
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanina Westergren 

En studie av svenska statsbidrag till trossamfund 

2017 
 

Trossamfund som intresseorganisationer 
 med politiska mål 

Uppsats, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Religionsvetenskap 

C-uppsats 

 
Handledare: Birgit Lindgren Ödén 

Examinator: Peder Thalén 



 

 



 

 

Innehåll 

1. Introduktion .............................................................................................................. 1 
1.1 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 5 
1.2 Begränsningar ......................................................................................................... 5 
1.3 Begreppsdefinitioner .............................................................................................. 6 
1.4 Metod och material ................................................................................................. 8 

1.5 Tidigare forskning ................................................................................................ 10 
1.6 Resursmobiliseringsteori ...................................................................................... 10 

1.6.1 Teorins grundare ............................................................................................ 10 
1.6.2 Teori .............................................................................................................. 11 

2. Historisk och samtida bakgrund ............................................................................. 15 

3. Analys ..................................................................................................................... 27 

4. Sammanfattning ...................................................................................................... 32 

5. Framtida forskning ................................................................................................. 33 

Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................ 34 

Bilaga: Information från SST ......................................................................................... 38 
 



 

1 

 

1. Introduktion 

Samhörighet - människans högsta prioritet 

I begynnelsen föds vi alla hjälplösa och beroende av andras omvårdnad, och frågan är 

om vi någonsin blir mycket mer självständiga än så? Jag ser människan som ömsesidigt 

beroende av andra från födsel till död, vilket också är Henriksens och Vetlesens 

utgångspunkt i boken Etik i arbete med människor.1 

 Följaktligen organiserar vi människor oss i samverkande grupper; hemma, på 

jobbet, inom idrotten, i föreningslivet, i företagsvärlden – och inom det som kallas 

religion. Att dela föreställningsvärld och känna samhörighet inom sin grupp, verkar vara 

grundläggande för friktionsfritt samarbete inom gruppen, liksom bekräftelse, 

självrespekt, trygghet, sammanhang och mening, vilket inte minst aktuell forskning om 

ledarskap vittnar om.2 

 Hood, Hill och Spilka är på inne på samma spår inom religionspsykologin, men då i 

syfte att förklara religiositet. Enligt dessa forskare är det främst kulturell uppväxt- och 

kontext som avgör om du söker uppfylla ovan nämnda grundläggande behov med hjälp 

av profana eller religiösa tolkningsmönster.3 Men syften och medel kan även blandas 

fritt. Terrorexperten Loretta Napoleoni menar till exempel att religiösa tolkningssystem 

många gånger används som affärsidé, där det högsta syftet är att tjäna pengar.4 

 

Religion som politik 

Religiösa övertygelser kan även blandas med politisk ideologi så till den grad att 

skiljelinjer är svåra att finna. Då kan vi prata om religiös ideologi – det vill säga 

religiösa idéer med politiska mål. Sådana hybrider finns det många exempel på. Tariq 

Ali menar exempelvis att islams politiska system, som förenade tro och stat, bok och 

svärd, från början skapades för att vinna makt och territorium.5 I skapandet av 

nationalstaten Sverige fungerade den evangelisk-lutherska kristendomen på samma sätt. 

Konfucianismen i Kina är ytterligare ett exempel på hybrid mellan religiös och politisk 

ideologi. Även här handlade det om makt och kontroll; att ge kejsaren himlens mandat 

samt reglera den offentliga apparaten och folket med hjälp av en strikt och ”helig” 

                                                 
1 Henriksen 2013: 81-90 
2 Falkenström 2010: 57-78 
3 Hood 2009: 44-53 
4 DN: IS är inga psykopater, de är människor som vi (elektronisk). http://www.dn.se/nyheter/varlden/is-

ar-inga-psykopater-de-ar-manniskor-som-vi/ (2017-04-11) 
5 Ali 2002: 148-149 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/is-ar-inga-psykopater-de-ar-manniskor-som-vi/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/is-ar-inga-psykopater-de-ar-manniskor-som-vi/
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social ordning. Extrem självuppoffring i en makthierarki där kvinnan stod längst ner var 

grunden för hela filosofin.6 7 Skulle vi här prata i politiska termer handlar det om 

totalitära idéer, vilka är motsatsen till demokratiska idéer om jämlikhet, jämställdhet, 

maktspridning och tanke- och yttrandefrihet, tänker jag. Just demokratiska värderingar 

har visat sig vara de mest konstruktiva i mänsklighetens historia, sett till människors 

hälsa och välgång. Världens mest stabila, fredliga, fria, förmögna och välmående 

samhällen är demokratiska och därmed relativt jämlika och jämställda.8 9 

 

Skapelsemyter och kvinnoförtryck 

Det går inte att komma ifrån frågor om makt och kön i detta sammanhang. Med 

hänvisning till en undersökning av 150 stamsamhällen, lägger den amerikanska 

teologiprofessorn Rosemary Radford Ruether fram att jämställda stamsamhällen har en 

skapelsemyt med kvinnan, eller kvinnan och mannen tillsammans, i centrum, medan 

stamsamhällen med mannen i centrum tvärtemot är mansdominerade. I 32 procent av de 

studerade samhällena rådde jämställdhet, i 27 procent mansdominans, och 40 procent 

beskrivs som konfliktfyllda. Med det sistnämnda menas att kvinnan har ekonomisk 

makt men ingen politisk. Där har man utvecklat ritualiserad dominans baserad på 

manliga sällskap och riter, där myter om att störta kvinnlig makt levs ut. Enligt Radford 

Ruether beror detta på att familjekulturer som exkluderar mannen från delaktighet och 

ansvarstagande gällande mat, barn och livsuppehållande processer föder kvinnoförakt.10 

 Om hur maktbalanser i samhällen skapas och blir till från första början finns många 

teorier. Arkeologen Marija Gimbutas förde på 1980-talet fram att det i Europa för cirka 

4500 år sedan rådde jämställdhet mellan könen tack vare gudinnedyrkan, och att denna 

kultur sedan förstördes av horder av våldsamma män som kom från stäpperna i öst och 

dyrkade en manlig krigsgud.11 Denna teori blev alldeles nyligen delvis bekräftad av 

Mattias Jacobsson, professor i evolution och utvecklingsbiologi, och hans medarbetare 

vid Uppsala universitet.12 Enligt deras forskning startade för omkring 4500 år sedan en 

mycket mansdominerad och storskalig migration från de ryska stäpperna till Europa, 

                                                 
6 Sharma 2007: 50-56 
7 Jones 2005: 3338-3343 
8 FN: Human Development Index 2015 (elektronisk). 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf (2017-04-19) 
9 Rädda Barnen: Mothers Index 2014 (elektronisk). http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-

10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM_2014.PDF (2017-04-19) 
10 Radford Ruether 1992: 155-172 
11 Jones 2005: 7376-7382 
12 Biorxiv (elektronisk). http://biorxiv.org/content/early/2016/09/30/078360 (2017-04-12) 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM_2014.PDF
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/SOWM_2014.PDF
http://biorxiv.org/content/early/2016/09/30/078360
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vilken pågick i multipla generationer. Det gick 10 män på en kvinna bland dem som 

kom.13 Skriftliga källor från tiden säger att unga män från stäppområdena i Centralasien 

migrerade för att de saknade arv eller arbete.14 

Jag relaterar detta vidare till senare tiders abrahamitiska religioner; judendom, 

kristendom och islam, som alla är grenar av samma tradition och i och med sin 

skapelsemyt delar en negativ grundsyn på kvinnan. Kontrollen av kvinnan är här 

detsamma som kontroll över hennes sexualitet och därmed över liv (barn) 

och egendom.15  

 På senare tid har dock denna syn kommit att ändras på sina håll inom de 

abrahamitiska religionerna, och det finns stora skillnader mellan olika inriktningar. 

Svenska kyrkan är den största och en av de rikaste evangelisk-lutherska kyrkorna i 

världen, med i sammanhanget extremt liberala värderingar.16 Sann kristendom enligt 

Luther och protestantismen, mynnade till slut ut i slutsatsen att stat och religion bör vara 

åtskilda, vilket i sin tur satte igång en sekulariseringsprocess, som i det långa loppet, 

ihop med andra faktorer, gav ökad jämställdhet – utan sådana intentioner från början.17 

 

Sekularisering och jämställdhet 

Sekularisering behöver inte ha ett direkt samband med ökad jämställdhet. För även om 

det ottomanska riket och Egypten på 1800-talet började sekulariseras och religionens 

inflytande på statsnivå begränsas, så var den traditionella muslimska familjerätten 

nästan ohotad. Orsaken var och är den starka kopplingen mellan religionen och 

kvinnans ställning - att jämföra med den katolska kvinnorollen på medeltiden, där 

religionens själva grundval var kontroll av synden (kvinnan) och sexualiteten18, och 

skyddandet av den svage mannens bräckliga dygd.19  

 Skillnaden mellan kristendom och islam är här, ända fram till idag, att den 

islamiska lagen Sharia konserverat den kvinnosynen i många muslimska länder.20 I 

Turkiet däremot, gick sekulariseringen långt redan i början av 1900-talet, och islam 

                                                 
13 DN Vetenskap: Våra pappor kom hit med fadersmålet (elektronisk). 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-vara-pappor-kom-hit-med-fadersmalet/ (2017-04-12) 
14 Vetenskapsradion: Männen invaderade Centraleuropa för 5 000 år sedan (elektronisk). 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6636429 (2017-04-12) 
15 Sky 2009: 132-133 
16 Sturmark 2015: 408-409 
17 Rasmussen & Thomassen 2007: 314, 324, 393-395 
18 Sky 2009: 62-65 
19 Sky 2009: 64, 69, 76-78 
20 Sky 2009: 137-161 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-vara-pappor-kom-hit-med-fadersmalet/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6636429
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skiljdes från såväl lagar som utbildning och familjerätt. Här drev staten, om dock med 

religiösa argument, feminismen snabbt framåt, i syfte att skapa ett modernt samhälle.21  

 Inom kristendomen har frigörelsen från medeltidens hierarkiska strukturer, 

sekulariseringen och privatiseringen av religionen, ihop med individualism, ekonomiska 

intressen, vetenskap och upplysning lett till idéer om demokrati och mänskliga 

rättigheter – och därmed även om kvinnans rättigheter.17 

 

En studie med jämställdhets- och jämlikhetsfokus 

Mot denna bakgrund, och med utgångspunkt i den västerländska demokratins 

jämställdhets- och jämlikhetsideal, studerar jag i denna uppsats banden mellan stat och 

trossamfund i Sverige. Till hjälp har jag resursmobiliseringsteorin, som ser till vad som 

avgör vilka grupper av människor som kan påverka politiskt, och hur dessa skaffar sig 

avgörande resurser. 

