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Inledning 

Kyrkovalet har fått en mycket stor uppmärksamhet på grund av/tack vare 

Sverigedemokraternas deltagande, kanske främst hos massmedia. Sett till den massmediala 

uppmärksamheten borde köerna till valurnorna ha varit långa men så var inte fallet. I 

exempelvis valet till Kyrkomötet, sett ur ett nationellt perspektiv, sjönk valdeltagandet 

jämfört med kyrkovalet 2001.1 

 

Den allmänna åsikten om Sverigedemokraternas stora intresse för kyrkovalet är att de vill få 

en politisk plattform att verka ifrån; att de genom kyrkovalet ska nå politisk framgång och på 

så sätt skapa sig en legitim väg för att nå ut med sina, oftast, hårt kritiserade ideologiska 

ståndpunkter vad gäller exempelvis en stramare invandringspolitik. Sverigedemokraterna 

själva hävdar att deras intresse beror på en vilja att värna om Sverige, svenskarna och det 

svenska kulturarvet, som kyrkan är en del av. 

 På grund av ovanstående skäl är det av allmänt intresse att studera deras kyrkopolitiska 

ståndpunkter. 

 

Den röda tråden i arbetet är att jag kommer att utgå från Sverigedemokraternas 

kyrkovalsprogram 2005. Jag har tagit Sverigedemokraternas valprogram, deras viktigaste 

krav, som utgångspunkt. 

 För att få perspektiv på Sverigedemokraternas ståndpunkter har jag jämfört dem med tre 

andra partiers: centerpartiet, folkpartister i Svenska kyrkan (FiSK) och Frimodig kyrka, för att 

söka efter skillnader och likheter. 

 

Det är en risk med att diskutera politiska partier/åsikter i en religionsvetenskaplig uppsats. 

Risken består i att den kan bli av statsvetenskaplig karaktär, men jag hävdar att 

Sverigedemokraternas kyrkopolitiska manifest beskriver deras syn på Svenska kyrkan och 

vilken roll kyrkan ska spela i det svenska samhället. 

 

För enkelhetens skull kommer jag att hänvisa till partiet eller partierna oavsett om de är ett 

politiskt parti eller någon annan form av organisation/sammanslutning som avses. 

 

                                                 
1 För mer information, se: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval2005/5.htm, 2006-01-24 
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Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en jämförande textstudie mellan Sverigedemokraterna 

och några av de övriga partier som ställde upp i kyrkovalet 2005.  

 Jag kommer att analysera en rad krav som Sverigedemokraterna lyfter fram som sina 

viktigaste i två av deras kyrkovalsvalprogram, dels det nationella och dels i ett med lokal 

anknytning till Gävle, Sandviken och Älvkarleby. Många av deras krav kan tolkas som 

främlingsfientliga och intoleranta. 

 Sverigedemokraternas krav kommer jag att jämföra med några andra partiers, som ställde 

upp i kyrkovalet, för att söka finna hur stora likheter och skillnader som finns. Jag kommer 

särskilt att fokusera på: synen på andra religioner; flyktingmottagning; mission; 

homosexualitet; vem Svenska kyrkan är till för; Svenska kyrkan som identitetsskapare och 

bärare av denna. 

 

Frågeställning 

Utifrån de ämnesområden som jag anger ovan: 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan Sverigedemokraterna och de övriga 

undersökta partierna? 

- Vad för slags slutsatser kan göras utifrån ovanstående likheter och skillnader? 
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Material 

Mitt material består av fyra partiers valprogram i samband med kyrkovalet 2005. Ett krav från 

min sida är att partiet ska ha ett specifikt kyrkovalsprogram tillgängligt på Internet, vilket är 

att se som en avgränsning. Om endast ett allmänpolitiskt program finns så är det 

exkluderande. 

 De olika partiernas kyrkopolitiska program har jag uteslutande hämtat från Internet, med 

hjälp av länkar från Svenska kyrkans hemsida.  

 

De partier som jag har undersökt, förutom Sverigedemokraterna, är centerpartiet, folkpartister 

i Svenska kyrkan (FiSK)2 och Frimodig kyrka3. 

 

Materialet från Sverigedemokraterna kommer att utgöra grunden i arbetet, som jag sedan 

jämför med de övriga partier som ingår i undersökningen. Deras material består av fyra delar: 

två tidningar i pdf-format – en regional för Gävleborg4 och en nationell5 – och två 

kyrkopolitiska manifest – ett regionalt och ett nationellt. Det nationella manifestet återfinns i 

båda pdf-tidningarna på deras respektive sista sida och det regionala manifestet finns i den 

regionala pdf-tidningen. 

 Båda tidningarna består av åtta sidor. I den regionala upplagan är hälften av sidorna 

regionalt förankrade och den resterande hälften består av identiska sidor från den nationella 

upplagan. För övrigt redovisas i den nationella upplagan ett antal kandidaters åsikter från 

olika delar av Sverige. I tidningarna finns inte endast åsikter relaterade till kyrkovalet 2005 

utan även allmänna åsikter, från några av deras medlemmar, om Sverigedemokraterna och 

deras politiska ståndpunkter. 

 Förutom de båda nämnda pdf-tidningarna finns ytterligare tre regionala: Göteborg, 

Värmland samt Skåne & Blekinge. Gävleborgsbilagan har distribuerats till hushållen i den 

regionen, vilket jag vet då en sådan har legat i min brevlåda. Ett rimligt antagande är att även 

övriga regionala upplagor har delats ut i sina respektive områden. I vilka områden som 

riksupplagan har delats ut i finns ingen uppgift om, men jag antar att den har distribuerats till 

sådana områden som inte har en regional upplaga och där Sverigedemokraterna kandiderat. 
                                                 
2 Jag vill klargöra att folkpartiet i Svenska kyrkan (FiSK) är fristående från Folkpartiet liberalerna. FiSK är ett 
fristående nätverk inom folkpartiet. Detta beror på att folkpartiet på sitt landsmöte 2003 beslutade att de 
framöver inte ska engagera sig i kyrkovalet. 
3 Frimodig kyrka är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som vill verka för att Svenska kyrkan ska vara 
fri och oberoende från partier; det viktigaste är inte makten, utan att vara Jesus Kristus trogen. För mer 
information: www.frimodigkyrka.se 
4 http://www.sverigedemokraterna.net/publikationer/2005kyrkoval_tidninggavle.pdf, 2005-10-06 
5 http://www.sverigedemokraterna.net/publikationer/2005kyrkoval_tidningriks.pdf, 2005-10-06 
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 Hur stora upplagor de olika bilagorna har haft finns det ingen uppgift om och heller inte 

om hur stor del av hushållen som de har lyckats att nå ut till. 

 Jag kommer endast att utgå från Sverigedemokraternas två kyrkopolitiska manifest (det 

nationella och det regionala) som båda finns tillgängliga på Internet6, där deras viktigaste krav 

anges i punktform och som återfinns nedan. Två av deras krav har jag tagit bort eftersom de 

inte har med Svenska kyrkans beslutsområde att göra; den ena handlar om radions 

morgonandakt och den andra behandlar kyrkoskatten. 

 För den läsare som har ett intresse av att enkelt kunna skilja de nationella kraven från de 

regionala så börjar samtliga regionala med ett ”att”. 

