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1 Inledning 
[E]n opolitisk ”Svenska kyrkan” som mest sysslar med ”religiösa aktiviteter” har vi nästan aldrig haft i 

Sverige. Det vi haft av sådant har uppträtt de senaste decennierna.1 

 

I efterkrigstidens Sverige med tilltagande fattigdom och en ökning av asylsökanden har den 

inomkyrkliga debatten kring Svenska kyrkans samhällsengagemang kommit att få allt större 

proportioner. I detta samhällsengagemang har två delar blivit tydliga, den ena delen består i 

det arbete som sker där en barmhärtigt hjälpande och omsorgsfull hand räcks till fattiga och 

flyktingar. Den andra som enligt många är gravt eftersatt består av Svenska kyrkans politiska 

röst i samhällsdebatten. I en tillbakablick under 1900- och 2000-talet höjer sig flera 

inomkyrkliga röster som pekar på att Svenska kyrkan alltid bidragit med en röst ute i 

samhällsdebatten till förmån för alla de människor som glömts bort i samhällets utkanter. 

Samtidigt vittnar många om att denna kritiska röst åsidosatts och tystnat när inomkyrkliga 

frågor blivit än viktigare för en folkets kyrka. Behovet av denna samhällskritiska röst tycks ha 

varit stort under det oroliga och otrygga 1900-talet. Detta är också en tid då många pekar på 

att Svenska kyrkan förlorar både trovärdighet och alltmer förlorar sin identitet som kyrka. 

Kanske är det möjligt att återfinna en del av denna identitet i Svenska kyrkans 

samhällskritiska röst. Kristendomens samhällskritiska röst finner stöd i Bibeln och i sin långa 

tradition av rättvisearbete. De samhällskritiska inslagen går som en röd tråd genom den 

kristna kyrkans historia och frågan uppstår då om denna tråd även står att finna inom Svenska 

kyrkan under åren 1945-2000?    

  

1.1 Syfte, frågeställning och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Svenska kyrkans politiska roll i 

samhällsdebatten tagit sitt uttryck under perioden 1945̠2000. I denna uppsats undersöker jag 

hur Svenska kyrkan uttalat sig offentligt i specifika frågor och hur dessa uttalanden motiverats 

samt vem som representerat Svenska kyrkan i dessa frågor. Det blir då även intressant att se 

närmare på om det finns några tydliga utvecklingslinjer vad gäller de frågor i vilka Svenska 

kyrkan engagerat sig under denna tidsperiod och huruvida Svenska kyrkan senare vidhållit 

sina ställningstaganden. 

 De teman jag valt att utgå ifrån är förhållandet mellan fattiga och rika samt asyl- och 

flyktingfrågor. Jag menar att dessa är teman som varit viktiga under större delen av 

                                                 
1 Wejryd 2009, 5. 
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undersökningsperioden. Därmed är det också möjligt att undersöka huruvida en förändring är 

skönjbar vad gäller Svenska kyrkans ställningstagande i dessa samhällsfrågor. I ett längre och 

vidare perspektiv syftar denna uppsats till att utgöra ett bidrag till bilden av Svenska kyrkans 

funktion som samhällsdebattör. 

 

Följande frågeställningar blir viktiga att undersöka närmare i denna uppsats: 

 

• Hur har Svenska kyrkans politiska roll tagit sitt uttryck under perioden 1945-2000? 

• Framträder en förändring i Svenska kyrkans ställningstaganden under perioden 1945-

2000 eller präglas de av en kontinuitet?  

• Vilka motiv till politisk interaktion har Svenska kyrkan uttryckt under perioden 1945-

2000? 

• Finner dessa motiv stöd i Svenska kyrkans kyrkoordning och Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter? 

• Vilka personer representerar Svenska kyrkan i debatten? Med vilka argument uttalar 

man sig i de specifika frågorna? 

• Finner dessa uttalanden stöd i Svenska kyrkans kyrkoordning och Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter? 

 

1.2 Material och avgränsningar 

Denna uppsats baseras på litteratur som böcker, avhandlingar, protokoll och tidskrifter. 

Undersökningsperioden utgörs av åren 1945-2000 varför litteratur av nyare datum blir viktig. 

Perioden 1945-2000 har jag valt av den anledningen att jag i denna uppsats velat undersöka 

huruvida en förändring är påtaglig vad gäller Svenska kyrkans politiska roll under 1900-talet. 

Valet av period är även sammanflätat med valet av en av mina två frågor nämligen asyl- och 

flyktingfrågor. Det är tydligt i källorna att behovet av att söka asyl i ett annat land än sitt 

hemland tycks öka markant under efterkrigstiden enligt exempelvis en motion till 

ombudsmötet.2 Trots att källorna inte nämner något om situationen före 1945 så är detta i 

mina ögon ett gott urval då motionerna antyder att medvetenheten kring dessa frågor varit stor 

under flera årtionden på 1900-talet. Andra frågor som kunde ha varit relevanta för denna 

uppsats är exempelvis huruvida Svenska kyrkans politiska röst blivit tydlig i frågor kring 

