntning om att statens roll i samhället skulle öka. Samtidigt är 

det tänkbart att statens delegerande av uppgifter till kyrkan efter en separation skulle övergå 

till statens ansvar, vilket kan tänkas samspela med partiets politiska ideologier. Bland annat 

talar Socialdemokraterna tydligt för en fullbordad religionsfrihet, vilken inte är förenlig i 

samarbete mellan stat och kyrka.  

 

Studien av partiernas argument resulterade i förståelse av respektive partis ställningstagande i 

frågan om en separation mellan stat och kyrka. Antagandet om att Sverige sekulariserats till 

den grad att landet är i behov av en separation verkar således stämma, vilket lett till de 

intensiva diskussioner som förts.   

 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 

Nedan ges kortfattade förslag till vidare forskning. 

Denna uppsats inbegriper studier av tre partiers motioner angående förslaget om en separation 

mellan stat och kyrka. Undersökningen visar att partierna argumenterar varierande i 

motionerna, vilka grundar sig i deras politiska önskan kring frågan. Undersökningen 

genomfördes med en argumentationsanalys och förutsatte att argument fanns att återfinna i 

motionerna, vilka fanns tillgängliga i dokumenten.  

 

För fortsatt forskning skulle kunna tänkas att en liknande undersökning utförs, men att 

debattartiklar eller liknande texter för respektive partier används, tillsammans med motioner. 

Detta kan innebära en bredare förståelse för partiernas argumentation samt deras 

ställningstagande till den formulerade frågeställningen.  

 

Vidare kan en diskursanalys vara aktuell. Undersökningen kan utformas till att studera ett 

partis motioner under en viss period av tid. I denna finns möjligheten att studera begrepp samt 

den diskursiva utvecklingen av dessa. Den diskursiva analysen ger ett redskap till en 

kartläggning av ett partis politiska utveckling i frågan. 

  

En undersökning utformad som en argumentationsanalys, med en problemformulering 

liknande den som presenteras i denna uppsats, kan vara lämplig att utvidga för en klarare 

kartläggning. Med utvidgning av undersökning menas i detta fall att forskaren inbegriper fler 

partiers motioner i studien.  
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Forskning som studerar partiers politiska historia kan också vara en möjlig utformning av en 

undersökning. Då kan bland annat partiprogram studeras genom en diskursiv metod, i vilken 

dokumenten avgränsas till en tidsperiod som forskaren anser vara lämplig. På så vis sker en 

utförlig kartläggning för partiernas dåvarande politik, politikens utveckling, samt deras 

nuvarande politik.  Därigenom kan sedan uttydas huruvida partiet varit religiöst influerat, om 

partiet förvarat denna politik samt om större förändringar skett.  

 

Möjligheterna till forskning kring separationen mellan stat och kyrka är oändliga. Framför allt 

bör studiet av detta område vara önskvärt, då det trots allt inneburit att historian förändrats 

och en hundraårig tradition upphört. Förståelsen för vår kyrkliga historia samt framtiden för 

denna grundas i detta beslut.   
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