 

De övriga partiernas valprogram består av olika antal A4-sidor: centerpartiet7 c:a 1,5 sidor, 

FiSK8 c:a 4,5 sidor och Frimodig kyrka9 c:a 3 sidor. Inget av dessa partier har fler än ett 

valprogram. Dessa respektive program är nationella. 

                                                 
6 Det nationella: www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=340, 2005-10-06 
och det regionala: www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=380, 2005-10-06 
7 www.centerpartiet.se/templates/Page.aspx?id=3910, 2005-10-04 
8 www.folkpartiet.se/templates/SimplePage____15186.aspx, 2005-10-05 
9 www.frimodigkyrka.se/valplattform/, 2005-10-05 
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Metod 

För att finna lämpligt analysmaterial har jag utgått från Svenska kyrkans webbsajt och de 

sidor som där är relaterade till kyrkovalet. På dessa sidor finns det länkar till de flesta som 

deltar i valet. I ett fåtal fall saknas sådana länkar på grund av att de partierna inte har någon 

hemsida. Jag har även använt mig av sökmotorn Google för att finna de partier som inte 

angivit några länkar hos Svenska kyrkan, men utan framgång. Att vissa partiers program inte 

finns tillgängliga på Internet ser jag som ett avgränsande urval. 

 Bland de partier som uppfyllde det första kriteriet, det vill säga hade ett kyrkopolitiskt 

program tillgängligt på Internet, har jag sedan slumpmässigt lottat fram tre partier för en 

jämförelse. Anledningen till att jag inte tog med alla partier är att det skulle ha inneburit en 

alltför omfattande undersökning för att rymmas inom ramen för denna uppsats. 

 

För att få en struktur i arbetet har jag utgått från Sverigedemokraternas krav. Då de har både 

nationella och regionala krav har jag kategoriserat dem tillsammans. Resultatet av det 

återfinns under rubriken Sverigedemokraternas kyrkopolitiska manifest 2005. Utifrån min 

kategorisering har jag fått åtta områden som var och en består av olika punkter, krav. 

 Att kategorisera innebär ofta en del svårigheter med gränsdragningen. Vissa av kraven 

skulle kanske kunna omgrupperas och även återfinnas under flera kategorier. Dock är det en 

punkt, ett krav, som återkommer under två områden och det är Kyrkan bör bli mer offensiv… 

som finns under 3. Svenska kyrkan och pluralism och 8. Svenska kyrkan och missionsarbete. 

Anledningen till det framgår av innehållet i kravet. 

 

Jag har utgått från Sverigedemokraternas krav och jämfört dem med övriga partiers 

ståndpunkter i deras respektive program. På så sätt kan jag genom kritisk textläsning söka 

efter vilka skillnader och likheter som finns. Dessa skillnader och likheter analyseras både i 

undersökningsdelen och i analysdelen. 
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Undersökning 

Sverigedemokraternas kyrkopolitiska manifest 2005 

Jag tänker i punktform redogöra för Sverigedemokraternas kyrkovalsprogram och utgår både 

från deras nationella och regionala manifest. En anmärkning är att de redovisar ”Några av 

våra viktigaste krav”10, däremot finns inte deras samtliga krav att finna någonstans. 

1. Svenska kyrkans teologiska profil 

• ”Svenska kyrkan skall i kraft av sin historia och betydelse för den svenska identiteten 

inneha en särställning och inte jämställas med andra samfund och religioner.”11 

 

• ”Svenska kyrkans lära skall vila på bibeln och kyrkans bekännelseskrifter.”12 

 

• ”Respekt ska visas för kyrkorummet. Utställningar, konserter, möten och annat får inte 

äga rum i kyrkobyggnader om det är ägnat att vålla allmän förargelse eller kan 

uppfattas som kränkande mot den kristna tron.”13 

 

• ”Fädernas Kyrka och andra äldre och djupt förankrade psalmer och böner skall 

återinföras.”14 

 

2. Svenska kyrkan och synen på familjen 

• ”Svenska kyrkan skall på ett tydligare sätt arbeta för att försvara och stärka moralens, 

äktenskapets och den traditionella kärnfamiljens ställning i vårt samhälle. 

 Äktenskapsrådgivning och familjevänliga aktiviteter skall ges fortsatt hög 

prioritet. Betydelsen av trohet och ansvarsfulla relationer bör betonas. Kyrkan bör 

motsätta sig homoäktenskap, månggifte, den utvidgade adoptionsrätten och andra 

försök att underminera familjebegreppet.”15 

 

3. Svenska kyrkan och pluralism 

• ”Det mångkulturalistiska samhällssystemet har medfört stort lidande och oro för 

många människor och är på sikt ett hot mot både kristendomens ställning och den 

                                                 
10 www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=340, 2005-10-06 
11 ibid 
12 ibid 
13 ibid 
14 ibid 
15 ibid 
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samhälleliga gemenskapen. De anställda inom kyrkan bör därför under arbetstid 

avhålla sig från att arbeta för detta.”16 

 

• ”I sin strävan efter att förbättra människors levnadsvillkor bör kyrkan beakta var dess 

insatser gör störst nytta. Istället för att uppmuntra till en fortsatt massinvandring av 

ekonomiska migranter till Sverige bör man inrikta sig på att hjälpa de verkligt 

nödlidande på plats i deras respektive närområden och på så sätt hjälpa fler och mer 

behövande människor.”17 

 

• ”Kyrkan bör bli mer offensiv i sin inhemska mission och på intet sätt understödja 

utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige.”18 

 

4. Svenska kyrkan och undervisning 

• ”att införa konfirmation som ett individuellt val i skolan för samtliga 

åttondeklassare.”19 

 

• ”att kyrkan skall bli mer synlig på våra skolor och finnas som stöd för sökande 

elever.”20 

 

• ”att bibelstudier och undervisning löpande finns att tillgå för att erbjuda fördjupning i 

kristendomen.”21 

 

5. Svenska kyrkan som kulturbärare/-vårdare 

• ”Kyrkan bör på ett tydligare sätt bejaka sin roll som kulturbärare och kulturvårdare 

och kyrkans kulturskatter skall i största möjliga utsträckning göras tillgängliga för 

folket.”22 

 

• ”Gamla kyrkobyggnader och den kyrkliga verksamheten i dessa skall i största möjliga 

utsträckning bevaras. Tvångsvisa sammanslagningar av församlingar bör så långt det 

                                                 
16 ibid 
17 ibid 
18 ibid 
19 www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=380, 2005-10-06 
20 ibid 
21 ibid 
22 www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=340, 2005-10-06 
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är möjligt undvikas. Kyrkans roll som kulturvårdare kräver att så många gamla 

bygdekyrkor som möjligt kan bevaras som kyrkor. Nya kyrkobyggnader bör uppföras 

i en stil som passar in i bygdens stil och traditioner.”23 

 

• ”att överflödiga kyrkobyggnader som saknar praktiskt och kulturellt värde, i vissa fall 

skall kunna försäljas.”24 

 

6. Svenska kyrkan, lagar, regler och etik 

• ”Kyrkan och dess anställda skall vara ett föredöme och visa respekt för demokratiskt 

fattade beslut och samhällets lagar och regler. Ett exempel där det ovanstående inte 

efterlevs är de fall där kyrkans anställda upplåter kyrkorum åt personer som uppehåller 

sig illegalt i Sverige. Detta är inte acceptabelt. Missnöje med politiska beslut får aldrig 

leda till att man tar lagen i egna händer.”25 

 