                                                 
2 Haag & Hassel. ”Om kyrkans samarbete med invandrare och flyktingar”. Ombudsmötet 1987 protokoll, bihang 
och register. 
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miljö, abort, äktenskap och skilsmässa. Dessa frågor återfinns också i mitt material men i 

mindre utsträckning än mina två teman förhållandet mellan fattiga och rika samt asyl- och 

flyktingfrågor. Valet föll på frågorna om förhållandet mellan fattiga och rika samt asyl- och 

flyktingfrågor med anledning av att jag upplevt dessa som viktiga frågor inte bara för 

drabbade enskilda individer eller samhället i stort utan för en kyrka som säger sig stå på de 

svagas sida. Jag har valt att fokusera min undersökning kring motioner till kyrkomötet och 

artiklar i Svensk kyrkotidning då de utgör rika informationskällor samt bidrar med ett 

helhetsperspektiv under ett halvsekel och därmed låter sig jämföras.3  

 Utöver dessa utgör Kyrkoordningen och Svenska kyrkans bekännelseskrifter en viktig del i 

uppsatsen för att i dessa finna stöd för Svenska kyrkans roll i samhällsdebatten. Även 

litteratur kring folkkyrkotanken och modern forskning kring Svenska kyrkans politiska roll 

har visat sig relevant för att kunna svara mot syftet med denna uppsats. Den moderna 

forskningen samt litteraturen kring folkkyrkobegreppet används tillsammans med motioner 

från kyrkomötet och artiklar i SKT i första hand för att åskådliggöra både hur Svenska 

kyrkans politiska roll tagit sitt uttryck, hur motiven till denna roll formulerats och vilka 

personer som representerat Svenska kyrkan i debatten kring detta. Dessa källor bidrar även 

med att beskriva olika tolkningar av grundläggande och styrande dokument inom Svenska 

kyrkan som exempelvis kyrkoordningen och Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 

Kyrkoordningen, lagen om Svenska kyrkan och Svenska kyrkans bekännelseskrifter svarar i 

sin tur mot uppsatsens frågor kring huruvida Svenska kyrkans uttalanden finner stöd i dess 

styrdokument. Jag har medvetet valt att inte inrikta denna uppsats på material från 

dagstidningar som exempelvis Svenska Dagbladet där Svenska kyrkan kan ha uttalat sig 

under min undersökningsperiod. Detta främst på grund av brist på omfång och tid men även 

för att denna uppsats mer syftar till att finna motiven som framförts i den inomkyrkliga 

debatten kring Svenska kyrkans politiska roll. Utöver detta material har jag medvetet valt bort 

material från den religionssociologiska forskningsgrenen som annars kunnat belysa uppsatsen 

med undersökningar kring religionens roll i politiken i en vidare mening där positiva 

respektive negativa faktorer kring religionens påverkan i samhället kan bli tydliga. Min 

bedömning är dock att det nyttjade materialet är fullt tillräckligt för att uppfylla 

undersökningens syfte. 

 Med denna uppsats har jag velat undersöka Svenska kyrkans politiska röst på ett nationellt 

plan. Därmed har jag valt bort perspektiv på både församlings, stifts och internationell nivå. 

                                                 
3 Förkortas hädanefter SKT. 
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Det har blivit tydligt genom undersökningen att Svenska kyrkan på ett internationellt plan ofta 

utfört ett starkt arbete för fattigdomsbekämpning och i flyktingfrågor. Huruvida detta arbete 

alltid har bottnat i ett initiativ från Svenska kyrkans sida ska jag låta var osagt, dock vittnar 

det om att Svenska kyrkans samhällsengagemang sträcker sig även utanför Sveriges gränser. 

Att anlägga ett perspektiv på Svenska kyrkans politiska röst utifrån stift- eller församlingsnivå 

kunde också varit fruktbart för denna uppsats. Ett sådant detaljerat perspektiv kunde resulterat 

i mer kunskap kring hur Svenska kyrkans samhällsengagemang synliggörs på det lokala 

planet. Det kunde även visat på hur mycket Svenska kyrkans kritiska röst tillåts ta plats i en 

jämförelse mellan olika stift eller församlingar. I denna uppsats har jag istället velat 

undersöka Svenska kyrkans politiska röst i samhällsdebatten i ett vidare och övergripande 

nationellt perspektiv varför dessa tre nivåer valts bort. Istället har det för mig blivit viktigt att 

se till motiven och representanterna för hela den nationella Svenska kyrkan. 

 Eftersom undersökningen endast fokuserar två frågor under perioden 1945-2000 går det 

inte att dra några generella slutsatser om Svenska kyrkans politiska roll. Uppsatsen kan endast 

visa på att Svenska kyrkan uttalat sig i dessa två frågor under detta tidsspann, hur det har gått 

till, vem som har uttalat sig och i vilket syfte. Undersökningens primära fokus är alltså att 

undersöka Svenska kyrkans politiska röst mellan 1945-2000. Jag har därför utelämnat frågan 

om hur denna politiska roll framtonats under 2000-talet.  

 

1.3 Metod och teori 

Uppsatsen är en kvalitativ undersökning som präglas av ett deskriptivt och komparativt 

litteraturstudium. Genom att beskriva och jämföra innehållet i källmaterialet är min 

förhoppning att en del av Svenska kyrkans politiska roll under 1900-talet ska synliggöras. Det 

blir därför viktigt att i källmaterialet urskilja olika motiv till Svenska kyrkans politiska roll 

under 1900-talet genom en inblick i specifika samhällsfrågor under denna epok. 