  

  

                                                 
21 Svensson 1996: 37-40 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett demokratiskt jämställdhets- och jämlikhetsideal, 

och med hjälp av resursmobiliseringsteori, studera relationen mellan stat och 

trossamfund i Sverige. Frågeställningarna lyder:  

1. Vad ligger till grund för den svenska statens bidragskriterier för trossamfund 

och ekonomiska stöd till Svenska kyrkan? 

2. Vad innebär statens bidrag till trossamfund ur ett 

resursmobiliseringsperspektiv? 

 

1.2 Begränsningar 

Utgångsperspektivet i studien är västerländskt och svenskt. I och med den svenska 

utgångspunkten innefattas en del av den Svenska kyrkans historia i den 

religionshistoriska kontexten. Den historiska kontexten är begränsad till två tidsnedslag, 

med fokus på relationen mellan stat och kyrka i Sverige: 1500- och 1600-talen, samt 

1900- och 2000-talen. Dessa ses som speciellt relevanta och avgörande tidsklipp för 

relationen mellan stat och religion i Sverige. 

Studien är begränsad till att undersöka banden mellan staten och Svenska kyrkan, 

samt Nämnden för Statligt Stöd för Trossamfund och trossamfunden, och då främst de 

ekonomiska banden däremellan. De ekonomiska banden mellan offentlighet och 

trossamfund är många fler än de som tas upp i denna uppsats, som exempelvis 

kommunala bidrag till trossamfund och relaterade organisationer, statliga bidrag till 

konfessionella ungdomsorganisationer via Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor22, och statlig finansiering av religiösa biståndsorganisationer.23 

Dessa band studeras inte närmare i denna uppsats, även om de i sammanhanget kan 

komma att nämnas. 

 En kategorisk hållning till trossamfunden och deras band till staten används. Det för 

att ge en bild av statens förhållningssätt och ekonomiska band till trossamfund som 

samhällelig kategori, definierad och styrd via lagar. 

  

                                                 
22 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. http://www.mucf.se/ (2017-04-02) 
23 SIDA: Religionens roll i utvecklingssamarbetet (elektronisk). http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-

press/nyheter/2015/februari-2015/religionens-roll-i-utvecklingssamarbetet/ (2017-04-04) 

http://www.mucf.se/
http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2015/februari-2015/religionens-roll-i-utvecklingssamarbetet/
http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2015/februari-2015/religionens-roll-i-utvecklingssamarbetet/
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1.3 Begreppsdefinitioner 

 

Religion 

Liksom Ingvild Saelid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson har jag här en kombination av ett 

reduktionistiskt och ett hermeneutiskt förhållningssätt, det vill säga icke-religiöst och 

tolkande, där religion ses som ett flexibelt och föränderligt fält, integrerat i samhälle och 

kultur.24 Deras religionsdefinition sammanfattar detta synsätt:  

 

Religion är människors förhållande till föreställningsuniversa som kännetecknas av 

kommunikation om och med hypotetiska gudar och makter.25 

 

Politik 

I denna studie ges begreppet politik följande innebörd: 

 

  Auktoritativ värdefördelning genom offentlig maktutövning.26  

 

Med andra ord och mer specifikt handlar politik här om statens fördelning av 

gemensamma resurser, samt om åsikter och viljeinriktningar kring detta. 

 

Sekulär stat 

Med begreppet sekulär stat menas här att statens lagar och institutioner är 

livsåskådningsneutrala och religiositet ses som en privat fråga.  

Ordet sekularisering används för att beskriva övergången från dominerande 

institutionell religion, till individualiserad och subjektiv sådan.27 

 

Nyreligiositet 

Med begreppet nyreligiositet beskrivs ett postmodernt och postmaterialistiskt 

förhållningssätt till religion, där individens frihet och behov står i centrum, tillsammans 

med sökandet efter andliga erfarenheter och andligt växande. Utövaren har här vad som 

kan liknas vid en smörgåsbordsinställning till det religiösa utbudet. Inbyggt finns en 

kritik mot religiösa institutioner, auktoriteter och hierarkier.27  

  

                                                 
24 Gilhus & Mikaelsson 2003: 35-38, 42-45, 41-47 
25 Gilhus & Mikaelsson 2003: 47 
26 Lundquist 1993: 29 
27 Andersson, Sanders 2015: 110-111 
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Ideologi 

Ideologi kan liksom religion och politik definieras på många olika sätt. I sammanhanget 

ser jag Robert Heegers definition som fruktbar: 

 

En övertygelsemängd som omfattas av en stor social grupp, vars centrala värderingar och 

föreställningar om verkligheten samvarierar, som fyller politiska funktioner och som 

innehåller handlingsrelaterade politiska tankeelement.28 

 

En ideologi kan följaktligen vara såväl profan som religiös. 

 

Intresseorganisationer, folkrörelser, organisationer och rörelser  

Begreppen intresseorganisationer, folkrörelser, organisationer och rörelser används alla 

i denna studie i linje med McCarthys och Zalds fritt översatta definition av social 

movements i Resource mobilization and social movements: a partial theory (1977): 

 

En uppsättning av åsikter och övertygelser i en grupp med vilja att ändra delar av den 

sociala strukturen och/eller den ekonomiska fördelningen i ett samhälle.29 

  

Således ses här en intresseorganisation vara beroende av en ideologi, och kan verka 

såväl inom som utanför institutioner. 

 

Demokratiskt jämställdhets- och jämlikhetsideal 

Uttrycket Demokratiskt jämställdhets- och jämlikhetsideal används i denna studie för att 

tydliggöra demokratiska värderingar om jämställdhet mellan könen och jämlikhet 

mellan individer och grupper. 

De värderingar som ligger till grund för modern västerländsk demokrati tar sig 

uttryck i fri- och rättigheter som yttrandefrihet och rätt till icke-diskriminering. Här 

ingår också rätten till politiskt deltagande och inflytande, och att inte kränka eller   

ge privilegier åt något håll. Denna värderingsgrund kallas även diskursetik, och speglas 

i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 30   

 

                                                 
28 Bäck 2003: 51 
29 McCarthy & Zald 1977: 1217-1218 
30 Henriksen 2013: 194-195, 198-204 
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1.4 Metod och material 

Som metod har främst text- och källanalys av såväl primär- som sekundärkällor använts. 

Källorna är såväl beskrivande som historiskt inriktade. Dels har offentliga och 

institutionella källor som artiklar i riksmedia, lagar, förordningar och statliga skrifter 

använts, dels ämneslitteratur och historisk litteratur. Risken med eventuellt tendentiös 

information har motverkats genom sammanvägning av information från olika källor, 

och ensidigt perspektiv har jag försökt undvika med hjälp av kompletterande källor.31 

Medvetet har jag sökt så samtida litteratur som möjligt, för att hålla ett uppdaterat 

perspektiv och om möjligt bidra till forskningsutvecklingen inom området. Detta gäller 

framförallt teoridelen, men även vad gäller den historiska kontexten har jag medvetet 

sökt ny och neutral litteratur, med hög relevans, trovärdighet och kvalitet. 

 Introduktionen till uppsatsen lägger grunden för det fortsatta grupperspektivet i 

uppsatsen, med referenser till etiska, sociologiska och religionspsykologiska teorier och 

resonemang. Vidare tas olika teorier och exempel upp, som säger något om hur 

maktbalanser, kulturer och politik kan skapas och vidmakthållas via religiös ideologi. 

En kort redogörelse för delar av de abrahamitiska religionernas kvinnosyn i modern 

historia ges som ett perspektiv på religion i relation till dagens samhällsutveckling. 

Refererad litteratur är här främst religionsvetenskaplig kurslitteratur. 

Genomgången av kulturhistorisk kontext har visst fokus på jämlikhet och 

jämställdhet i relationen stat och religion, vilket speglar uppsatsens utgångspunkt. I 

urvalet av litteratur som ger en bild av relevant historisk kontext tog jag hjälp av en 

bibliotekarie. Där har främst band 4 (2002) och band 8 (2005) från serien Sveriges 

kyrkohistoria använts. Denna serie är initierad och sponsrad av Samfundet Pro Fide et 

Christianismo och utgiven av Verbum förlag i samarbete med Svenska kyrkans 

forskningsråd, i syfte att åstadkomma ett modernt svenskt kyrkohistorieverk som täcker 

tiden mellan 800-talet och år 2000.32 Författarna till aktuella band är Ingun 

Montgomery, tidigare professor i kyrkohistoria vid Oslo universitet, respektive Ingmar 

Brohed, tidigare professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet. 

Boken Kyrkan och den tidigmoderna staten (2010), av Erland Sellberg, professor i 

idéhistoria vid Stockholms universitet, har använts som komplement för historisk bredd 

och fördjupning i tiden för bildandet av enhetsstaten Sverige. Fördjupande litteratur om 

                                                 
31 Holme & Solvang 1997: 124-138 
32 Brohed 2005: 7 
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trolldomsprocesserna på 1600-talet söktes fram via källhänvisningar i 

Nationalencyklopedien. 

Statliga skrifter och lagtexter har använts som uttryck för statliga värderingar och 

resonemang, och för information om religionspolitiska processer genom tiderna. Dessa 

sökte jag fram via webbplatserna för regeringen, riksdagen och Nämnden för Statligt 

Stöd till Trossamfund, SST. Jag har även beställt tryckt material som årsböcker från 

SST. Via mailkontakt med assistent och handläggare på SST har jag fått kompletterande 

skriftligt material. 