• ”Svenska kyrkan bör ompröva sitt ställningstagande för beviljandet av allmän amnesti 

till alla utlänningar utan skyddsbehov som uppehåller sig illegalt i Sverige.”26 

 

• ”I en del av våra större städer har kyrkogårdarna blivit tummelplaster [sic!] för diverse 

kriminella element. I de fall samhället inte klarar att stävja detta bör kyrkan avsätta 

medel för att anställa ordningsvakter så att gravfriden och tryggheten för 

kyrkogårdsbesökarna kan återställas.”27 

 

• ”Kyrkan ska i sin förmögenhetsförvaltning beakta vilka investeringar som är 

ekologiskt och etiskt hållbara och som bäst gagnar dess medlemmar och det svenska 

samhället.”28 

 

• ”att församlingar ej skall gömma människor i väntan på utvisning.”29 

 

                                                 
23 ibid 
24 www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=380, 2005-10-06 
25 www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=340, 2005-10-06 
26 ibid 
27 ibid 
28 ibid 
29 www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=380, 2005-10-06 
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7. Svenska kyrkan diakoni och vård 

• ”att kyrkan skall vara mer synlig ute på våra äldreboenden för att erbjuda andligt stöd 

samt besöka gamla och sjuka.”30 

 

• ”att transporter erbjuds de kyrkobesökare som har svårt att ta sig till kyrkan.”31 

 

• ”att kyrkan tar en ökad aktiv roll för att minska utbredningen av olika sorters 

missbruk, i det svenska samhället.”32 

 

8. Svenska kyrkan och missionsarbete 

• ”Kyrkan bör bli mer offensiv i sin inhemska mission och på intet sätt understödja 

utbredningen av främmande religioner som islam i Sverige.”33 

 

• ”att kyrkan bör verka för spridandet av kristna värderingar även utanför Sverige.”34 

 

Centerpartiet 

1. Svenska kyrkans teologiska profil 

Även om inte centerpartiet någonstans nämner vad för slags skrift som Svenska kyrkans lära 

ska vila på får det ses som en självklarhet att det är Bibelns skrifter som åsyftas. Detsamma 

gäller även övriga i detta arbete. Om annat åsyftas kommer det att uppmärksammas. 

 

Huruvida centerpartiet ser Svenska kyrkan som identitetsskapande för svenskheten framgår 

inte, men de anser att kyrkan skapar trygghet med ”sin erfarenhet och sitt stöd från vaggan till 

graven”35. Kanske kan det ses som identitetsskapande? En annan aspekt är att centerpartiet 

skriver om vikten av demokrati, öppenhet, jämställdhet och ”folkkyrka”, vilket jag tolkar som 

varandes identitetsskapande eftersom vårt samhälle genomsyras av de tre epiteten – i alla fall 

lever vi i tron om att så är fallet. 

 

                                                 
30 ibid 
31 ibid 
32 ibid 
33 www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=340, 2005-10-06 
34 www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=380, 2005-10-06 
35 www.centerpartiet.se/templates/Page.aspx?id=3910, 2005-10-04 
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Sverigedemokraterna vill inte att sådant som kan väcka upprördhet eller uppfattas som 

kränkande gentemot den kristna tron ska få existera i kyrkobyggnaderna. De nämner inte vad 

som avses men jag antar att de, bland annat, syftar på homoutställningen Ecce Homo. Oavsett 

vad för slags kränkningar de syftar på så vill centerpartiet verka för det motsatta: De vill att 

kyrkan ska bestå av ett rikt och berikande kulturliv som skapar vidgade kontaktytor, 

exempelvis inom musik och bildkonst. 

 

2. Svenska kyrkan och synen på familjen 

Centerpartiet vill värna om goda uppväxtmiljöer för barn och ungdom, det kan sägas 

överensstämma med Sverigedemokraterna då de vill värna om kärnfamiljen och 

familjevänliga aktiviteter. Det som skiljer dem åt är synen på äktenskap mellan homosexuella; 

Sverigedemokraterna är emot sådana medan centerpartiet har en mer tolerant syn, även om de 

talar om välsignelseakter för partnerskap i stället för äktenskap. Centerpartiet anser ”att 

samhällets juridiska äktenskapslagstiftning skall vara könsneutral”36 men säger samtidigt att 

det är upp till samfunden själva att hantera eventuell problematik kring dessa frågor vad gäller 

ritualer och akter. Centerpartiets ambivalenta hållning beror på Svenska kyrkans fria roll 

gentemot staten; religiös övertygelse versus samhällets juridiska aspekter. Min tolkning är att 

centerpartiet både vill äta kakan och samtidigt behålla den, på så sätt behöver man inte stöta 

sig med någon av de kontrasterande sidorna. 

 Intressant är att Sverigedemokraterna inte skriver att kyrkan ”ska” motsätta sig 

homoäktenskap med mera, i stället använder de ”bör” – vilket inte alls är lika tvingande. 

Faktiskt så  är det genomgående i hela deras kyrkopolitiska manifest; de använder oftare 

”bör” än ”ska/skall”, framför allt vid toleransfrågorna som är så starkt förknippade med dem. 

 

3. Svenska kyrkan och pluralism 

Under denna punkt återfinns de största skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och 

centerpartiet. 

 Centerpartiet anser att Svenska kyrkan ska finnas till för samtliga människor, oavsett 

vilken tro man än har ska alla vara välkomna: ”Genom dialog och samverkan med andra 

kyrkor och religioner ska Svenska kyrkan vara värdefull också för människor med annan 

tro.”37 Detta går stick i stäv med Sverigedemokraternas ambitioner om att kyrkans anställda 

under arbetstid inte bör få arbeta med mångkulturalistiska frågor. Enligt Sverigedemokraterna 

                                                 
36 ibid 
37 ibid 
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medför det mångkulturalistiska samhällssystemet ett ”stort lidande och oro för många 

människor”38. Dessutom ses sådant arbete som ett hot mot, bland annat, kristendomens 

ställning. Exakt hur lidandet och oron yttrar sig nämns dock inget om. 

 

4. Svenska kyrkan och undervisning 

Centerpartiet vill verka för att det ska bli fler konfirmander. De har inga krav om att 

konfirmationsundervisning ska finnas som ett individuellt val för alla elever i åttonde klass, 

eller att det överhuvudtaget är önskvärt med mer kristendomsundervisning i skolan, som 

Sverigedemokraterna har. 

 En slutsats är att Sverigedemokraterna endast har goda intentioner med sina 

undervisningskrav, men sett i ljuset av att de ser alla andra religioner (oftast islam) som hot så 

antar jag att kristendomsundervisningen ska utökas på bekostnad av andra religioner. Om det 

inte är Sverigedemokraternas vilja (deras krav är inte helt glasklara på denna punkt) att en 

önskad kristendomsundervisning ska ske i skolan så vill de åtminstone ytterligare förstärka 

kristendomens redan starka särställning i åttonde klass genom att erbjuda 

konfirmationsundervisning som ett individuellt val. Ur ett strikt kristet perspektiv så måste 

ändå Sverigedemokraternas vilja till utökad kristendomsundervisning ses som välkommet, 

frågan är bara om kyrkovalet är rätt forum för sådana frågor? 