Frågeställningarna i denna uppsats har hjälpt mig att i ett omfattande och rikt material urskilja 

de relevanta bidragen till uppsatsen. 

 Inledningsvis i uppsatsen återfinns en bakgrundsteckning (kap. 3) där Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter (SKB), Kyrkomötet, Svensk kyrkotidning samt litteratur kring 

folkkyrkotanken behandlas. I detta avsnitt ges en grund för huruvida stöd för kyrkans 

ställningstaganden i dessa frågor står att finna i Svenska kyrkans officiella styrdokument och 

grundläggande ideologi. Utöver det bidrar detta avsnitt med en förståelse för den teologiska 

reflektionen kring tanken på Svenska kyrkan som folkkyrka och dess betydelse för kyrkans 



 
 

8 

politiska aktivitet. I avsnitt 4 beskrivs Svenska kyrkans politiska ställningstaganden och 

uppmaningar till detta under rubrikerna Kyrkomötet (kap. 4.1) och Svensk kyrkotidning (kap. 

4.2). I nästa avsnitt (kap. 4.3) beskrivs Svenska kyrkans motiv till dessa uttalanden och vilka 

som då tillåts representera Svenska kyrkan framkommer i kap. 4.4. För dessa avsnitt har jag 

använt mig av källor som motioner från kyrkomötet och artiklar från Svensk kyrkotidning för 

att på ett tydligt sätt anknyta till den inomkyrkliga debatten kring Svenska kyrkans politiska 

röst i samhället. Dessa källor utgör grunden för uppsatsen och används därmed för att belysa 

motiven till denna politiska röst och vilka som lyft fram dessa motiv. Utöver det har jag även i 

avsnittet som behandlar kyrkoordningen, kyrkolagen och lagen om Svenska kyrkan (kap. 5) 

studerat huruvida en Svenska kyrkans politiska roll är möjlig utifrån dess styrdokument. Med 

den moderna forskningen som behandlas i nästa avsnitt (kap. 6) har jag ytterligare velat 

belysa frågorna kring motiven till Svenska kyrkans politiska röst och hur denna tagit sitt 

uttryck under min undersökningsperiod. Avslutningsvis följer analysen (kap. 7) där jag 

sammanför resultatets olika delar för att tydliggöra spåren av Svenska kyrkans politiska röst 

under åren 1945-2000. Därefter följer en sammanfattning (kap. 8) där jag presenterar 

undersökningens resultat och dess svar på frågeställningarna. 

 I denna uppsats används en medelvid teori då endast en del av samhället undersöks 

nämligen Svenska kyrkan och dess politiska roll i frågor kring förhållandet mellan fattiga och 

rika samt asyl- och flyktingfrågor. Florén & Ågren skriver kring medelvida teorier att: 

 

 De yttrar sig om bestämda utsnitt av den historiska utvecklingen eller särskilda delar av samhället.4 

 

En medelvid teori är relevant för denna uppsats då dess undersökningsperiod 1945-2000 

sträcker sig kring en kort period i både Svenska kyrkans historia såväl som det svenska 

samhällets. Svenska kyrkans inomkyrkliga debatt kring den politiska rollen och dess 

konsekvenser i samhällsdebatten utgör fokus för denna uppsats vilket även talar för en sådan 

typ av teori.   

 Trossamfundet Svenska kyrkan utgör en del av det svenska samhället och lever inte utanför det 

i en egen kontext omgiven av vakuum. Frågan kring huruvida det världsliga och det andliga är två 

oförenliga motsatser eller inte blir här viktig. Är dessa två i en mening storheter som är åtskiljda 

och då inte tillåts påverka varandra? Kanske är det i själva verket i ett och samma sammanhang 

som båda dessa storheter tillsammans verkar? Min egen uppfattning som ligger till grund för 

denna uppsats är att kyrkan med den andliga makten kan tillåtas kritisera den världsliga överheten 

                                                 
4 Florén & Ågren 2006, 58. 
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när missbruk blir tydliga. Ytterst handlar det om en trovärdighet som kyrka i sitt uppdrag att alltid 

stå på de svagas och förtrycktas sida. En motsatt hållning riskerar att reducera Svenska kyrkan till 

den inkrökta institution som Anders Wejryd talar om i inledningen ovan där kyrkan endast bidrar 

med religiösa fritidssysselsättningar åt människor. Enligt min mening är detta starkt förknippat 

med tydningen av Svenska kyrkan som en folkkyrka. Folkkyrkobegreppet och den lutherska 

tvåståndsläran, med den andliga och den världsliga makten, tror jag är två viktiga nycklar till att 

finna Svenska kyrkans funktion som samhällskritisk röst. Det är därmed ett inifrånperspektiv jag 

anlägger på denna uppsats där Svenska kyrkan studeras ur en inomkyrklig kontext för att 

undersöka vilka slags drivkrafter som blivit viktiga i Svenska kyrkans funktion som politisk röst i 

samhällsdebatten. Frågan som uppstår blir då vem eller vilka samt hur dessa kan uttala sig i frågor 

och då representera hela Svenska kyrkan? 

 

1.4 Definitioner 

Vissa begrepp är centrala i studien och definieras som följer:  

 

Politisk roll:  Begreppet ”politisk roll” syftar på Svenska kyrkans röst i samhällsdebatten och 

begreppet ska inte förstås som ett uttryck för Svenska kyrkans lojalitet mot ett specifikt parti. 