För beskrivning av dagens debattläge läggs å ena sidan politiska debatt- och 

ledartexter från riksmedia fram, å andra sidan uttalanden från generalsekreteraren för 

SST, vilken ses som talesperson för statens inställning, i tidskriften Kurage. Urvalet är 

gjort i syfte att dels ge en bild av nuvarande debattklimat, dels för att presentera de 

argument som lyfts i frågan. Artikeln med generalsekreterarens uttalande fick jag e-

postad till mig från SST, som svar på min e-postade fråga: Varför skiljer staten på 

trossamfund och andra intresse- och kulturföreningar vad gäller bidrag, med särskilda 

lagar, regler och så vidare? 

Som referenser till begreppsdefinitioner och som kompletterande litteratur för 

kritisk reflektion och vidgat perspektiv har främst kurslitteratur som jag tidigare läst 

inom religionsvetenskap använts. Ett mindre antal hänvisningar görs till tidigare 

studerad statsvetenskaplig litteratur. 

Den teori som används i studien kom jag i kontakt med via uppsatsventileringen på 

B-kursen, där min opponent hade skrivit om den. Via den uppsatsens källförteckning 

och sedan vidare via andra källförteckningar och sökningar på Google letade jag mig 

fram till teorins rötter och sedan till Bob Edwards och Melinda Kanes utvecklade 

variant av teorin, som jag först fann via Academia.edu33 – ett världsomspännande 

nätverk för forskarpublikationer, efter att ha sökt på ”Resource mobilization theory”. 

Utifrån det sökte jag sedan upp den senaste litteraturen där teorin presenterats; 

Handbook of Political Citizenship and Social Movements: Resource mobilization and 

social and political movements (2016). 

 

                                                 
33 Academia (elektronisk). http://www.academia.edu (2017-03-06) 

http://www.academia.edu/


 

10 

 

1.5 Tidigare forskning 

Under rubriken Teorins grundare går jag igenom tidigare forskning kring 

resursmobiliseringsteorin, och under rubriken Historisk och samtida bakgrund tas 

tidigare forskning om för studien relevant historisk kontext upp. 

Den historiska bakgrunden utgör en del av underlaget för analysen, och 

resursmobiliseringsteorin används för att besvara studiens andra fråga. På så sätt 

återkopplas analysen med tidigare forskning. 

 

1.6 Resursmobiliseringsteori 

1.6.1 Teorins grundare 

För fördjupning i teorin och dess grundares forskning har jag studerat Charles Tillys 

From mobilization to revolution (1978), John D. McCarthys och Meyer Zalds Resource 

mobilization and social movements: a partial theory (1977), Roberta Ashs och Meyer 

Zalds Social Movement Organizations: Growth, Decay and Change (1966), Charles 

Tillys Social Movements 1768-2004 (2004), samt Charles Tillys och Sidney Tarrows 

Contentious Politics (2015). 

Gemensamt för denna tidigare forskning är att den fokuserar på analys av historiska 

och samtida samhällsprocesser, och samspelet mellan större strukturförändringar, såsom 

industrialisering, urbanisering och statsbildning, och dess folkliga motrörelser. Allt ifrån 

franska revolutionen till religiösa och politiska konflikter, transnationell terrorism och 

sakfrågerörelser i såväl stort som smått, tas upp i denna tidigare forskning. Forskningen 

handlar om hur intresseorganisationer bildas, fortlever och dör ut, och om konflikter och 

resurser som möjliggörare för förändring i små som stora sammanhang. Med historiska 

skeenden som analysmaterial har man i denna tidigare forskning utvecklat ett teoretiskt 

ramverk för analys av vilka faktorer som avgör varför vissa intressegrupper når sina 

politiska mål. Ramverket omfattar vilka resurstyper som krävs för framgång och hur 

dessa mobiliseras. Detta länkas till relationer grupper emellan, nödvändig support 

utifrån och myndigheters taktik för att kontrollera olika intressen. 

Intressegrupper anses här stå och falla med sina resurser, och på hur de underhåller 

och bygger vidare på dessa. Mycket av medlemmarnas tid måste gå till sådant som att 

vårda, upprätthålla och skapa relationer med välgörare, allierade och medlemmar, söka 

legitimitet och finansiering, och självproducera nya resurser. Samtidigt ska de sprida 

sina övertygelser och kräva inflytande. Tilly och Tarrow poängterar även att stater och 
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statliga institutioner själva är intresseorganisationer, samtidigt som motsatta 

intressegrupper kan utvecklas både inom och utanför dessa.  

På samma sätt som ovan nämnda forskare gjort vill jag i denna studie använda 

historiskt och samtida underlag, och sedan analysera detta utifrån 

resursmobiliseringsteorin som beskriven här nedan. I detta sammanhang ses både stat 

och trossamfund som intresseorganisationer. 

 

1.6.2 Teori 

Jag har för denna studie valt att använda resursmobiliseringsteorin, främst som 

vidareutvecklad och beskriven av Bob Edwards och Melinda Kane, båda amerikanska 

professorer i sociologi, med inriktning på intresseorganisationers politiska påverkan.34 

 Denna vidareutveckling av teorin baseras i sin tur på bland andra Charles Tillys 

From mobilization to revolution från 1978, John D. McCarthys och Meyer Zalds 

Resource mobilization and social movements: a partial theory från 1977, som kan sägas 

vara originalverken för denna gren av resursmobiliseringsteorin. Teoribildningen tog 

fart i kölvattnet efter uppkomsten av folkrörelser med politiska mål i USA under 1960- 

och 1970-talen.35 

 Jag ser resursmobiliseringsteorin som fruktbar för analys av relationer och påverkan 

på grupp- och samhällsnivå, i syfte att förklara hur en intresseorganisation uppnår 

politisk makt och handlingsutrymme. Som begränsning lämnar jag individperspektivet 

därhän, samtidigt som det ändå är ofrånkomligt underförstått och invävt, då det i 

slutändan handlar om samverkande individer. En folkrörelse börjar alltid med en idé, 

och individuella handlingar. Som exempel på det kan nämnas att rörelsen för antislaveri 

började med en akademisk uppsats i det sena 1700-talets England. Thomas Clarkson, 

den blivande ministern som skrivit uppsatsen, skrev tusentals brev, organiserade 

namninsamlingar, ett litet gäng sympatisörer och hjälpte till att starta världens första 

framgångsrika transnationella folkrörelse, vilket slutligen efter två decennier resulterade 

i avskaffandet av slaveriet runt om Atlanten.36 

 För att uppstå, utvecklas och uppnå sina mål måste en intresseorganisation ha olika 

typer av resurser. Vilka resurserna är, och hur de påverkar organisationens utveckling 

och möjlighet att påverka politiskt, har Edwards och Kane ett teoretiskt ramverk för, 

                                                 
34 Edwards & Kane 2016: 205-232 
35 Edwards & Kane 2016: 205-206 
36 Tilly & Tarrow 2015: 3-4 
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som ser ut så att ju mer en rörelse har av nedanstående typer av resurser, desto mer 

troligt att den uppnår handlingsutrymme och politiskt inflytande. Resursegenskaper, hur 

resurstillgång uppnås och vilka mekanismer som styr det, ger ytterligare 

förklaringsdimensioner.34 

 

Resurstyper 

De resurstyper Edwards och Kane tar upp i sitt teoretiska ramverk är materiella resurser 

inklusive pengar, mediakanaler/uppmärksamhet i media, mänskliga resurser, 

socialorganisatoriska resurser, kulturella resurser och moraliska resurser.37  

 Till materiella resurser räknas tillgångar i form av sådant som pengar, egendom, 

lokaler, utrustning och liknande. Pengar är den mest användbara och flexibla resursen 

här; kontextoberoende och kan bytas mot andra resurser.38 

 Mänskliga resurser kan innebära arbetskraft med allmän kompetens eller 

personbunden och specifik erfarenhet och kunskap. Här ingår också ledarskap. Denna 

resurs är personbunden, då individer själva bestämmer över sitt engagemang och sin 

arbetsinsats (i demokratiska ekonomier). På det viset är denna resurs inte lika flexibel 

som exempelvis pengar. Med socialorganisatoriska resurser menas allt ifrån befintlig 

infrastruktur till sociala nätverk, samhörighet och koalitioner. Kulturella resurser 

innefattar symboler, musik, litteratur, värderingar, identiteter, trosuppfattningar, 

beteendenormer, mediakanaler och kommunikationsnätverk. Slutligen kategoriseras 

legitimitet, erkännande, trovärdighet, support, sympati och kändisskap i begreppet 

moraliska resurser.37 

 

Resursattribut 

Vilka attribut kan då dessa resurstyper ha? Enligt Edwards och Kane kan de antingen 

vara oberoende eller kontextberoende, samt under enskild eller allmän ägo. Exempelvis 

är pengar kontextoberoende och kan bytas mot det mesta, medan lokala och 

ämnesspecifika resurser som exempelvis en skrivmaskin hemma hos en äldre journalist 

är en kontextberoende resurs. Pengar är enskild egendom, liksom personbunden 

expertis, medan kulturella resurser som beteendenormer eller trosuppfattningar är 

allmänt tillgängliga.39 

                                                 
37 Edwards & Kane 2016: 212-229 
38 Edwards & Kane 2016: 212-213 
39 Edwards & Kane 2016: 218-220 
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Resurstillgång 

Hur får en intresseorganisation då tag på dessa resurser - vilka är mekanismerna för 

detta? Det grundläggande här är enligt Edwards och Kane självproduktion av resurser. 

Det kan innebära många olika saker, från att engagera medlemmar och skapa sociala 

nätverk till att använda andra organisationer som agenter i eget syfte. Att socialisera 

sina barn in i rörelsens värderingar, och utbilda ledare och aktivister är vanligt, liksom 

att skapa interna kommunikationsnätverk. Ideologier skapas genom sociala 

konstruktioner. Exempelvis bygger rörelser för medborgerliga och mänskliga rättigheter 

på en stark moralisk resurs i form av övertygelse, vilken sprids via produktion av 

kulturella resurser som konst, musik, litteratur och symboler, men också med hjälp av 

forskning och teknisk expertis. Det kan även handla om sådant som att sälja kakor för 

att skaffa pengar till rörelsen.40 

 Utöver självproduktion kan en organisation samla individuella och spridda resurser 

och omvandla dessa till kollektiva medel fördelade på rörelsens aktörer. Det 

kategoriseras som resurssamling, och kan vara donationer från vitt skilda håll, men 

också handla om samling av moraliska resurser i en publicerad lista med namn på 

respekterade individer och organisationer som skrivit under för organisationens sak. 