 

5. Svenska kyrkan som kulturbärare/-vårdare 

Under denna rubrik kan sägas att centerpartiet och Sverigedemokraterna har gemensamma 

ståndpunkter: de är emot tvångssammanslagningar av församlingar, dessutom vill de att 

kyrkans kulturhistoriska arv och skatter ska finnas tillgängliga för folket. En undran är med 

vilka som Sverigedemokraterna avser med ”folket” – svenskar, kristna svenskar eller vem 

som helst oavsett tro och etnicitet? 

 

6. Svenska kyrkan, lagar, regler och etik 

Det enda snarlika mellan centerpartiet och Sverigedemokraterna under denna punkt är hur 

kyrkans förmögenhetsförvaltning ska bedrivas. Det gemensamma består i att kyrkans 

investeringar ska vara miljömässigt försvarbara och att de ska gagna medlemmarna. 

Sverigedemokraterna tillägger att de även ska vara etiskt hållbara. Centerpartiet har inga 

etiska krav. 

                                                 
38 www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=340, 2005-10-06 
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 Huvuddelen av Sverigedemokraternas krav handlar om illegala flyktingar som kyrkan och 

dess anställda gömmer undan utvisningar och om den allmänna amnesti för ”alla utlänningar 

utan skyddsbehov som uppehåller sig illegalt i Sverige.”39 Sådana handlingar är 

Sverigedemokraterna emot. Centerpartiet nämner inget om den allmänna amnestin eller om 

problemet med att gömma illegala flyktingar. Även om deras tidigare redovisade ståndpunkter 

om samtligas välkomnande till kyrkan så kan jag inte dra några slutsatser om deras syn på 

sådana handlingar. 

 

7. Svenska kyrkan, diakoni och vård 

Båda partierna förespråkar ett aktivt deltagande för ett större välbefinnande, andligt likväl 

som fysiskt, i samhället och att kyrkan ska spela en stor och aktiv roll i det. 

 

8. Svenska kyrkan och missionsarbete 

Centerpartiet har inget uttalat krav om ökat missionsarbete, vare sig inom eller utanför 

Sveriges gränser. Det närmaste inhemsk mission de kommer är att de vill att Svenska kyrkan 

ska vara en folkkyrka som välkomnar alla. Centerpartiets tolerans gentemot andra religioner 

och trosinriktningar gör att ett propagerande för mission torde stå i ett motsatsförhållande. 

Sverigedemokraterna är av motsatt åsikt då de vill missionera både inom och utanför Sverige.  

 

Folkpartister i Svenska kyrkan (FiSK) 

1. Svenska kyrkans teologiska profil 

Både FiSK och Sverigedemokraterna har samma åsikter om att Bibeln är grunden för kyrkans 

tro, lära och arbete. Det som skiljer dem åt är att FiSK inte har samma konservativa hållning 

som Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna skriver, exempelvis, om att ingen annan 

religion får jämställas med kristendomen och att ”Fädernas kyrka och andra äldre djupt 

förankrade psalmer och böner skall återinföras.”40 FiSK menar att Bibelns budskap måste 

förklaras och föras vidare från generation till generation, vilket i sig inte behöver skilja sig 

från Sverigedemokraternas konservativa hållning. Den tydligaste skillnaden återfinns i ett  

tidigare stycke då FiSK skriver om att en levande kyrka både består av tradition och 

förnyelse; arvet måste förklaras med ett språk och innehåll som tilltalar dagens människor. 

 Huruvida kyrkorummet får användas för kontroversiella evenemang framgår inte i FiSK:s 

valprogram, däremot vill de värna om kyrkomusikens värde och vikten i det arvet, och 

                                                 
39 ibid 
40 /www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=340, 2005-10-06 
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detsamma gäller körverksamheten. Om FiSK har samma inställning som 

Sverigedemokraterna kan varken bekräftas eller dementeras, men jag antar att FiSK har en 

mer tolerant inställning med tanke på innehållet under nästa rubrik. 

 Då FiSK talar om identitet är det i kontexten av kyrkobyggnader som en del av 

hembygdens identitet, vilket i sin förlängning även borde innefatta individens identitet. 

 

2. Svenska kyrkan och synen på familjen 

FiSK nämner inget om att värna kärnfamiljens ställning, som Sverigedemokraterna göra. Det 

FiSK fokuserar på i sitt program vad gäller samlevnadsformer är ”att pluralism och tolerans 

berikar vårt samhälle och är väl förenlig med det kristna budskapet.”41 I denna pluralism och 

tolerans måste rimligen alla inkluderas. Det FiSK understryker är homosexuellas rätt till en 

officiell ceremoni inom Svenska kyrkans ram. Om det innebär äktenskap på samma villkor 

som för heterosexuella framgår inte. Oavsett vilket så har FiSK och Sverigedemokraterna helt 

motsatta ståndpunkter i denna fråga. 

 

3. Svenska kyrkan och pluralism 

Om centerpartiet kan sägas vara starkt kontrasterande gentemot Sverigedemokraterna under 

denna rubrik så kan inte detsamma sägas om FiSK. Förvisso vill FiSK ha samtal mellan olika 

trossamfund och andra religioner för att bygga broar som förhindrar diskriminering, men det 

är också allt som nämns; de nämner inget om att alla är välkomna i kyrkan oavsett tro, 

däremot genomsyras hela programmet av vikten av det kristna budskapet och om vikten om 

att det budskapet ska spridas genom Svenska kyrkan i Sverige. Vidare så vill FiSK att det 

kristna budskapet ska spridas enligt vad de kallar ”den dubbla ansvarslinjen.”42 Den dubbla 

ansvarslinjen innebär att inte endast präster och diakoner ska sprida budskapet, utan även 

kyrkans förtroendevalda. Enligt min tolkning innebär det ett inrikes missionsarbete, precis det 

som Sverigedemokraterna förespråkar.  

 Inte heller nämner de något om kyrkan som fredad zon i samhället, vad gäller att gömma 

flyktingar – ett humanitärt arbete. 

 FiSK vill hjälpa människor i andra länder genom att öka biståndet till kyrkor utomlands. 

Det kan ses som överensstämmande med Sverigedemokraternas vilja till att hjälpa människor 

på plats eller i dess närområden och det kan även ses som hjälp till missionerandet utomlands. 

 

                                                 
41 www.folkpartiet.se/templates/SimplePage____15186.aspx, 2005-10-05 
42 ibid 



 17

4. Svenska kyrkan och undervisning 

FiSK har inga krav som Sverigedemokraterna har vad gäller ökad kristendomsundervisning i 

skolan eller konfirmationsundervisning i åttonde årskurs. Däremot anser FiSK att Svenska 

kyrkan ska ge barn, ungdomar och vuxna ökad kunskap om den kristna tron. Genom 

konfirmationsarbetet ges ungdomar en viktig möjlighet till att möta och uppleva både kyrkan 

och det kristna budskapet. Kyrkan ska alltså ha ansvaret för undervisningen av kristenheten, 

inte skolan. 

 

5. Svenska kyrkan som kulturbärare/-vårdare 

Som tidigare nämnts under rubrik ett så vill FiSK värna om kyrkomusiken och det arv den 

förmedlar. Generellt sett så har FiSK och Sverigedemokraterna samma åsikt om att det är av 

stor vikt att kyrkobyggnaderna, som bärare av kultur och tradition, bevaras och underhålls. 