Istället pekar begreppet ”politisk roll” på Svenska kyrkans ansvar och delaktighet i politiska 

frågor som rör samhället. 

 

Utvecklingslinje: En viktig fråga i arbetet är om Svenska kyrkan kan sägas ha genomgått en 

förändring och/eller utveckling i sina ställningstaganden genom åren under 1900-talet. 

Begreppet ”utvecklingslinje” har två funktioner i detta arbete: dels används detta begrepp för 

att tala om en kontinuitet blir tydlig eller inte i Svenska kyrkans ställningstaganden i mina två 

specifika områden, dels används det även för att tala om brott eller kontinuitet vad gäller 

motiven bakom dessa ställningstaganden, med andra ord om röster inom Svenska kyrkan 

åberopar samstämmiga motiv till kyrkans aktion inom politiken.   

 

Representativitet: En viktig fråga är vem eller vilka som representerar Svenska kyrkan i 

samhällsdebatten. Enligt Svenska akademiens ordlista betyder ordet representant ombud eller 

företrädare och representativitet är i sin tur en böjning av detta.5 Begreppet ”representativitet” 

syftar därmed på en enskild individ eller flera personer som själva anser sig stå i en 
                                                 
5 ”Representant”, SAOL, 
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista, hämtad 
2012-01-02. 
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svenskkyrklig kontext och då representerar Svenska kyrkan. Ofta är det kanske biskopar, 

präster och diakoner som syns och hörs i dagspressen men även frivilliga oavlönade kristna 

finns där. Kanske är det främst universitetsteologer och präster som återfinns bakom de 

artiklar och motioner som här nedan återges men i mina ögon är kriteriet för en representant 

för Svenska kyrkan vidare än så. Svenska kyrkan tar därmed ställning i politiska frågor genom 

dessa.   

 

Identitet: Begreppet ”identitet” är enligt Nationalencyklopedin ”självbild, medvetenhet om 

sig själv som en unik individ. Identitet består i första hand av medvetenhet om sitt jag, dvs. 

upplevelsen att vara levande (vitalitet), att det finns en skarp gräns till andra”.6 Tanken med 

detta begrepp är att fånga upp frågan kring Svenska kyrkans identitet som en kritisk röst i 

samhällsdebatten. Denna ”identitet” utgör i sin tur en del i ett större perspektiv där frågan om 

vad det i grunden innebär att vara kyrka blir viktig. Detta är ett arbete som jag tror att Svenska 

kyrkan behöver arbeta vidare med under åren som följer. Den kritiska rösten blir därmed en 

identitet som ingår i en större mosaik som tillsammans kan bilda ett mönster för Svenska 

kyrkans identitet som helhet.  

 

Delaktighet: Grunden för denna uppsats bygger på Svenska kyrkans roll i samhällsdebatten 

och begreppet ”delaktighet” syftar därför främst på Svenska kyrkans deltagande i denna. 

Därmed är det Svenska kyrkans medverkan som en bland flera deltagare i samhällsdebatten 

som utgör fokus i denna uppsats. 

 

2 Tidigare forskning 

Forskningsläget kring Svenska kyrkans politiska roll kring frågor gällande fattigdom och 

asylsökanden i samhällsdebatten under efterkrigstiden lämnar en del att önska, vilket i sin tur 

ökar behovet av denna uppsats. Behovet av en undersökning kring Svenska kyrkans politiska 

roll är därmed stort och i dagsläget återfinns endast ett fåtal liknande undersökningar sedan 

tidigare: dels ett examensarbete vid Linköpings universitet av Fredrik Wallquist med titeln En 

dansk... en svensk och så påven!: kyrkans roll i "svensk" politik fram till och med Skänninge 

möte, vid mitten på 1200-talet7 som behandlar en likande tematik som detta arbete om än i en 

annan period; dels Heimer Lindström som närmar sig den utvalda tidsperioden i sin 

avhandling Religion och politik: studier i finländsk politisk idévärld och politisk miljö vid 
                                                 
6  ”Identitet”, NE, http://www.ne.se/identitet/209858, hämtad 2012-01-02. 
7 Wallquist 2003. 
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1900-talets början8 men behandlar situationen i Finland. Utöver nämnda undersökningar är 

det främst hos Anders Bäckströms Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur: en 

studie av religion och omsorg9, Gemensamt hushåll: Svenska kyrkans roll i den sociala 

ekonomin10 och i Nya möjligheter: Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige11 det 

återfinns exempel på vetenskapliga undersökningar av Svenska kyrkans politiska roll under 

1900- och 2000-talet. Dessa behandlar främst motiv till och människors behov av Svenska 

kyrkans politiska röst. Många av de författare som ryms inom denna litteratur skriver även 

med perspektiv på hur Svenska kyrkan idag på 2000-talet ska motivera sin politiska röst. 

Således saknas en vidare analys kring Svenska kyrkans politiska röst i specifika frågor under 

perioden 1945-2000. 