 Sedan har vi öppet resursutbyte och dolt resursutnyttjande. Här har man deltagare 

eller medlemmar från andra intresseorganisationer i sin grupp, och får på det viset 

tillgång till vissa av deras resurser, och vice versa. Dessa personer betecknas i teorin 

som agenter eller allierade. Alternativt kan det handla om en medlem med dolda 

avsikter att utnyttja andra gruppers resurser.40 

 Beskydd, välgörenhet eller bidrag med motkrav är ett annat sätt att få resurser på, 

och kan sägas vara ojämlika bytesrelationer. För tillgång till enskilda resurser 

kontrollerade av säg en social elit, krävs ofta starka band, krav och begränsningar för 

organisationen som mottar resursen. Lojalitetsband gör att bidragsmottagaren inte kan 

agera fritt. Bidragsgivaren kan via bidrag vinna anseende, få tillgång till arbetskraft och 

liknande. Exempelvis kan en stat ge ut bidrag till ideella organisationer i utbyte mot 

allmän social verksamhet, sjukvård, utbildning eller annat.40 

Andra former av mer jämlika bytesrelationer kan vara såväl interna som externa. 

Det kan handla om medlemsavgifter eller en medlem med kontakter och inflytande i 

                                                 
40 Edwards & Kane 2016: 220-227 
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politiken. Alla utbytesrelationer ses innebära mer eller mindre av ömsesidiga 

förväntningar och skyldigheter, och är kontextberoende.40 
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2. Historisk och samtida bakgrund 
 

För att förstå relationen mellan stat och religion i Sverige behöver vi det historiska 

sammanhanget. Här har jag valt att begränsa genomgången till nedslag i 1500- och 

1600-talen, samt i 1900- och 2000-talen. Reformationen på 1500-talet var startskott för 

en ny hybridliknande relation mellan den evangelisk-lutherska kyrkan och det svenska 

kungahuset, vilken formade enhetsstaten och nationalstaten Sverige. För att spegla 

samtiden gällande stat och religion görs relevanta nedslag i 1900- och 2000-talen.  

 

När kungahus och kyrka blev ett 

Uppsala Universitet var i sekelskiftet mellan 1500- och 1600-talen ett slagfält mellan 

kungahus och kyrka. En het debatt blossade kring etik, politik och vetenskap ställt mot 

läran om gud och bibeln, i fråga om vad som i första hand skulle läras ut. Laurentius 

Paulinus Gothus, en av landets då mest inflytelserika biskopar, ville förbjuda hedniska 

ämnen som aristotelisk etik och naturlära. En annan blivande biskop tillika 

etikprofessor, den yngre Jonas Magni, menade tvärtom att dessa ämnen var bra för 

kristendomen. Striden dem emellan fick Paulinus Gothus att skriva Ethica Christiania, 

vilken senare användes i Trolldomsprocesserna. Konflikten rörde i grund och botten 

hela statsbygget, och maktrelationerna mellan kungahus och kyrka.41 42 

 Det evangelisk-lutherska prästerskapet hade privilegier och rättigheter för 

universitetet; skattefrihet, egen rättsskipning, eget fängelse, kontroll över all högre 

undervisning, exklusiv rätt att examinera rektorer och skolledare, och liknande. 

Undervisande professorer var främst präster, och de utbildade främst präster, men röster 

som efterfrågade annan typ av kompetens började höras alltmer.41 43 

 Syftet med universitetet var att hålla den evangelisk-lutherska läran rådande i 

landet. Uppsala universitet och dess professorer tillika präster finansierades med tionde 

från angivna socknar, samt avkastningen från en del kronogårdar.43  

 

Evangelisk-lutherska värderingar om jämlikhet och jämställdhet 

Den svenska enhetskyrkan var mycket stark under 1600-talet. Mäktiga biskopars 

okränkbara makt användes för att spåra upp minsta tecken på irrlära, rannsaka, döma 

                                                 
41 Sellberg 2010: 105-124, 9-405 
42 Montgomery 2002: 129-134 
43 Montgomery 2002: 15-23, 142-145 
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och befalla människor från vaggan till graven. Staten, skolan och hemmen 

genomsyrades av predikningar och skrifter om evangelisk-lutherska värderingar.43 44 

 Exempel på evangelisk-lutherska värderingar var att den hierarkiska familjen med 

fadern i toppen skulle spegla samhället i stort. Samhällsidealet för både kvinnor och 

män på 1600-talet var lydnad gentemot överheten, vars makt sågs som av gud given. 

Familjens främsta syfte var att producera välartade undersåtar som lydde under gud, 

kung och prästerskap. Inom familjen hade fadern motsvarande makt.45  

 

Totalitär tro och trolldomsprocesser 

I 1634 års regeringsform slås den evangelisk-lutherska tron fast som en förutsättning för 

statens välgång. Med allt fler bestämmelser reglerade man människors liv. Predikning 

och undervisning blev kyrkans centrala uppgift, kungen var tvungen att bekänna sig till 

statsläran och Martin Luthers katekes togs upp som symbolisk skrift. Kyrkolagen från 

1686 säger att alla svenskar ska bekänna sig till den evangelisk-lutherska tron. Staten 

och kyrkan var nu definitivt ett.46 

Svenska kyrkan försökte under 1600-talet att kraftfullt upprätthålla enheten i svensk 

religiös tro, och manade till gudsfruktan, lydnad och offervilja i krig. Besök vid gamla 

hedniska offerkällor förbjöds, vilka ofta omvandlades till hälsobrunnar. Tron på magi 

och övernaturliga väsen var del i den allmänna världsbilden, och framförallt 

bondebefolkningen ägnade sig åt så kallad vidskeplighet och trolldom. Under den 

statligt påbjudna ortodoxa ytan hos adelsfolk och borgare gick starka underströmmar av 

mystik och personliga tolkningar av kristendom. Spiritualistiska och teosofiska 

tankegångar spreds ofta från Tyskland, via så kallade bön- och tröstböcker, vilka blev 

populära i Sverige under det hårt krigshärjade 1600-talet.47 48 49  

 

 

 

Civilrättsliga processer med bibelord som lag 

De två bibeltexter, tillika svensk lag, från Gustav II Adolfs Bibel som användes för att 

slå ner på så kallad vidskepelse och trolldom var: 1. En trollkona skall du icke låta leva. 

                                                 
44 Montgomery 2002: 58-59 
45 Montgomery 2002: 66-67 
46 Montgomery 2002: 9-12, 16, 102-103, 145 
47 Montgomery 2002: 175-179 
48 Montgomery 2002: 61-62, 212 
49 Montgomery 2002: 45-46, 62-65, 58-59 
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(2 Mos. 22:18) och 2. Om någon man eller kvinna varder en spåman/eller en 

teckentydare: de skola döden dö/ man skall stena dem/ deras blod vare över dem. (3 

Mos. 20:27). Kyrkans män och andra makthavare hämtade även argument från svenska 

kyrkofäders skrifter, som exempelvis Laurentius Paulinus Gothus Ethica Christiania 

(del 1, kap.16-19). Där tas också sådant som astrologi och divination upp. 

Uppfattningen var att djävulen låg bakom sådant. Bibeltexter användes som lagar, men 

ansvaret för rättsprocesserna låg på civila rättsinstanser.47  

Montgomery beskriver häxförföljelserna och stämningen i delar av Sverige vid den 

tiden som masspsykos. Förföljelserna nådde sin kulmen mellan 1668-1677 och tog sin 

början i Älvdalen. Tortyr av såväl barn som vuxna användes för att framtvinga 

vittnesmål och bekännelser. Många dömdes till döden mot sitt nekande. 

Ett exempel: Tioåriga Anna Matsdotter i Älvdalen bearbetades, förhördes och 

torterades under ett dygn för att hennes mamma anklagats för trolldom av en 

grannbonde. Anna hamnade efter tortyr och nattvak i ett sjukligt tillstånd, darrande och 

blå om läpparna och vid knappt medvetande. Detta sågs som att hon var påverkad av 

djävulen, vilket man försökte avvärja med bön och psalmsång. Då Anna inte var 

förmögen till någon tydlig bekännelse skrev rätten ihop en med hjälp av andra vittnen. 

Anna och hennes mamma Brita Andersdotter dömdes till döden.50 

 

Stat och kyrka i förtryckande symbios 

Församlingarna blev väl informerade om trolldomens framfart vid varje gudstjänst, och 

obligatorisk förbön mot ”Satans tyranni” infördes. (Den togs bort 1677 då den ersattes 

av tacksägelsebön för att ”trolldomsplågan och satans raseri” upphört). År 1669 dömdes 

31 flickor och kvinnor i Dalarna till döden av en kunglig kommission och sedan 

fortsatte tortyren och dödandet i Hälsingland, Gästrikland, Norrland, Uppsala och 

Stockholm, med massavrättningar i bland annat Härnösand. 

 Enligt Montgomery dömdes sammanlagt över 1000 personer och omkring 300 

personer dödades bara mellan 1668-1677, oftast via halshuggning och/eller bålbränning. 

De allra flesta flickor och kvinnor, men även pojkar och män.47 51 Barn med 

funktionsnedsättningar sågs ofta som djävulens verk, och kvinnor sågs allmänt som 

                                                 
50 Ankarloo 1984: 117 
51 Ankarloo 1984: 11-361 
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svaga, onda och lättledda, men samtidigt listiga. En beskrivning som grundades på den 

kristna bibelns Eva, som lät sig frestas av ormen och drog ner mannen i synd.52 53 54  

 Om trolldomsprocesserna finns en mycket detaljerad genomgång i Bengt 

Ankarloos Trolldomsprocesserna i Sverige51, vilken går att finna i det 36:e bandet i 

Rättshistoriskt Bibliotek. Montgomerys uppgifter bekräftas av Ankarloos dito. 

Sammanfattningsvis fungerade den evangelisk-lutherska kyrkan ihop med 

kungariket i 1600-talets Sverige till stor del som en straffande och förtryckande totalitär 

makt gentemot sina medborgare, speciellt mot ”vidskepliga” kvinnor och barn. 