Hur kyrkan ur ett ekonomiskt perspektiv ska kunna klara den kostnaden nämner 

Sverigedemokraterna inget om (förutom att de lokalt vill kunna sälja ”överflödiga 

kyrkobyggnader som saknar praktiskt och kulturellt värde”43). FiSK:s krav är att avtalet om 

den kyrkoantikvariska ersättningen, som löper ut år 2009, snarast måste omförhandlas med 

staten så att den säkras för en lång tid framöver. FiSK vill dessutom att kyrkan och staten tar 

ett gemensamt ansvar för kyrkogårdarnas kulturhistoriska värden. 

 

6. Svenska kyrkan, lagar, regler och etik 

FiSK:s och Sverigedemokraternas åsikter om att kyrkan ska ta ansvar för miljön och 

skapelsen när man förvaltar sin egendom är generellt sett densamma. FiSK har en 

antropocentrisk syn på ”att ny teknik inte får kränka människans rätt till liv och hälsa.”44 

Sverigedemokraterna anser att kyrkans investeringar ska vara ekologiskt och etiskt 

försvarbara och till bästa gagn för medlemmarna och samhället; ett antropo- och biocentriskt 

synsätt, alltså ett bredare perspektiv än vad FiSK anför. 

 FiSK anger inga krav om hur kyrkan och dess anställda ska hantera problematiken med att 

gömma flyktingar eller om ett omprövande av Svenska kyrkans positiva inställning till allmän 

amnesti för de flyktingar som befinner sig i Sverige.. 

 FiSK:s inställning till att anställa ordningsvakter på kyrkogårdar i större städer för att 

förhindra brott mot griftefriden är inte helt klar, men de anser att stat och kyrka har ett 

gemensamt ansvar för att värna om kyrkogårdarnas kulturhistoria. De skriver att det är 

                                                 
43 www.sverigedemokraterna.net/parti_val_kv2005.php?action=fullnews&id=380, 2005-10-06 
44 www.folkpartiet.se/templates/SimplePage____15186.aspx, 2005-10-05 
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”viktigt att vidta åtgärder och avsätta resurser för att bevara denna del av vårt kulturarv.”45 

Vad för slags åtgärder de syftar på är inte helt klart, men det kan vara både för den dagliga 

skötseln likväl som att skydda dem mot vandalism. 

 

7. Svenska kyrkan, diakoni och vård 

FiSK anser att kyrkans sociala arbete för att motverka alkohol- och drogberoende är viktigt, 

och att kyrkan bör ta ansvar för att ge barn rätt till en trygg uppväxt. Även för föräldrar och 

deras roll ska stöd ges. Att minska klyftorna mellan människor är, enligt FiSK, en av kyrkans 

viktigaste uppgifter, tillika att ge röst åt dem som inte hörs. I händelse av olyckor och 

katastrofer är kyrkan en viktig resurs i samhället. Dessutom ska Svenska kyrkans 

biståndsorganisationer öka möjligheten till internationell diakoni. 

 Även om Sverigedemokraterna inte uttrycker sig lika detaljerat som FiSK så anser jag att 

de har ungefär samma syn; man vill hjälpa äldre och sjuka – andligt likväl som fysiskt – samt 

motarbeta utbredningen av olika missbruk. Då missbruk ofta skapar en mängd negativa 

konsekvenser för missbrukaren och för människor dennes omgivning så anser jag att det i sig 

täcker upp det mesta av misären i samhället. 

 

8. Svenska kyrkan och missionsarbete 

Huruvida FiSK står för en vilja till ökat missionsarbete, inrikes och/eller utrikes, låter jag vara 

osagt. Det finns tendenser som kan tolkas som att de i sitt valprogram är för ett utökat 

missionsarbete. Dessa tendenser kan dock ses som ett tendensiöst tolkningsförfarande från 

min sida varför jag hellre ”friar” än ”fäller” FiSK i detta spörsmål. 

 Vad gäller Sverigedemokraternas uttalade rädsla för främmande religioners utbredning i 

Sverige så finns det inget i FiSK:s program som kan tolkas som att de är mer toleranta på den 

punkten. I jämförelse med centerpartiet, som uttryckligen välkomnar alla oavsett tro, så 

nämner FiSK aldrig någon sådan tolerans inom kyrkan, mer än att de talar om vikten av 

dialog mellan olika samfund och religioner. Det tycks som om FiSK i sin kyrka endast 

välkomnar kristna, något motsatt nämns i alla fall inte. Förvisso nämner de att ”såväl sökare 

och tvivlare som bekännande kristna”46 ska ges mening vid gudstjänst och predikan, men det 

innefattar knappast dem som bekänner sig som troende i en annan trosinrikting eftersom de 

varken kan ses som sökare eller tvivlare. 

 

                                                 
45 ibid 
46 ibid 
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Frimodig kyrka 

1. Svenska kyrkans teologiska profil 

Frimodig kyrka vill att gudstjänsten ska vara centrum för allt arbete i Svenska kyrkan och att 

den ska utgå från Bibelns ord: ”Allt församlingsbygge skall … utgå från den gudstjänstfirande 

gemenskapen.”47  

 Frimodig kyrka skriver inget om den Svenska kyrkans roll som identitetsskapande för 

svenskarna såsom Sverigedemokraterna gör, däremot finns det ett sådant i ett uttalande som 

Frimodig kyrka har gjort utanför deras valprogram: ”Vi kan inte förstå vårt lands historia utan 

att veta vad det kristna evangeliet är.”48 I princip kan även den ”gudstjänstfirande 

gemenskapen” ses som överensstämmande med Sverigedemokraternas identitetsskapande. 

 Frimodig kyrka anger inget om det finns evenemang som inte bör få förekomma inom 

kyrkobyggnaderna men eftersom de har en konservativ (för att inte säga: reaktionär) hållning 

är det inte troligt att de avviker från Sverigedemokraternas inställning till sådant. Mer om det 

konservativa och reaktionära kommer under punkterna två och tre. 

 

2. Svenska kyrkan och synen på familjen 

Äktenskapet är, enligt Frimodig kyrka, instiftat av Gud och till för man och kvinna. Även om 

Frimodig kyrka välkomnar homosexuella människor in i kyrkans sfär så menar de att Svenska 

kyrkan inte ska välsigna utlevd homosexualitet. Frimodig kyrka menar att ett sådant leverne 

är en avvikelse från den Svenska kyrkans tro och lära, tillika en avvikelse från den världsvida 

kyrkans tro och lära. Med andra ord kan sägas att Frimodig kyrka anser att det är i sin ordning 

att ha en homosexuell läggning så länge man inte är praktiserande – ett dubbelmoraliskt 

ställningstagande. Grunden för en trygg familj, enligt Frimodig kyrka, utgår från ett 

heterosexuellt förhållande, och en konsekvens av ett sådant tänk måste vara att homosexuella 

par inte kan skapa trygghet för sina barn och sin familj. Ett märkligt synsätt då 

heterosexualitet inte per automatik innebär ett gott föräldraskap. 

 Om en förändring sker i äktenskapsbalken gällande rätt till kyrklig välsignelse för 

homosexuella par49, vill Frimodig kyrka att Svenska kyrkan ska avstå från vigselrätten. 

 Frimodig kyrkas och Sverigedemokraternas krav under denna rubrik är överensstämmande. 