 

3 Bakgrund 

3.1 Svenska kyrkans bekännelseskrifter 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter utgörs av den apostoliska, nicenska och athanasianska 

trosbekännelsen, den Augsburgska bekännelsen och den Augsburgska bekännelsens Apologi, 

Schmalkaldiska artiklarna, Om påvens makt och överhöghet, Luthers lilla katekes, Luthers stora 

katekes, Konkordieformeln och Uppsala mötes beslut.12 

 I Augsburgska bekännelsens trosartikel nummer XVI återfinns en kortfattad notis som 

säger att kristna ska lyda Gud framför makthavarna i samhället när dessa handlar orättfärdigt. 

Samhällets lagar utgör därmed gudomliga ordningar som förvisso kan användas på felaktiga 

sätt men ingenting nämns i detta avseende om en kyrkans kritiska uppgift.13 Artikel XXVIII 

fastslår att kyrkan med den andliga makten i sitt uppdrag att förkunna evangelium och 

förvalta sakramenten inte ska engagera sig i den världsliga samhällsordningen. Med argument 

från Bibeln om att kristna tillhör en värld som inte finns här i jordelivet så får kyrkan varken 

ogiltigförklara makthavarnas regler eller diktera nya. Bakgrunden till detta tydliggörs i 

biskopar som förfogat över världslig makt i bland annat domslut och som misskött sin 

maktposition genom att erbjuda syndernas förlåtelse då människor följt samhällets lagar. För 

                                                 
8 Lindström 1973. 
9 Bäckström 2001. 
10 Engvall (red.) 2002. 
11 Hjalmarsson (red.) 2009. 
12 SKB 2005. 
13 SKB 2005, 62. 
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reformatorerna stred detta mot evangeliet och det blev således viktigt att på ett tydligt sätt 

skilja den världsliga makten från den andliga.14 

 I Lilla katekesen talar Luther om vikten av att alltid underordna sig överheten som är insatt 

av Gud. Den som kritiserar överheten kritiserar därmed Guds utvalda och Guds beslut.15 

Lydnad gentemot överheten blir även tydlig i det fjärde budet av tio Guds bud:  

 

 Fjärde budet  

 Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. 

 

 Vad betyder det? 

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar eller förargar våra föräldrar och dem som har ett ansvar 

för oss, utan visar dem aktning, tjänar dem, lyder, älskar och sätter värde på dem.16 

 

Under rubriken ”överhet, herrar och underlydande” skriver Margareta Brandby-Cöster i sina 

reflektioner att: 

 

Första gången problemet med överhet, herrar och underlydande dyker upp i katekesen är i fjärde budet, där 

det talas om »Eltern und Herrn«, alltså »föräldrar och herrar«. Föräldrar jämställs alltså med herrar, dvs. de 

som har bestämmanderätt över barn och underlydande i 1500-talets samhälle. Föräldrar och herrar skall man 

lyda eftersom man då upprätthåller en god och av Gud given ordning i samhället. Så ser Luther på det hela. 

Vad beträffar ordet »Herrn«, alltså »herrar«, måste man vid översättningen fatta ett beslut. Ordet uttrycker en 

tydligt patriarkal och hierarkisk tid, både vad gäller hem och samhälle. Därför ser tänkandet kring överheten 

på Luthers tid och i vår egen, ut på olika sätt. Att ta sitt ansvar är idag just att vara överhet, med begränsat 

mandat. Luther tänkte annorlunda om det givna ansvaret. Att ta sitt ansvar var för honom framför allt att »ta 

emot sitt ansvar« av Gud själv och därmed blir till exempel herrarna i landet inte bara överhet utan också 

tjänare, nämligen Guds tjänare.17 

 

I linje med detta frågar sig Brandby-Cöster om Luthers tolkning av överhetens dubbla ansvar i 

bestämmanderätt och omsorg om befolkningen även är relevant idag. Här pekar hon på en 

viktig skillnad ifråga om dagens och Luthers kontext när det gäller den politiska rösten:  

 

Idag, när vi lever i ett land med demokratiskt styre och tillsätter chefer på begränsade mandat, har vi ju 

samhälleliga och politiska möjligheter att bedriva kritik gentemot missbruk av ansvar, på ett helt annat sätt än 

på Luthers tid.18  

                                                 
14 SKB 2005, 83–86. 
15 SKB 2005, 375. 
16 www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=811916, hämtad 2012-01-08. 
17 www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=811916, hämtad 2012-01-08.  
18 www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=811916, hämtad 2012-01-08. 
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3.2 Allmänna Kyrkomötet 

Från starten av det Allmänna Kyrkomötet 1863 fram till 1982 såg kyrkomötet i princip 

likadant ut till sin utformning och funktion. Det första kyrkomötet 1868 tillkom i en orolig tid 

och i hopp om en möjlighet att förtydliga Svenska kyrkans identitet. Svenska kyrkan delades 

här tidigt in i två läger med en sida som hoppades på en reform av kyrkans inre liv och en sida 

som istället ville återgå till en mer hierarkisk kyrka utan lekmannainflytande. Förslagen vid 

denna tid på ett avskaffande av ståndsriksdagen och ett införande av en tvåkammarriksdag 

utan präster bidrog även till en önskan från Svenska kyrkans sida om ett nytt forum där de 

kyrkliga frågorna kunde erbjudas mer utrymme än tidigare i riksdagen.19 Från och med det 

första kyrkomötet 1868 bestod kyrkomötet av 60 ledamöter där hälften var lekmän och hälften 