 

Banden mellan stat och kyrka på 1900-talet 

Svenska kyrkan hade i början av 1900-talet fortfarande ett mycket stort inflytande över 

skolan. Fram till 1930 var kyrkoherden ordförande i skolrådet, och folkhögskolornas 

nya fria form utnyttjades av Svenska kyrkan och övriga samfund. På landsbygden hade 

prästen även efter 1930 ansvar för skolan.55 

Fram till 1952 var svenska medborgare tvingade att tillhöra ett statligt erkänt 

trossamfund. Svenska kyrkan var fortfarande statskyrka och statens vilja var fortfarande 

att samhället skulle vila på evangelisk-lutherska värderingar. Präster skötte 

folkbokföringen, medverkade i mantalsskrivningarna och verkade i fattigdomsfrågor.55 

Efter 1910 skulle varje församling avlöna sin egen präst i kontanter, fri bostad och 

reseersättningar. Därtill kom kyrkoskatt och avkastning av prästlönejord. Tidigare hade 

de avlönats med tionde och efter det med odlingsmark. Marken tillhörde nu kyrkan som 

institution. När det kom till att anställa präster var kungen fortfarande inblandad.55 

  

                                                 
52 Rasmussen & Thomassen 2007: 126 
53 Sky 2009: 58-59 
54 Ankarloo 1984: 46-112 
55 Brohed 2005: 11-18 
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En ny syn på religionsfrihet 

Genom behörighetslagen från 1925 fick kvinnor rätt att inneha civila offentliga tjänster, 

med några undantag – däribland prästämbetet.59 Staten låg på för förändring, medan 

präster och teologer protesterade. Regeringen pekade på mäns och kvinnors rättsliga 

jämlikhet i samhället, men kyrkan höll emot fram till 1958 då riksdagen röstade igenom 

det hela. Det slutade med kompromissen att kvinnor fick tillträde till prästämbetet, med 

samvetsklausulen att ingen biskop skulle tvingas att mot sin övertygelse prästviga en 

kvinna. Denna samvetsklausul togs inte bort förrän 1983.56 57 

Riksdagen antog 1951 en ny religionsfrihetslag; en nytolkning av 1809 års 

regeringsform § 16 som innebar att Svenska kyrkan och de kristna frikyrkorna nu alla 

skulle kallas trossamfund och ha samma rätt att bedriva verksamhet. I denna nya lag 

föddes rätten att stå utanför religiösa samfund utan att förlora några medborgerliga 

rättigheter – den så kallade negativa religionsfriheten. Svenska kyrkans särställning som 

statskyrka berördes dock inte av lagen.58  

Såväl baptister och missionärer som metodister var kritiska till statsreligion, och 

trodde istället på en sekulär stat, och på sann kristendom som personlig och andlig.59 

 

Processen fram till halv skilsmässa mellan stat och kyrka 1951-2000 

Efter andra världskriget 1945 sattes relationen mellan stat och kyrka under lupp i 

offentligheten, enligt Brohed. Han beskriver vidare en samhällsdebatt som tog fart med 

att Ingemar Hedenius, Uppsalaprofessor i praktisk filosofi, publicerade boken Tro och 

vetande år 1949, innehållande svidande kritik mot kristendom, teologer och biskopar i 

Svenska kyrkan. Tidigare hade kyrkan stått för många sociala insatser i samhället, men i 

och med välfärdsstatens framväxt minskade dessa i betydelse. Staten växte om kyrkan i 

samhällsansvar och moderniserades i snabb takt. Band mellan skola och kyrka kapades, 

och i mitten av 1960-talet byttes kristendom som skolämne ut mot religionskunskap.60 

Inte förrän 1970 klipptes de sista formella banden mellan Svenska kyrkan och de 

teologiska fakulteterna på universiteten i Lund och Uppsala, som innan det fortfarande 

hade representation i kyrkomöte och domkapitel.61 

 

                                                 
56 Brohed 2005: 208-213, 223-224 
57 Brohed 2005: 289-290 
58 Brohed 2005: 256-257 
59 Brohed 2005: 115-119 
60 Brohed 2005: 193-201, 207 
61 Brohed 2005: 2016-2017 
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De första förslagen om skilsmässa på 1950-talet 

I samband med den nya religionsfrihetslagen motionerades det om upplösning av 

relationen stat-kyrka, och 1955 ställde fyra folkpartister krav på folkomröstning. Året 

därpå drev folkpartister och socialdemokrater frågan igen. Argumenten var att 

statskyrkan var oförenlig med religionsfriheten, att statligt ställningstagande för en viss 

tro var en otidsenlig gammal kvarleva, att medborgare och samhälle blivit alltmer 

sekulära och kungen inte borde vara tvingad att vara av den evangeliska läran. Vidare 

argumenterades att religiositet är en privat fråga utanför statens kompetens. Man ville 

utreda ägande och vård av kyrkobyggnaderna, kyrkofondens ställning, 

prästutbildningen, kyrkans beskattningsrätt, äktenskapsregistreringen, vigselrätten, 

folkbokföringen samt bekännelse som krav i regeringsformen. Synpunkter på begärd 

utredning hämtades in, och mycket få ville att den skulle genomföras – särskilt inte 

domkyrkorna. Argumenten var att den skulle ta för lång tid att genomföra, kosta för 

mycket och vara för komplicerad. Konstitutionsutskottet tyckte inte att staten skulle 

vara neutral i livsåskådningsfrågor, då detta sågs påverka medborgarnas rättsbegrepp 

och samhällsuppfattning. I november 1956 beslöt riksdagen om att utreda det hela, men 

innan det blev verklighet satte Svenska kyrkan igång en egen utredning, som 1965 

mynnade ut i Betänkande med förslag till organisation av svenska kyrkan efter en 

eventuell skilsmässa från staten.62 

 

Många utredningar på 1960-talet 

Mellan 1963 och 1967 lades flera statliga utredningar fram i ämnet, och 1968 kom 

slutbetänkandet Svenska kyrkan och staten, där fyra alternativa vägar framåt 

presenterades. I Svenska kyrkans församlings- och pastoratförbund ansåg 90 procent att 

relationen stat-kyrka skulle vara oförändrad. Sveriges frikyrkoråd förespråkade 

skilsmässa, där Svenska kyrkan förlorade beskattningsrätten men behöll sina 

egendomar. De ansåg att statskyrkan innebar att religionsfriheten inte var verklig och att 

medlemskapet i denna följde medborgarskapet. Man tyckte dock inte att staten skulle 

vara livsåskådningsneutral, utan såg samhällets kristna värderingar som garant för 

demokratin. Det var kyrkopolitisk neutralitet som önskades. Parallellt med betänkandet 

hade utbildningsminister Olof Palme tillsatt en parlamentarisk utredning av stat-kyrka-

relationen, som var styrd till att endast ha med alternativen där organisatoriska och 

                                                 
62 Brohed 2005: 255-266 
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ekonomiska band bestod på ett eller annat sätt. Denna utredning påverkades starkt av 

kyrkomötets betänkande.62 

Beredningens förslag blev tillslut en kompromiss, där kyrkan skulle besluta om inre 

frågor och staten om folkbokföring, huvudmannaskap för begravningsplatser och 

likvärdig ekonomisk behandling av trossamfund. Förutsättningen var en öppen, 

demokratisk och rikstäckande kyrka. Centerpartiet och Moderaterna satte sig emot detta, 

och Socialdemokraterna var splittrade och ville se bred politisk och kyrklig förankring 

för att ställa sig positiva. Regeringen lade därefter aldrig fram något förslag i området, 

vilket Olof Palme gick ut med 1973, och hänvisade till ”starka krafter inom kyrkan”, 

enligt Brohed. Brohed skriver också att Alva Myrdal samma år i tidskriften Tiden, säger 

att den ”våldsamma agitationen” hade omöjliggjort förslaget och att frågan fick vänta 

till år 2000, då en ny generation skulle ta vid.62 

 

Nygamla förslag på 1970-talet och stegvisa förändringar framåt 

Folkpartiregeringen som bildades 1978 lade på nytt fram det gamla förslaget, vilket 

kyrkomötet avvisade 1979. Men sen kom Lagen om svenska kyrkan 1982, som innebar 

att kyrkomötet politiserades och att kyrkan skulle ägna sig åt inre angelägenheter. Vid 

1988 räknades domkapitlen fortfarande som myndigheter. Folkbokföringen flyttades 

från pastorsexpeditionerna till skattemyndigheten 1991, mot kyrkomötets vilja. Samma 

år ville kyrkomötet att regeringen skulle utreda ekonomiska och rättsliga frågor i 

kyrkan. Utredningen gjordes och i slutbetänkandet ville man se en öppen, demokratisk 

och rikstäckande folkkyrka med egen lag, bibehållen egendom och bibehållen 

kyrkoavgift via skattsedeln. Biskopsmötet och alla partier utom Centerpartiet var 

positiva till förslaget.63 

 Efter ett principbeslut 1995 och ytterligare ett antal utredningar och remissrundor 

antogs i riksdagen december 1998 lagarna om trossamfund och lagen om Svenska 

kyrkan.63 Fram till 1996 blev alla som föddes i Sverige automatiskt medlemmar i 

Svenska kyrkan.64 

Den 1 januari 2000 gick staten och kyrkan något sånär skilda vägar. Svenska 

kyrkans grunduppgifter är idag, enligt svensk lag, att fira gudstjänst, bedriva 

undervisning och utöva diakoni och mission. Kungen är fortfarande tvungen att bekänna 

sig till ”den rena evangeliska läran” som beskriven i den Augsburgska bekännelsen från 

                                                 
63 Brohed 2005: 275-281 
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1593, vilken i första hand var en stridsskrift mot katolska kyrkan, men där alla icke-

lutheraner fördöms som kättare. 63 65 66 

 

De ”nya” religiösa rörelserna 1990-2000 

Mellan 1990 och 2000 tilltog utomeuropeisk invandring och flyktingströmmar till 

Sverige. Vid år 2000 var 11 procent av svenskarna utrikesfödda. Med dessa människor 

bildades nya religiösa organisationer i Sverige; många kristet ortodoxa församlingar 

med kopplingar till antingen patriarkatet i Konstantinopel eller Damaskus, 

protestantiska församlingar med rötter i Baltikum, och muslimska organisationer med 

band till mellanöstern. Romersk-katolska kyrkan lyder under Vatikanen och var 1999 