                                                 
47 www.frimodigkyrka.se/valplattform/, 2005-10-05 
48 www.frimodigkyrka.se/statements.html, 2005-10-05 
49 En sådan förändring infördes i kyrkoordningen den 27 oktober 2005. 
www.svenskakyrkan.se/ArticlePages/200511/10/20051110144327_svkkhr352/20051110144327_svkkhr352.dbp
.asp, 2005-12-29 
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3. Svenska kyrkan och pluralism 

Frimodig kyrka redogör inte specifikt för deras inställning till andra religioner men de 

uttrycker att Svenska kyrkan ska visa ”öppenhet mot alla människor”50 och att andra 

människor ska mötas med respekt; detta visar på en existerande tolerans, även om exempelvis 

andras religioner inte tycks vara inkorporerade. Frimodig kyrka vill ytterst värna om de 

kristnas Gud, Jesus och Bibelns ord, och inget nämns i samband med det om tolerans 

gentemot andra religioner eller överhuvudtaget något pluralism. Pluralism är inget som ens 

diskuteras. 

 Till avdelningen bristande tolerans hör deras åsikter om ”att den som är kallad av Gud och 

har kyrkans klassiska uppfattning när det gäller Svenska kyrkans ämbete skall kunna komma i 

fråga vid biskops-, präst- och diakonvigning, samt till alla övriga tjänster och befattningar 

inom Svenska kyrkan.”51 Detta citat står i anslutning till deras åsikt om att 1958 års beslut 

(kvinnors rätt till att prästvigas) av många upplevs som felaktigt. Frimodig kyrkas tanke är att 

allt för mycket administrativ tid läggs på att mota bort kvinnoprästmotståndarna från Svenska 

kyrkan, tid som i stället borde läggas ”på att finna konstruktiva lösningar som värnar om alla 

inblandade”52. Jag kan inte komma till en annan tolkning än att Frimodig kyrka är mer 

benägna att stödja kvinnoprästmotståndare än kvinnliga präster som känner sig motarbetade. 

 Huruvida Frimodig kyrkas åsikter om pluralism överensstämmer med 

Sverigedemokraternas om faran med andra religioners utbredning går inte att utröna, eftersom 

Frimodig kyrka varken uttrycker det ena eller det andra. Dock uttrycker de en öppenhet mot 

alla människor, vilket Sverigedemokraterna inte alltid gör. 

 

4. Svenska kyrkan och undervisning 

Frimodig kyrkas krav på undervisning återfinns inom kyrkans område och sträcker sig inte in 

på skolans undervisningsområde, som Sverigedemokraterna har som krav. Så mycket mer om 

detta finns inte att tillägga. 

 

                                                 
50 www.frimodigkyrka.se/valplattform/, 2005-10-05 
51 ibid 
52 ibid 
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5. Svenska kyrkan som kulturbärare/-vårdare 

Frimodig kyrka har i sitt valprogram inget som relaterar till ämnet om Svenska kyrkans roll 

som kulturbärare/-vårdare. Inte heller redogör de för några åsikter om tvångsvisa 

sammanslagningar av församlingar är bra eller dåligt. 

 

6. Svenska kyrkan, lagar, regler och etik 

Frimodig kyrkas etiska rättesnöre utgår främst från Bibelns ord. De anger inga 

ställningstaganden vad gäller den allmänna amnestin för flyktingar, synen på att kyrkan och 

dess anställda gömmer flyktingar, om kyrkogårdar behöver bevakning eller några krav om 

etiskt och ekologiskt försvarbara investeringar. 

 

7. Svenska kyrkan, diakoni och vård 

Vad gäller det diakonala arbetet anser Frimodig kyrka att den nuvarande tidsandan i allt för 

stor grad handlar om konsumtion och individuell framgång, vilket fått till följd att många 

människor känner sig misslyckade. De skriver att dagens samhälle med ekonomiska 

neddragningar leder till utslagning i form av arbetslöshet, stor sjukfrånvaro och splittrade 

familjeförhållanden, sådant kräver allt större behov av mänsklig omsorg. Frimodig kyrka vill 

stärka och öka den diakonala medvetenheten och dylikt arbete inom den Svenska kyrkan. 

Överhuvudtaget vill Frimodig kyrka att det diakonala arbetet ska syfta till att hjälpa dem som 

har svårt att göra sig hörda, och att Svenska kyrkan ska finnas som stöd vid kriser av olika 

slag – individuella likväl som vid större katastrofer. 

 Det finns inget under denna rubrik som kan sägas skilja Frimodig kyrka från 

Sverigedemokraterna. 

 

8. Svenska kyrkan och missionsarbete 

Frimodig kyrka anser att missionsarbetet är en central uppgift för Svenska kyrkan – utrikes 

såväl som inrikes, vilket väl överensstämmer med Sverigedemokraterna. Frimodig kyrka 

understryker att även om sanningsanspråket i kristen tro inte får sättas på undantag så kräver 

det personliga mötet att man visar andra människor respekt. Med ”andra människor” avses 

antagligen de icke-kristna. 

 Frimodig kyrka nämner inget specifikt om eventuella hot från andra religioner och deras 

utbredning, men eftersom de anser att mission är centralt torde det innebära tveksamhet 

gentemot andra religioners utbredning. De skriver även att de vill ha fler växande och aktiva 
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församlingar i Sverige; att de vill bryta Svenska kyrkans negativa trend vad gäller de 

minskande medlemstalen. 

 Generellt sett har Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna liknande åsikter under denna 

rubrik. 
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Analys 

Vad finns det för likheter och skillnader mellan de undersökta partierna? För att finna dem 

kommer jag att, precis som i undersökningsdelen, utgå från de olika områden som jag tidigare 

har kategoriserat. Genom att följa tidigare mönster får jag en helhetsstruktur på arbetet som 

gör det lätt att följa med i mina resonemang. 

 

1. Svenska kyrkans teologiska profil 

Samtliga partier har samma syn på vilken skrift som Svenska kyrkans lära ska vila på – 

Bibelns. Detta är knappast uppseendeväckande; den kristna kyrkans existens beror på Bibeln i 

allmänhet och Nya Testamentet i synnerhet. Dock är det intressant att centerpartiet inte 

uttryckligen nämner Bibelns skrifter som grund, även om Bibelns ställning får ses som 

självklar och grundläggande. Men då centerpartiet även välkomnar övriga trosinriktningar 

skapar det en spännande kontrast gentemot de övriga partierna, mer om det under område tre. 

 

Det finns inget av partierna som så tydligt som Sverigedemokraterna anser att Svenska 

kyrkans historia är av stor vikt för den svenska identiteten. Centerpartiet skriver om att kyrkan 

med sin erfarenhet skapar en trygghet från vagga till grav och om vikten av öppenhet, 

demokrati och jämställdhet – tre företeelser som i allmänhet kan ses som svenska slagord, om 

dessa kan ses som uttryck för identitet låter jag vara osagt. FiSK menar att kyrkobyggnaderna 

är en del av hembygdens identitet och en rimlig tanke är att det i sin tur även innefattar folkets 

identitet. Frimodig kyrka har heller inget uttryckligt skrivet om den svenska identiteten i 

relation till kyrkan, i alla fall inget i valprogrammet. Däremot skriver de i ett annat uttalande 

om att vi inte kan förstå vårt lands historia utan kunskap om det kristna budskapet. Om det 

kristna budskapet och Sveriges historia går hand i hand är det en rimlig konsekvens att det i 

sig är identitetsskapande för det svenska folket. 