var prästombud med biskopar och universitetsteologer inräknade. Med undantag för de 

kyrkomöten som hölls mellan åren 1908, då Luleå stift skapades och antalet ledamöter växte 

till 64, och 1915, då Kalmar stift upphörde och antalet minskades återigen till 60, så behölls 

denna storlek i kyrkomötet ända fram till 1951. 1951 bestod kyrkomötet istället av 100 

ledamöter fördelat på femtiosju lekmän och 43 prästerliga ombud. Mellan åren 1975-1982 

förändrades kyrkomötets storlek på nytt då universitetsteologerna inte längre var självskrivna 

ombud och antalet ledamöter minskades till 96.20 Mellan åren 1863-1982 var kyrkomötets 

likheter med riksdagen vad gäller arbetssätt mycket påtagliga både vad gäller den 

organisatoriska formen med protokoll, motioner och flertalet utskott men även det faktum att 

kyrkomötet ofta hölls i riksdagshuset under denna period. Kyrkomötets beslut var endast av 

rådgivande karaktär och ställde därmed inga förväntade krav på vare sig kung, riksdag eller 

regering. Det var även regeringens uppgift att kalla till extrainsatta kyrkomöten om så 

behövdes utöver de kyrkomöten som enligt lag skulle hållas vart femte år. Till följd av 1982 

års förändrade organisation av Svenska kyrkans representationssätt och centrala 

administration kom även kyrkomötet att förändras radikalt efter 1982.21 De förändringar som 

tillkom efter 1982 innebar att kyrkomötet istället samlades varje år, att 251 ledamöter tog 

plats istället för 96 stycken och att biskoparna upphörde att vara givna ledamöter på förhand. 

Kyrkomötets reform möjliggjorde nu också ett än större lekmannainflytande i demokratisk 

anda då biskoparnas plats i kyrkomötet inte längre var given. Det är också nu ombudsmötet 

ser dagens ljus där kyrkliga vardagsfrågor tas upp medan de rättsliga frågorna fortfarande hör 

till kyrkomötet. Nu var det endast riksdagen utan regeringens inblandning eller insyn som 

                                                 
19 Åstrand 1994, 15-17, 27. 
20 Åstrand 1994, 40. 
21 Ludwigs 1998, s. 211. 
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fattade beslut i kyrkolagsfrågorna även om kyrkomötet först fick behandla ärendet och göra 

sin röst hörd i frågorna.22 

 

3.3 Svensk kyrkotidning 
Svensk Kyrkotidning är ett organ i Svenska kyrkan som riktar sig till teologiskt intresserade. Tidningen 

belyser aktuella kyrkliga och samhälleliga ämnen i evangelisk-luthersk anda. Svensk Kyrkotidning värnar om 

Svenska kyrkans karaktär av öppet trossamfund. Tidningen granskar kritiskt kyrkolivet i lojalitet mot Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära som reformatorisk kyrka. Svensk Kyrkotidning förmedlar teologisk 

reflektion över aktuella kyrkliga och samhälleliga ämnen. Artiklar och debattartiklar skall vara analyserande 

snarare än refererande eller rapporterande. 23  

 

Svensk Kyrkotidning, SKT, veckotidskrift, utgiven sedan 1905, med särskilt Svenska kyrkans präster som 

målgrupp. Enligt sina stadgar står Svensk Kyrkotidning på den evangelisk-lutherska folkkyrklighetens 

grund.24 

  

Enligt Svensk kyrkotidnings egen utsago och enligt nationalencyklopedin utgör med andra 

ord tidningen ett svenskkyrkligt forum för den inomkyrkliga debatten. Det är rimligt att anta 

att den lojalitet mot Svenska kyrkans tradition som här beskrivs är något som även dess olika 

författare ställer sig bakom. Med sina bidrag i tidningen utgör därmed dessa författare en del i 

den inomkyrkliga debatten kring Svenska kyrkans politiska röst. Då SKT främst vänder sig 

till kyrkligt anställda blir det också tydligt att det främst är kyrkligt anställda som författar 

dessa artiklar. Dock förekommer också många universitetsanställda bland dessa skribenter 

och enligt deras hemsida är alla välkomna att delta i debatten. Här är det inte skribenterna 

bakom tidningen som blir relevanta för undersökningen utan deras roll som representanter för 

Svenska kyrkan. 

 

3.4 Folkkyrkan 

Det råder ingen tvekan om att folkkyrkotanken har spelat en dominerande roll i svenskt kyrkotänkanden 

under 1900-talet. 25  

 

Frågan blir då om endast hela 1900-talets teologi inom Svenska kyrkan andats folkkyrka eller 

om inte folkkyrkotanken även kommit att prägla kyrkans samhällskritiska funktion.  