(och är än idag) Sveriges näst största religiösa organisation med ett stort nätverk av 

kloster, skolor, daghem, hospits och biståndsorganisationen Caritas.67   

 

Privatfinansierad religion 

Svårare att mäta storleksmässigt är religiösa inriktningar som hinduism, buddhism, 

sikhism och bahái, då de inte använder vedertaget medlems- och församlingsbegrepp.67  

Detsamma gäller även nyreligiösa rörelser och organisationer, där många vänder sig 

emot religionsbegreppet och de traditionella religiösa institutionerna som patriarkala, 

hierarkiska och föråldrade, och hellre betecknar sig som andliga än religiösa. I dessa 

rörelser är övervägande delen kvinnor, bland såväl ledare som deltagare. Här ryms en 

omfattande kritik gällande makt och kön, där män i maktpositioner ses haft möjlighet att 

definiera vad som räknas som religion, mystik och andlighet, och genom detta kunnat 

kontrollera kvinnors religiösa praktik.68 

 Dessa rörelser är mångfacetterade, omfattande och privatfinansierade. I Frisks och 

Åkerbäcks samtida studie av det nyreligiösa landskapet i Dalarna fann man att 80 

procent av producenterna i denna miljö var kvinnor.69 Här framkommer också att 

deltagarna i nyreligiösa aktiviteter i Dalarna är cirka 4400 personer per vecka, och de 

betalar mellan 100-600 kronor per tillfälle. Jämför med exempelvis Svenska kyrkan, 

vars gudstjänster är gratis och vars avgifter drivs in av staten via skattsedeln (vilket 

                                                 
65 Successionsordning (1810:0926) (elektronisk). http://www.riksdagen.se (2017-04-04) 
66 Den augsburgska bekännelsen (elektronisk). http://logosmappen.net/bekskrifter/ca/ (2017-04-04) 
67 Brohed 2005: 298-302 
68 Sorgenfrei 2013: 174-175 
69 Frisk & Åkerbäck 2013: 68-70 

http://www.riksdagen.se/
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kostar staten 115 miljoner kronor per år70), med kring 8100 gudstjänstbesökare per 

vecka i Dalarna.71 

 Nyreligiösa idéer och föreställningar återfinns i många sammanhang där fenomen 

lämnas öppna för såväl profan som religiös tolkning. Exempelvis yoga, energimassage, 

rosenterapi och mindfulness inkluderar existentiella eller övernaturliga inslag, även om 

utövare inte behöver tolka det så. På samma sätt är det med barndop i Svenska kyrkan, 

där många döper sitt barn av tradition, utan att dela prästens religiösa tolkning av det.71 I 

den nyreligiösa miljön finns även sådant som gudinnetro72, divination, seanser och 

healing. Idealet att komma i balans mellan kropp och själ och synen på meditation som 

helande, återfinns i allt mellan gym- och träningskultur till paganism73 och sjukvård.74 

 

Samhällsförändringar, kristet motstånd och nya tider 

Mellan 1950 och 1975 klev cirka 600 000 hemmafruar ut från köket och in i det nya 

välfärdssamhällets sociala förvärvsarbeten, medan 900 000 stannade kvar i hemmet. 

Detta skapade konflikt mellan staten och Svenska kyrkan, då skola och socialvård 

tidigare varit kyrkans domäner. På 1960-talet gick trossamfunden vidare mot socialt 

arbete bland hemlösa, flyktingar, invandrare, ensamstående kvinnor, äldre och 

missbrukare istället. Skolans kristna fostran gick mellan 1940- och 1960-talen över till 

demokratisk fostran, vilket innebar att Svenska kyrkan tappade i kristen socialisering av 

såväl barn som vuxna. På 1960-talet startades därför en rad aktiviteter för att motverka 

detta; studie- och folkbildningsarbete, pressarbete, opinionsbildning, barntimmar, 

söndagsskola, ungdomsarbete och liknande. Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS, 

expanderade starkt och hade liksom andra studieförbund statliga bidrag.75 60 

Mellan 1945 och 1972 verkade riksdagens kristna grupp, vilken omfattade nästan 

en tredjedel av riksdagens ledamöter, för att tillvarata kristna intressen i riksdagsarbetet 

och främja kristen livsåskådning. Utöver denna bildades kristna grupper inom partierna. 

Sällskapet för trosfrihet och kristen moral startades 1950, i syfte att få de politiska 

partierna att nominera kristna kandidater, och i spåren av den sedan organisationen 

Kristet Samhällsansvar. Kristna värden sågs som hotade i 1960-talets Sverige. Man 

                                                 
70 SST- Frågor och svar (elektronisk). 

http://www.sst.a.se/fragorsvar.4.3dc0d3a412bc4ba245f80001442.html 2017-04-20 
71 Frisk & Åkerbäck 2013: 26-55 
72 Vanasamfundet Moder Jord. http://www.moderjord.org/# (2016-02-24) 
73 Pagan Federation International Sverige-Vad är paganism? http://se.paganfederation.org/ (2016-02-23) 
74 Sjukvårdsrådgivningen om mindfulness (elektronisk). 

https://www.1177.se/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness/ (2017-04-04) 
75 Brohed 2005: 194-206 

http://www.sst.a.se/fragorsvar.4.3dc0d3a412bc4ba245f80001442.html
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gillade inte att husfruar började arbeta, förfasades över ökad promiskuitet och 

sexualisering, och över att kristendom togs bort som fostrande skolämne. Det hela 

mynnade ut i bildandet av det parti som idag heter Kristdemokraterna, men startades 

som Kristen demokratisk samling.75 76 

 

Nutida utredning av statens stöd till trossamfund 

Av de politiker och andra som genomfört utredningar om relationen mellan stat och 

kyrka under senare delen av 1900-talet har de flesta haft ledande befattningar inom, 

eller starka anknytningar till, kristna trossamfund.62 I skrivande stund genomför den 

socialdemokratiske professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld en utredning av statens stöd 

till trossamfund.77 

 Ulf Bjereld är även ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 

(tidigare Broderskapsrörelsen) - en rörelse inom Socialdemokraterna som vill förena 

religiös övertygelse och politiskt engagemang. Sedan 80 år tillbaka verkar man bland 

annat för att påverka arbetarrörelsens syn på tro och socialpolitiska frågor.78 

 I direktiven till utredningen står: 

Det är vidare centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande 

värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det 

demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel.79  

I direktiven till utredningen står även detta att läsa: 

Sverige har sedan 1970-talet valt att ekonomiskt stödja trossamfund med statsbidrag för 

att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och 

långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och 

omsorg. Detta stöd ska ses i ljuset av att Sverige under hundratals år hade en statskyrka 

som har haft en dominerande ställning såväl politiskt som ekonomiskt.
79

  

Utredningen ska redovisas senast den 26 januari 2018.79  

 

Kritik mot statligt stöd till trossamfund på 2000-talet 

Det uttalade och lagstiftade målet för bidrag till trossamfund, som trädde i kraft år 2000 

är att: 

                                                 
76 Bäck 2003: 72-74 
77 Sveriges Radio - Statliga stödet till trossamfund ska utredas (elektronisk). 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6464814 (2017-04-03) 
78 Om Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (elektronisk). http://www.socialdemokraterna.se/Webben-

for-alla/Arbetarrorelsen/trosolidaritet/Om-oss/ (2017-04-12) 
79 Regeringen, pressmeddelande (elektronisk). 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/utredning-tillsatt-for-att-utreda-statens-stod-till-

trossamfunden/ (2017-04-03) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6464814
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/utredning-tillsatt-for-att-utreda-statens-stod-till-trossamfunden/
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skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad 

religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.80  

Det är alltså målet med bidragen. I kriterierna för att motta dessa bidrag står bland annat 

att samfundet/församlingen ska bidra till att upprätthålla och stärka samhällets 

grundläggande värderingar.80  

 Under 2010-talet har kritiska röster höjts i den offentliga debatten mot bidrag till 

samfund som anses vara antidemokratiska och sprida homofoba81 och patriarkala82 

värderingar, samtidigt som representanter för sekulära livsåskådningar kritiserar staten 

för att inte vara livsåskådningsneutral.83 Den 22 juli 2016 publicerade tidskriften ETC 

en artikel med ett enkätresultat där 21 av 40 svarande trossamfund öppet är emot 

samkönade äktenskap, och 11 av de svarande tvekar, inte vill svara eller säger att det är 

upp till individerna själva, även om inte deras samfund viger.84 Vid ett seminarium i 

riksdagen den 5 juni 2013 debatterades jämställdheten inom de statsbidragsberättigade 

trossamfunden, där argument från motsatta håll framfördes, men där bara ett av 

samfunden fanns representerat.85 I Aftonbladet den 26 februari 2016 skrev 16 

riksdagsledamöter från höger till vänster under en debattartikel där man kräver att stat 

och kommuner ska sluta skattefinansiera antidemokratiska religiösa grupper som bland 

annat förbjuder kvinnor att inneha religiösa ämbeten, förbjuder kärlek före äktenskap, 

samt homosexualitet.86 

 År 2014 i nummer 14 av tidskriften Kurage skriver Åke Göransson, 

generalsekreteraren för SST, en artikel med rubriken Bidrag för att bidra till samhällets 

utveckling87, där statsstödet till trossamfund förklaras och försvaras. I sin argumentation 

hänvisar Göransson till lagstiftning, statliga utredningar och propositioner. Han jämför 

bidragen till trossamfund med presstöd, partistöd och stöd till idrottsrörelsen, och 

                                                 
80 Lag om stöd till trossamfund 1999:932 (elektronisk). http://riksdagen.se (2017-02-02) 
81 SvD, 1 augusti 2011– Bidrag ges trots diskriminering (elektronisk). https://www.svd.se/statliga-bidrag-

trots-diskriminering-av-homosexuella (2017-04-04) 
82 GP Debatt, 26 juli 2015 – Syna stödet till de religiösa samfunden (elektronisk). 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/syna-stödet-till-de-religiösa-samfunden-1.118884 (2017-04-04) 
83 DN Debatt, 29 maj 2014 - Svenska staten fortfarande inte livsåskådningsneutral (elektronisk). 