 Hur rimliga eller långsökta man än tycker att mina ovanstående identitetsresonemang är, så 

är det ett faktum att inget av de övriga partierna är i närheten av Sverigedemokraternas 

klartext om hur viktigt de anser att Svenska kyrkans historia är för den svenska identiteten. 

Att Sverigedemokraterna vill understryka nationalitetens vikt är inte att se som förvånande, 

främst med tanke på deras inställning till den existerande mångfalden i dagens Sverige. 

 

Sverigedemokraterna vill inte tillåta förargelseväckande beteenden eller kränkningar mot den 

kristna tron i kyrkorummet. De anger inga exempel på sådana men har tidigare protesterat 

mot Ecce Homo-utställningen. Inget av de övriga partierna tar ens upp denna problematik: 
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Centerpartiet vill ha ett stort och berikande kulturliv som syftar till att skapa kontaktytor – 

vilket får ses som högst tolerant; FiSK:s inställning går inte att finna; Frimodig kyrka har en 

konservativ och reaktionär hållning till det kristna budskapet, både vad gäller teori och 

praktik, så det är inte en orimlig tanke att det står närmare Sverigedemokraterna än 

centerpartiet i denna fråga. 

 

2. Svenska kyrkan och synen på familjen 

Både Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka motsätter sig starkt tanken om äktenskap eller 

kyrklig välsignelse för homosexuella par. Frimodig kyrka går så långt att de anser att Svenska 

kyrkan ska avstå vigselrätten om en förändring av äktenskapsbalken sker. Frimodig kyrka har 

en tvetydig inställning till homosexuella: de välkomnar dem till kyrkan så länge de inte är 

praktiserande. Centerpartiets inställning är att äktenskapsbalken ska vara könsneutral, dock 

anser de att det är upp till samfunden att lösa eventuell problematik kring ritualer och akter. 

Centerpartiets ambivalenta inställning i denna känsliga fråga tror jag beror på att de inte vill 

stöta sig med någon av de båda sidorna. Centerpartiet hänvisar till Svenska kyrkans autonoma 

ställning gentemot staten, min tro är att det handlar om röstfiske. Jag finner det märkligt att 

centerpartiet är så otydlig i denna fråga då man samtidigt är så tolerant och konsekvent när det 

gäller andra trosinriktningar.  

 FiSK står betydligt närmare centerpartiet än Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka i 

denna fråga: de anser att homosexuella har rätt till en kyrklig ceremoni. Om denna ceremoni 

är identisk med heterosexuellas äktenskap framgår inte. 

 

Sverigedemokraterna, Frimodig kyrka och centerpartiet vill värna om kärnfamiljens ställning, 

FiSK nämner inget om detta. Även om centerpartiet har en något ambivalent inställning till 

kyrkans roll i samband med ritualer och akter så särskiljer de sig från Sverigedemokraterna 

och Frimodig kyrka, som endast kan tänka sig heterosexualitet som grund för kärnfamiljen. 

För Frimodig kyrka är grunden för en trygg familj ett heterosexuellt förhållande och 

Sverigedemokraterna skriver att kyrkan på ett tydligt sätt ska arbeta för den traditionella 

kärnfamiljens ställning. 

 

Under denna rubrik går Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka hand i hand. Deras 

respektive inställningar är identiska. Både centerpartiet och FiSK har en avsevärt mer tolerant 

inställning än de två övriga. 
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3. Svenska kyrkan och pluralism 

Centerpartiet kan ses som en absolut kontrast jämfört med Sverigedemokraterna under denna 

rubrik. Det finns över huvud taget inget som kan ses som överensstämmande dem emellan. 

Centerpartiet vill ha en öppen kyrka för alla, oavsett tro, och ha samverkan samt dialog med 

samtliga; ett mycket mångkulturalistiskt perspektiv. 

 Frimodig kyrka vill också ha en öppenhet till förmån för alla men ”alla” betyder inte per 

automatik ”samtliga”. Det Frimodig kyrka ytterst vill värna om är Gud, Jesus och det kristna 

budskapet. De anser förvisso att människor ska mötas med respekt men nämner ingenstans att 

det även innefattar dem med annan trosövertygelse än den kristna. 

 FiSK ligger väldigt nära Frimodig kyrka i vilka som är välkomna till kyrkan. De anser att 

samtal är viktigt mellan olika trossamfund och andra religioner, för att på så sätt bygga broar 

och förhindra diskriminering. Men de nämner inget om samtligas välkomnande till kyrkan 

oavsett tro; det kristna budskapet understryks, precis som hos Frimodig kyrka. 

 I viss mån kan sägas att Sverigedemokraterna, FiSK och Frimodig kyrka står nära 

varandra, vad gäller att bevaka och utöka den kristna tron i samhället – vilket i sig inte är 

direkt sensationellt. Det som skiljer dem tre åt är att Sverigedemokraterna inte visar på någon 

som helst vilja till öppenhet och respekt för människor med annan tro än den kristna – i alla 

fall inte inom Sveriges gränser. 

 Både Sverigedemokraterna och FiSK vill fokusera på att öka biståndet utomlands; FiSK till 

kyrkorna och Sverigedemokraterna i största allmänhet. 

 

Centerpartiet står långt ifrån de övriga under denna rubrik. Sverigedemokraterna, FiSK och 

Frimodig kyrka har vissa gemensamma beröringspunkter, även om FiSK:s och Frimodig 

kyrkas ståndpunkter är mer överensstämmande sinsemellan än i förhållande till 

Sverigedemokraternas. 

 

4. Svenska kyrkan och undervisning 

Sverigedemokraterna är det enda av de undersökta partierna som vill ha utökad 

kristendomsundervisning i skolan, i form av konfirmationsundervisning som individuellt val i 

åttonde klass. De övriga partierna vill också ha utökad undervisning om kristenheten men 

inom kyrkans väggar. 

 Med tanke på Sverigedemokraternas bristande tolerans mot övriga religioner (främst islam) 

så är min tolkning att ökad kristendomsundervisning ska ske på bekostnad av kunskap om 

andras religioner, i vart fall kommer den att stärka kristendomens särställning. 
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5. Svenska kyrkan som kulturbärare/-vårdare 

Frimodig kyrka har inget i sitt valprogram angående innehållet under denna rubrik. 

 

Sverigedemokraterna, centerpartiet och FiSK har generellt sett samma inställning till vikten 

om att bevara och vårda kyrkans kulturhistoriska arv. Sverigedemokraterna och centerpartiet 

är även emot tvångssammanslagningar av olika församlingar. FiSK vill även att den 

kyrkoantikvariska ersättningen – avtalet mellan stat och kyrka – förlängs så att den sträcker 

sig längre bort än 2009, då den löper ut. De andra partierna anger inga sådana lösningar på 

hur de framtida ekonomiska problemen ska lösas, förutom i Sverigedemokraternas regionala 

krav där överflödiga kyrkobyggnader, utan kulturellt och praktiskt värde, ska kunna säljas. 

 

Sverigedemokraterna, centerpartiet och FiSK i stort sett överens. Frimodig kyrka utan åsikt. 

 

6. Svenska kyrkan, lagar, regler och etik 

Även under denna rubrik står Frimodig kyrka utan uttalade åsikter. Det närmaste de kommer 

en del av rubriken är att deras etiska ställningstagande utgår från Bibelns ord. Vad för slags 

biblisk etik framgår dock inte och den har i vilket fall som helst inget med övrigt och övriga 

att göra. 