                                                 
22 Åstrand 1994, 29, 32, 135-136. 
23 SKT, http://www.svenskkyrkotidning.se/default.asp?sida=REDAKTIONEN&policy=visa, hämtad 2012-01-
01. 
24 ”Svensk kyrkotidning”, NE,  http://www.ne.se/svensk-kyrkotidning, hämtad 2012-01-22. 
25 Ekstrand 2002, 73. 
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 Den moderna tolkningen av begreppet folkkyrka ser dagens ljus under början av 1900-talet 

hos de två framträdande personerna Einar Billing och Johan A. Eklund. Det är två skilda 

syner på folkkyrkotanken som blir tydliga hos dessa där den ena ser Guds nåd som grunden 

för kyrkan medan den andra istället anser att det är den svenska nationen som kyrkan byggs 

på. För Eklund finns det en poäng i att den nationella kyrkan tar olika uttryck i olika länder då 

den för att kunna sprida evangeliet måste tillåtas ta del av kulturella och nationella seder. I 

denna folkkyrka står det svenska folket i centrum och att vara svensk innebär att också vara 

svenskkyrklig. Enligt Billings modell är det istället nåden från Gud som får stå i centrum och 

här blir inte den nationsbundna kyrkan alls lika viktig som hos Eklund. Istället är det tanken 

på att kyrkan sträcker sig ut till hela Sveriges folk med Guds förlåtelse som gör den till en 

folkkyrka enligt Billing. Folkkyrkan för Billing blir därmed en nådemedelsinstitution där 

prästerna blir verktygen som för ut nåden bland det mottagande folket.26 Begreppet folkkyrka 

fortsatte att bli än mer brukat under resten av 1900-talet och efter 1950 gick meningarna isär i 

debatten kring folkkyrkan. Billings och Eklunds tankegångar nytolkas hos Gustaf Wingren 

och Karl-Manfred Olsson. För Olsson är den demokratiska representationen en avgörande 

byggsten för Svenska kyrkan. Det är genom den som kyrkan blir en folkkyrka inte bara för 

troende utan för hela det svenska folket. Wingren, som enligt Ekstrand följer i Billings spår, 

betonar även han nåden som räcks till hela folket som centrum för folkkyrkan. För Wingren är 

de demokratiska formerna inom Svenska kyrkan viktiga men människors inflytande får aldrig 

överskugga evangeliet. Demokratiska former är för Wingren inget krav på en folkkyrka men 

de underlättar arbetet med att prästerna inte tillåts inta en alltför dominerande roll så att 

karaktären av folkkyrka kan behållas. Både Olsson och Wingren följer den äldre definitionen 

av folkkyrkobegreppet men är samtidigt medvetna om att det är en ny kontext de för in sin 

teologi i. Samhället har förändrats under de nära femtio år som förflutit mellan Billing och 

Wingren. Därför måste också Wingren arbeta för en förnyad undervisning i kristen tro som 

inte längre hör hemma i skolans värld medan Olsson lämnat Eklunds romantiserade bild av 

kyrkan och samhällets enhet.27 

 Folkkyrkotanken levde kvar under resten av 1900-talet. Hos biskop Arvid Runestam var 

Svenska kyrkan en folkkyrka där: 

  

                                                 
26 Ekstrand 2002, 73-80. 
27 Ekstrand 2002, 80-86. 
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… ingen i folket är utesluten, att inga gränser dragas kring hennes medlemmar, andra än folkets egna, landets 

egna, socknens egna gränser.28  

  

 Runestam har tillsammans med andra biskopskollegor som Arne Palmqvist, Bengt 

Wadensjö och Ragnar Persenius gått i Billings fotspår. För dessa biskopar precis som för 

Billing är det den kravlösa och öppna nådegivande kyrkan som kännetecknar folkkyrkan. En 

folkkyrka som finns till för alla inom Sveriges gränser oavsett religiös tillhörighet inte endast 

till den troende skaran av kristna. För Persenius blir det även viktigt att tala om folkkyrkan 

som en gemenskap men då inte reducera denna gemenskap till en förening av troende.29 

 
Det är inte en enda utan flera bilder av begreppet folkkyrka som framträder. Dessa skildringar 

bidrar med en viss problematik kring benämningen av Svenska kyrkan som folkkyrka. Vad 

menas egentligen med att Svenska kyrkan är en folkkyrka? Till syvende och sist tycks det 

hela röra sig kring i vilken kontext folkkyrkans förespråkare befinner sig i eller menar att 

folkkyrkan hör hemma i. För Thomas Ekstrand står det klart att: 

 

… folkkyrkobegreppet är teologiskt meningslöst och att det snarare är ett kyrkopolitiskt begrepp. Ett begrepp 

som för många blivit emotionellt laddat och som flitigt använts i olika debatter för att fastslå skilda saker. 

Ofta har folkkyrkobegreppet i den svenska debatten använts som motsatsbegrepp till ”frikyrka”, ”elitkyrka” 

eller ”troendeförsamling”. När så har skett är det snarare ett uttryck för vissa ställningstaganden som rör 

kyrkopolitiska överväganden än ett uttryck för en specifik ecklesiologi med egen profil.30 

 

4 Svenska kyrkans politiska roll 1945-2000 

4.1 Kyrkomötet 

Under de kyrkomöten som ägde rum mellan 1946-1963 behandlades inte en enda motion 

kring Svenska kyrkans politiska roll, flyktingfrågor eller förhållandet mellan fattiga och rika. 