http://www.dn.se/debatt/svenska-staten-fortfarande-inte-livsaskadningsneutral/ (2017-04-04) 
84 ETC, 22 juli 2016 - Över hälften av samfunden emot homoäktenskap – 9 av 10 väljer bort Pride 

(elektronisk). http://www.etc.se/inrikes/over-halften-av-samfunden-emot-homoaktenskap-9-av-10-valjer-

bort-pride (2017-04-04) 
85 AmnestyPress, 13 juni 2013 - Debatt med religiösa förhinder: Tro, jämställdhet och statligt stöd – en 

ifrågasatt treenighet (elektronisk). http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25514/debatt-med-

religiosa-forhinder-tro-jamstalldhet-oc/ (2017-04-04) 
86 Aftonbladet Debatt, 26 februari 2016 - Fel att skattepengar går till hederskultur (elektronisk). 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22329814.ab (2017-04-04) 
87 Göransson 2014: 12-15 
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argumenterar för att staten stödjer trossamfund som del av civilsamhället. Vidare att 

trossamfunden uppfyller religiösa behov, ger identitet samt social och kulturell 

gemenskap, samt att ”aktiva och vitala” trossamfund motverkar extrema religiösa 

rörelser. Samtidigt poängterar han att kravet på trossamfunden är att upprätthålla 

samhällets grundläggande värderingar – inte uppfylla. Vikten av att i en demokrati 

kunna ha olika åsikter poängteras i sammanhanget, liksom att trossamfunden får bidrag 

för att bidra till demokrati- och samhällsutveckling. Sammanfattningsvis skriver Åke 

Göransson så här om statens bidrag till trossamfund: 

Trossamfundens bidrag, som en del av civilsamhället, skulle avslutningsvis kunna 

beskrivas som skapare av social gemenskap, komplement till statlig verksamhet, 

konfessionella alternativ till offentlig verksamhet och som kritisk röst och 

opinionsbildare.88 

Åke Göransson blev generalsekreterare för SST 2010. Han har tidigare arbetat på 

Stockholms katolska stift där han bland annat verkat som ekumenisk samordnare i 

Sveriges Kristna Råd. Göransson har även deltagit i utredningen som ledde fram till den 

förändrade relationen mellan stat och kyrka år 2000, samt varit vice ordförande i 

Arbetsgivaralliansen, kyrkornas och de ideella organisationernas 

arbetsgivarorganisation.89   

                                                 
88 Göransson 2014: 15 
89 SST Nyhetsarkiv (elektronisk). http://www.sst.a.se/nyheter/nyhetsarkivaktuellt/artikelisignum (2017-05-

01), Signum: SST är en unik instans där världsreligionerna möts - ett samtal med Åke Göransson 

(elektronisk). http://www.signum.se/archive/read.php?id=4307 (2017-05-01)   
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3. Analys 

Utifrån redogjort underlag, relevanta lagar och förordningar och bifogat statligt 

material, ges här en analyserande diskussion som ska uppfylla studiens syfte och 

besvara dess frågeställningar. 

 

Vad ligger till grund för den svenska statens bidragskriterier för trossamfund och 

ekonomiska stöd till Svenska kyrkan? 

Som framgår av bakgrunden inleddes Sverige som enhetsstat med en lagstadgad 

symbios mellan den evangelisk-lutherska kyrkan och kungahuset, där kungen ansågs 

sitta på mandat från den kristne guden. Präster och kyrkor betalades av folket. Från det 

och ända fram till mitten av 1900-talet är det svårt att hålla isär religiös och politisk 

ideologi i Sverige. Ett för symbiosen talande exempel från slutet av 1600-talet är 

Trolldomsprocesserna, där bibelord användes som lagar men processerna var 

civilrättsliga, med såväl präster som kungens tjänstemän inblandade. 

 Biskopar, präster och andra ledare inom den evangelisk-lutherska kristenheten i 

Sverige hade mycket starkt politiskt inflytande ända fram till 1970-talet, och inte förrän 

1952 var det tillåtet att inte vara med i något kristet trossamfund. Den halva skilsmässan 

mellan stat och kyrka år 2000 tog det femtio år att få till, och alla de utredningar som 

ledde fram till den leddes framförallt av politiker knutna till kristna trossamfund.  

 Från att man på 1600-talet torterat, förföljt, huggit huvudet av folk och sedan bränt 

dem på bål för misstänkta irrläror, fram till senare tiders religionsfrihetslagar, blev det 

inte aktuellt att på allvar ta ställning till andra livsåskådningar förrän efter 1952. Då 

började det dyka upp ”nya” trosinriktningar i offentligheten, om än nära besläktade, och 

staten öppnade upp för att ge bidrag även till dessa – för något annat än dessa sågs 

fortfarande inte som riktig religion. Svenska kyrkan behåller än idag sin positiva 

särställning, med egen lagstiftning, stor förmögenhet uppbyggd av medborgarna genom 

historien med mark, pengar och egendomar, och avgift via skattsedeln. Kungen måste 

fortfarande bekänna sig till ”den rena evangeliska läran” som beskriven i den 

Augsburgska bekännelsen från 1593. 

 Myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, som styr, fördelar, 

kontrollerar och administrerar de statliga stöden till trossamfund leds av trossamfunden 

själva via en nämnd och ett råd, enligt Lag om trossamfund90, Lag om stöd till 

                                                 
90 Lag om trossamfund 1998:1593 (elektronisk). http://www.riksdagen.se (2017-02-28) 
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trossamfund91, Förordning om statsbidrag till trossamfund92, och Förordning med 

instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund93 och Tillämpningsföreskrifter 

för statsbidrag till trossamfund 94. 

 Ledamöter i nämnden med dess råd nomineras av trossamfunden och utses av 

regeringen. Islamiska samarbetsrådet, Judiska Centralrådet, Ortodoxa och österländska 

kyrkors ekonomiska råd, Pingst – fria församlingar i samverkan, Romersk-katolska 

kyrkan i Sverige och Equmeniakyrkan nominerar en ledamot var, och tre nomineras 

efter förslag av övriga trossamfund. Dessa trossamfund fördelar alltså själva de statliga 

bidragen sinsemellan. De prövar även frågor om förordningen där denna ordning står 

bestämd, liksom tillämpningsföreskrifter och övrig verksamhet.93 

 En slutsats är att denna av staten definierade intressegrupp inte bara har politiskt 

inflytande över lagar och egna intressen, utan direkt styr lagar och politik via 

lagstadgade politiska poster. Rådande ordning kan förklara varför bidragskriterierna för 

trossamfund ser ut som de gör; dess utformning ligger i nämndens egenintresse och 

maktsfär. Detta besvarar delvis studiens första fråga.  

 I nu gällande Lag om Svenska kyrkan95 står att den ska vara rikstäckande och ha 

som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 

och mission. För trossamfund gäller ungefär detsamma; att anordna gudstjänst, bedriva 

själavård, undervisning och omsorg, betjäna minst 3000 personer, och ha funnits i 

Sverige under minst 5 år. 

 Lagarna om Svenska kyrkan och trossamfunden innehåller kristna begrepp såsom 

gudstjänst. Redan där exkluderas religiösa organisationer utan gud och gudstjänster. De 

religiösa inriktningar som har gud och gudstjänster är främst de abrahamitiska; 

judendom, kristendom och islam. Statens bidragskriterier utgår alltså ifrån dessa i synen 

på vad som är religion, vilket ger en snäv och konservativ religionsdefinition som 

exkluderar många nya och tidigare förbjudna religiösa rörelser. 

 Utöver att vara utformad efter Svenska kyrkans modell för vad som är religion, 

förväntar sig staten att en religiös organisation ägnar sig åt vård, skola och omsorg, fast 

då livsåskådningsneutralt, för att få statliga bidrag. Historiskt har dessa områden varit 

kyrkans domäner i Sverige och inga andra alternativ har varit tillåtna. En inställning 

                                                 
91 Lag om stöd till trossamfund 1999:932 (elektronisk). http://riksdagen.se (2017-02-02) 
92 Förordning om statsbidrag till trossamfund 1999:974 (elektronisk). http://riksdagen.se (2017-02-02) 
93 Förordning med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2007:1192 (elektronisk). 

http://riksdagen.se (2017-02-02) 
94 Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund (elektronisk). http://www.sst.a.se (2017-02-28) 
95 Lag om Svenska kyrkan 1998:1591 (elektronisk). http://riksdagen.se (2017-02-02) 

http://riksdagen.se/
http://riksdagen.se/
http://riksdagen.se/
http://www.sst.a.se/
http://riksdagen.se/
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som tycks leva kvar i dagens lagstiftning, vilket även detta verkar exkluderande för 

såväl nya och tidigare förbjudna religiösa rörelser som profana alternativ. Med detta kan 

staten anses värdera vissa livsåskådningar högre än andra, och ta fortsatt ställning för 

evangelisk-luthersk kristendom sedan 1500-talet. 

Att staten överhuvudtaget delar in trossamfund i en egen kategori av 

intresseföreningar styrda av särlagstiftning kan ifrågasättas - särskilt utifrån synen på 

religion som ett flexibelt och föränderligt fält, integrerat i samhälle och kultur. 

 Den statliga definitionen av religion, kriterierna för att bli registrerat trossamfund 

och bidragskriterierna för statligt stöd till trossamfund kan ses utgå från den typ av 

religion, verksamhet och organisation som Svenska kyrkan historiskt står modell för. 

Jag tolkar det hela som att Sverige inte är en sekulär stat, utan en kristen stat som 

positivt särbehandlar de andra abrahamitiska religionerna. Vidare att detta ligger till 

grund för utformningen av rådande bidragssystem för trossamfund. Det är min slutsats 

och en andra delförklaring på studiens första fråga. 

 

Vad innebär statens bidrag till trossamfund ur ett resursmobiliseringsperspektiv? 

Statens mål med bidrag till trossamfund är enligt lagtexten att:  

skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad 

religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.80 

Svenska kyrkans uppdrag är ungefär detsamma, förutom att den även ska vara 

rikstäckande och missionerande.  