 

Sverigedemokraterna, centerpartiet och FiSK har ungefär samma inställning till hur kyrkan 

ska bedriva sin förmögenhetsförvaltning; kyrkan ska ta ansvar för miljön och skapelsen, även 

om centerpartiet inte anger några egentliga etiska krav. FiSK skiljer sig något åt då de har en 

mer antropocentrisk hållning än Sverigedemokraterna och centerpartiet; FiSK menar ”att ny 

teknik inte får kränka människans rätt till liv och hälsa.”53 Sverigedemokraternas och 

centerpartiets perspektiv kan ses som bredare då de inte betonar människan som prioriterad. 

 

Om Sverigedemokraterna i ovanstående del, tillsammans med centerpartiet, stod för en bred 

syn kan inte detsamma sägas om dem i frågan om tolerans i flyktingars tillvaro. 

 Sverigedemokraterna anser att kyrkan och dess anställda inte får gömma ”illegala 

flyktingar” och att man inte får ta lagen i egna händer, dessutom bör kyrkan inte ta ställning 

för en allmän amnesti till förmån för de utlänningar som olagligt befinner sig i Sverige. 

                                                 
53 www.folkpartiet.se/templates/SimplePage____15186.aspx, 2005-10-05 
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 Detta är en intressant del i undersökningen. De övriga partierna tycks inte ha några som 

helst åsikter om den allmänna amnestin eller om problematiken kring att gömma ”illegala 

flyktingar”. Jag är förvånad över att varken centerpartiet, FiSK eller Frimodig kyrka inte 

nämner något om sådant då anledningen till det ökade intresset kring kyrkovalet främst beror 

på Sverigedemokraternas deltagande och deras främlingsfientliga åsikter. Att det sällan ses 

som försvarbart att uppmana till lagbrott – att gömma flyktingar som ska utvisas – gör 

antagligen att övriga partier inte vill uppmana till sådant handhavande. Det anmärkningsvärda 

är att de övriga inte ens det minsta diskuterar den allmänna amnestin för flyktingar. Sett till 

övrigt i detta arbete borde åtminstone centerpartiet ha haft ett tyckande för den, menar jag. 

 Det är en sak att visa på tolerans gentemot övriga religioner som centerpartiet gör och en 

helt annan att vilja jobba för alla människors rätt till en human tillvaro i jordelivet. Jag kan 

inte säga om centerpartiet, FiSK och Frimodig kyrka har en ädlare syn på människor i nöd än 

den Sverigedemokraterna visar på. 

 

7. Svenska kyrkan, diakoni och vård 

Inget av partierna visar på några skillnader under denna rubrik. Viljan till att hjälpa tycks vara 

lika stor hos samtliga. 

 

8. Svenska kyrkan och missionsarbete 

Det parti som här tydligast särskiljer sig från övriga är centerpartiet. De förespråkar inget om 

missionsarbete. De vill med sin toleranta hållning göra Svenska kyrkan till en folkkyrka som 

välkomnar alla. De tre övriga anser annat vad gäller missionerandet. 

 Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka vill samtliga utöka missionerandet, utrikes såväl 

som inrikes. Att tala om begreppet mission kan lätt leda till en tur på svag is. Jag tror att när 

många tänker på vad mission innebär så leder tankarna till: en vilja att hjälpa andra, men 

mission i sin grundform syftar till att sprida religiösa värderingar – att omvända – och då 

åsyftas främst kristna sådana. Med den sistnämnda formuleringen innebär ett ökat 

missionerande en vilja till att göra de kristnas religion större, på bekostnad av andras; de ska 

omvändas. Sett ur det perspektivet så är Sverigedemokraternas och Frimodig kyrkas åsikter 

rörande överens; kristendomen ska utökas på annans bekostnad. Vad gäller 

Sverigedemokraterna gör de ingen hemlighet av att det är deras vilja, men som alltid är det 

betydligt mer intressant att avslöja de dolda agendorna: Frimodig kyrka vill exakt detsamma 

som Sverigedemokraterna. 
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 FiSK är i detta avseende svårplacerade: Propagerar de för ett ökat missionerande eller inte? 

Även om jag tycker mig se tendenser i deras valprogram som bekräftar det förra så är de inte 

helt glasklara. 

 Centerpartiet däremot visar att deras vilja till ökad tolerans även inbegriper allas rätt till att 

bevara sin specifika religion då de inte nämner någon som helst vilja till att missionera. 

 

Till viss del kan jag tycka att det är märkligt att Sverigedemokraterna inte tolererar annan 

religions utbredning i Sverige samtidigt som man propagerar för att sprida kristna värderingar 

utomlands; samma regler tycks inte gälla för alla. Kanske tyder Sverigedemokraternas 

inställning för mission på ett genuint intresse för det kristna budskapet, något som de av 

många andra påstås inte ha; av andra politiska aktörer sägs att Sverigedemokraternas 

engagemang i kyrkovalet endast beror på att få en politisk plattform att arbeta ifrån. Sant eller 

inte är upp till andra att avgöra. 
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Sammanfattning 

Kyrkovalet har fått en mycket stor uppmärksamhet på grund av/tack vare 

Sverigedemokraternas deltagande, kanske främst hos massmedia. Anledningen till den ökade 

uppmärksamheten beror på Sverigedemokraternas hårt kritiserade ideologiska ståndpunkter, 

som antas vara intoleranta och främlingsfientliga. Av dessa skäl är det av allmänt intresse att 

studera deras kyrkopolitiska ståndpunkter. 

 För att få perspektiv på Sverigedemokraternas ståndpunkter har jag jämfört dem med tre 

andra partiers: centerpartiet, folkpartister i Svenska kyrkan (FiSK) och Frimodig kyrka, för att 

söka efter skillnader och likheter. 

 

Strukturen i arbetet består av åtta olika områden, som jag skapat utifrån två av 

Sverigedemokraternas valprogram – ett nationellt och ett regionalt för Gävle, Sandviken och 

Älvkarleby. 

 

Sverigedemokraternas krav fokuseras ofta på nationalistiska tankar, motstånd till andra 

religioner än den kristna och en önskan om en mer restriktiv invandringspolitik samt 

homofobiska värderingar. Ett ökat missionerande till förmån för det kristna budskapet är 

också önskvärt, inrikes såväl som utrikes. 

 

En slutsats som jag dragit från undersökningen är att centerpartiet, generellt sett, ligger långt 

ifrån Sverigedemokraternas värderingar inom nästan samtliga områden. 

 FiSK har genomgripande en mer tolerant syn än Sverigedemokraterna, men inte lika 

tolerant som centerpartiets. 

 Frimodig kyrka står närmare Sverigedemokraterna än de två övriga, vilket inte betyder att 

deras åsikter är helt överensstämmande. Dock har de åsikter inom vissa av de åtta områdena 

som visar på en intolerant hållning. 

 

Det mest anmärkningsvärda i denna undersökning, enligt mig, är att de tre övriga partierna 

inte alls anger några ståndpunkter vad gäller frågor som är relaterade till flyktingpolitik och  

-problematik. Samtliga torde vara väl medvetna om att det är Sverigedemokraternas 

kritiserade åsikters förtjänst att kyrkovalet fått stor uppmärksamhet. 
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