Jag tolkar det som att staten ser religiositet uppbyggd efter traditionell svensk 

kristen tro och organisation som en önskvärd och viktig del av vårt samhälle, där 

särskilt samfundens sociala arbete inom skola, vård och omsorg värderas högt. Genom 

resursmobiliseringsteorins glasögon kan det lagstadgade upplägget mellan stat och 

trossamfund i sin tur tolkas som en form av utbytesrelation. 

Samtidigt som trossamfunden enligt lag förväntas att bland annat bedriva religiös 

omsorg, så står i en av SST:s utgivna skrifter (se bilaga) att deras verksamhet inom 

välfärdsområdet ska följa diskrimineringslagen och arbetsrättsliga lagar precis som 

andra arbetsplatser, samt ge andlig och materiell hjälp oberoende av tro eller 

livsåskådning. Mina egna reflektioner kring detta är följande: Om trossamfunden ska 

bedriva verksamhet likt välfärdsföretag och dessutom vara livsåskådningsneutrala 

medan de gör det – på vilket sätt är då religionen relevant i sammanhanget, och varför 

upphandlar inte staten dessa tjänster från välfärdsföretag istället? Torde inte 
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trossamfunden vara olämpliga för livsåskådningsneutral verksamhet, eftersom de per 

definition inte är livsåskådningsneutrala? Det hela är mycket motsägande, och talar för 

att utbytesrelationen mellan stat och kyrka främst har ekonomiska motiv – även från 

statens sida sedd. 

Relationen mellan stat och trossamfund kan enligt resursmobiliseringsteorin tolkas 

som en ojämbördig bytesrelation, där staten är den högre stående beskyddaren som ger 

trossamfunden materiella och moraliska resurser i form av pengar och samhällelig 

legitimitet, och trossamfunden i sin tur utför socialt arbete inom vård, skola och omsorg 

åt staten, vilket upprätthåller relationen, samtidigt som det innebär möjlighet till 

självproduktion av nya resurser för trossamfunden. Detta bekräftas av 

generalsekreteraren för SST, då han sammanfattar syftet med statsbidrag till 

trossamfund så här: 

Trossamfundens bidrag, som en del av civilsamhället, skulle avslutningsvis kunna 

beskrivas som skapare av social gemenskap, komplement till statlig verksamhet, 

konfessionella alternativ till offentlig verksamhet och som kritisk röst och 

opinionsbildare.96 

Göransson framställer alltså trossamfunden som en positiv samhällskraft, som 

kompletterar statens offentliga verksamhet med konfessionella alternativ. Hans tidigare 

post som ordförande i Arbetsgivaralliansen, kyrkornas och de ideella organisationernas 

arbetsgivarorganisation, gör honom till en möjlig allierad för denna intressegrupp. 

 Göranssons uttalande om trossamfunden som viktiga samhällskritiker är särskilt 

intressant i relation till den kritik många av trossamfunden själva mottar, där vissa av 

dem anklagas för att sprida kvinnoförtryckande och homofoba värderingar. Vilken 

samhällskritik dessa trossamfund än har kan konstateras att staten ger dem legitimitet 

och ekonomiska resurser för att kunna driva den. 

De bidragsberättigade trossamfunden har under lång tid byggt upp kulturella 

resurser; tro, beteendenormer, symboler och så vidare, socialorganisatoriska resurser; 

intern infrastruktur för socialt arbete och kommunikation, samt mänskliga resurser; 

allmän och specifik arbetskraft. Dessa resurser får staten del av via utbytesrelationen.  

Denna utbytesrelation upprätthåller sig själv så länge den ger båda parter det de vill 

ha. Bytesrelationen ger även förhandlingsutrymme åt såväl stat som trossamfund inom 

ramen för relationen. Dessutom kan trossamfunden få tillgång till resurser som politisk 

makt, trovärdighet och sociala nätverk inom beslutsfattande organ via medlemmar som 

                                                 
96 Göransson 2014: 15 
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även är medlemmar i politiska partier eller andra relaterade intresseorganisationer inom 

partierna. Det kan handla om öppna eller dolda former av bytesrelationer med agenter 

eller allierade. Att trossamfunden själva via ledamotsposter i nämnd och råd som leder 

SST, i själva verket blir en del av staten, komplicerar och korrumperar 

utbytesrelationerna. I och med att trossamfunden sitter på två stolar har de 

utbytesrelationer med sig själva. 

Den senaste tidens skarpa kritik från riksdagspolitiker mot bidrag till vad som anses 

vara antidemokratiska församlingar och samfund kan vara det som lett fram till den 

senaste utredningen i frågan, vilken i skrivande stund pågår. Utredningen leds av Ulf 

Bjereld. Via sitt ordförandeskap i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, vars syfte 

sedan 80 år tillbaka är att förena religion och politik och att påverka 

Socialdemokraternas politik och inställning till tro, är han en naturlig allierad och 

därmed en resurs för att uppnå den rörelsens politiska mål. Det går helt enkelt inte att 

bortse från beroenderelationerna här. Att han är professor i statsvetenskap suddar inte ut 

intressekonflikten, då frågan ändå kvarstår: Varför håller just han i denna utredning? 

Med sin begränsade definition av religion exkluderar statens bidragssystem för 

trossamfund ett antal religiösa och sekulära livsåskådningar. Ur ett 

resursmobiliseringsperspektiv ger staten på detta sätt politiskt inflytande till en 

begränsad typ av religiösa intresseorganisationer i Sverige. 

Staten representeras här av lagstiftning, vilken kan ändras av personer eller 

organisationer med politiskt inflytande. De med politiskt inflytande är de med resurser 

nog för tillträde i de politiska rummen. Resursmobiliseringsteorin säger att pengar är en 

grundläggande resurs, liksom legitimitet, kommunikationsnätverk och allierade – 

resurser som de bidragsberättigade trossamfunden idag får från staten, via sina egna 

organisationer. Dessa mottagarorganisationer kan alla antas ha som politiskt mål att 

behålla dessa resurser. Ett mål som de kan uppnå via sina respektive utbytesrelationer 

med staten, samt via allierade i de politiska partierna och andra relaterade 

intresseorganisationer. På detta sätt kan lagstiftningen kring bidrag till trossamfund 

bevaras som den är. 

Sammantaget ger staten utvalda trossamfund direkta och omfattande möjligheter att 

påverka svensk politik, ur ett resursmobiliseringsperspektiv.  
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4. Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis kan slutsatserna av denna studie uttryckas som följer: 

 

• Sverige är enligt lag en kristen och missionerande stat, vilket ligger till grund för 

statens definition av religion samt bidragskriterier för trossamfund. 

• Statsbidragen till trossamfund fördelas, administreras och kontrolleras av 

trossamfunden själva via lagstadgade politiska poster i nämnden och rådet som 

leder SST. 

• Staten och trossamfunden har enligt resursmobiliseringsteorin en ojämbördig 

utbytesrelation där trossamfunden mot samhällelig legitimitet, trovärdighet och 

bidrag utför socialt arbete och kompletterar offentlig verksamhet med 

konfessionella alternativ. 

• Via olika former av utbytesrelationer mellan stat och bidragsberättigade 

trossamfund upprätthålls nuvarande starkt kristet färgade, och för många 

livsåskådningar exkluderande, bidragssystem för trossamfund. 

• Trossamfundens viktigaste resurser i form av pengar, legitimitet och politiska 

poster kommer från staten. På detta sätt ger staten sina utvalda religiösa 

organisationer möjlighet till politisk påverkan, enligt resursmobiliseringsteorin.  
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5. Framtida forskning 
 

Religionsbegreppet är vida diskuterat i den akademiska världen, men Sverige och andra 

stater är tydliga i sina definitioner av religion, om man ser till gällande lagstiftning. I 

spänningsfältet däremellan kan många frågor problematiseras. 

  Jämförande studier av religiös och politisk ideologi, samt mellan religiösa och 

politiska symboler, skulle vara intressanta att genomföra. 

 Lagmässiga skiljelinjer mellan politik och religion är också ett fält med många 

frågetecken. Exempelvis tillåts konfessionella friskolor i Sverige, men inte friskolor 

med viss politisk inriktning. Detta fält skulle jag vilja se fler studier kring, då ämnena är 

högst aktuella i nutida samhällsdebatt och samhällsutveckling. Gärna då studier ur ett 

resursmobiliseringsperspektiv.  

Vidare tror jag att det är av största vikt för religionsvetenskapen att få fram fler 

studier där religion ses som ett tvärvetenskapligt ämne. Då tror jag att 

religionsvetenskapen blir än mer relevant för förståelsen av människa och samhälle. 
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I skriften Demokratin behöver oss - Ett material för arbete med demokrati och 

mänskliga rättigheter i trossamfunden från Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, 

SST och Fonden för mänskliga rättigheter, står följande att läsa:  

Många trossamfund erbjuder olika typer av tjänster till sina medlemmar och till 

människor i allmänhet. De har stor betydelse för att förmedla stöd och andra tjänster för 

människor med olika behov. Vanligt är t.ex. verksamhet inom välfärdsområdet, som 

förskolor, skolor, vård och omsorg. När trossamfunden utför tjänster på uppdrag från det 

allmänna har de ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna på samma sätt som 

andra aktörer som bedriver offentlig verksamhet. Trossamfunden har precis som alla 

andra ett ansvar för att inte kränka rättigheter hos sina medlemmar eller anställda och att 

följa diskrimineringslagen, arbetsrättsliga lagar osv. Trossamfunden har lång och stor 

erfarenhet av att ta hand om människor i kris och är viktiga i samhällets krishantering. 

Man erbjuder såväl andlig som medmänsklig och materiell hjälp, oberoende av 

trosbekännelse och livsåskådning.97  

 

Detta finns med för att klargöra statens förväntningar på de trossamfund som 

mottar bidrag. 

                                                 
97 Demokratin behöver oss - Ett material för arbete med demokrati och mänskliga rättigheter i 

trossamfunden (elektronisk). 

http://www.sst.a.se/download/18.68ac296914dd9d4e076a7dd2/1434091002722/Demokratin+beh%C3%B

6ver+oss.pdf (2017-04-04) 

http://www.sst.a.se/download/18.68ac296914dd9d4e076a7dd2/1434091002722/Demokratin+beh%C3%B6ver+oss.pdf
http://www.sst.a.se/download/18.68ac296914dd9d4e076a7dd2/1434091002722/Demokratin+beh%C3%B6ver+oss.pdf