Istället upptogs uppmärksamheten av frågor gällande prästlöner, kyrkohandboken, pensioner, 

kvinnliga präster, kyrkomötets utformning och olika typer av ersättningar för präster.31 I 

kontrast till detta möter 1968 års kyrkomöte med Einar Svensson som efterfrågar rätten att 

reflektera över frågor kring samhälls-, kyrko- och kulturproblem i kyrkomötet. Utan denna 

reflektion kommer Svenska kyrkan uppfattas som ”likgiltig eller passiv” i viktiga frågor i 

                                                 
28 Ekstrand 2002, 87. 
29 Ekstrand 2002, 86-91. 
30 Ekstrand 2002, 136-137. 
31 Allmänna Kyrkomötets protokoll och Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll åren 1946, 1948, 1951, 
1953, 1957, 1963; Allmänna Kyrkomötets protokoll med bihang 1958; Winge 1955. 
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samhällsdebatten.32 Särskilda utskottet menar på att kyrkomötet i viss mån kan uttala sig i 

frågor kring kyrkans liv men hävdar samtidigt att kyrkomötet aldrig ska verka för 

opinionsbildning eller uttalanden i frågor som inte på ett direkt vis är sammankopplade till 

lagstiftning, dock nämns ingenting om det gäller kyrklig eller allmän lagstiftning. Men 

utskottet förmodar även att det begränsade förarbetet i kyrkomötet kan stärka uppfattningen 

av kyrkan som ointresserad i samhällsdebatten då kyrkans uttalanden kan komma att bli 

alltför vaga utan tillräcklig reflektion.33 I kontrast till utskottets argument återfinns samma år 

dock en motion som däremot fastslår att Svenska kyrkan först i ett tydligt opinionsarbete lever 

upp till de krav på tjänande av medmänniskan som blir tydliga i evangelierna.34 Här står ord 

mot ord där ett flertal representanter för Svenska kyrkan i särskilda utskottet tar ställning mot 

ett opinionsarbete och en skiljelinje uppenbara sig.  

 På 1980-talet tycks en förändring bli tydlig i kyrkomötets motionsämnen och det är först nu 

tecken blir tydliga på att en inomkyrklig debatt kring Svenska kyrkans röst i samhällsdebatten 

får genomslag också i kyrkomötet. I kyrkomötet 1982 och i det reformerade kyrkomötet 1983 

återfinns inte mindre än tre motioner som nu för in kyrkans politiska röst på agendan. 

Samtliga motioner talar för ett ökat svenskkyrkligt engagemang för samhällsutvecklingen i 

alla möjliga samhällsfrågor. 35 I fråga om de båda motioner från 1982 menar andra tillfälliga 

utskottet att:  

 

… ansvaret för att den människosyn och de värderingar som inspireras av evangeliet skall nå ut och bli kända 

av människor måste enligt utskottets mening delas av alla dem som omfattar kyrkans tro. 36  

 

Ansvaret ligger med andra ord inte endast hos Svenska kyrkan på riksplanet utan hos alla 

bekännande kristna.37 Göran Åstrand och Christina Odenberg frågar sig ”var finns Svenska 

kyrkans röst i samhällsdebatten?” och ”hur får människor reda på Svenska kyrkans syn på 

samhällsfrågorna?”. 38 En annan väg är om Svenska kyrkan genom olika röster och i olika 

                                                 
32 Svensson, Einar. ”Om befogenhet för kyrkomötet att behandla även allmänna kyrko- kultur- och 
samhällsfrågor”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1968. 
33 Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1968; Allmänna Kyrkomötets protokoll 1968. 
34 Tegby & Löfgren. ”Om en insats av kyrkoförsamlingarna för ökad u-landshjälp”. Bihang till Allmänna 
Kyrkomötets protokoll 1968. 
35 Åstrand & Odenberg. ”Om Svenska kyrkans roll i samhällets normbildning”. Bihang till Allmänna 
Kyrkomötets protokoll 1982; Persson. ”Om Svenska kyrkans engagemang i skilda samhällsfrågor”. Bihang till 
Allmänna Kyrkomötets protokoll 1982; Persson. ”Om ökat kyrkligt engagemang i samhällsfrågor”. Bihang till 
Allmänna Kyrkomötets protokoll 1983.  
36 Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1982 samling 4-11. 
37 Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1982 samling 4-11. 
38 Åstrand & Odenberg. ”Om Svenska kyrkans roll i samhällets normbildning”. Bihang till Allmänna 
Kyrkomötets protokoll 1982. 
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forum ger uttryck för sin samhällskritiska roll. 39 1983 nämns en undersökning i en motion till 

kyrkomötet, dock utan hänvisning till omfattning eller vem som står bakom denna, där 

resultatet tydligt visar att många människor vill att Svenska kyrkans engagemang för 

samhällsproblem ska bli tydligare.40 Det finns därmed krav ställda från svenska folket på en 

mer aktiv Svenska kyrkan i samhällsdebatten. Vidare ligger det i Svenska kyrkans uppdrag att 

genom sin profetiska kallelse och den politiska diakonin bli en röst för de svaga.41 

 

4.1.1 Fattiga och rika  

Det kan tyckas märkvärdigt att det under en period av fyrtiofem år i kyrkomötet inte lyfts 

någon motion som på ett direkt vis talar kring fattigdom och Svenska kyrkans ansvar. Det är 

istället under 1990-talet som det inkommer ett antal motioner till ombudsmötet inom Svenska 

kyrkan som rör frågan kring Svenska kyrkans politiska röst till förmån för de fattiga. Flertalet 

av dessa motionärer vill se en ökad närvaro av Svenska kyrkans kritiska röst i samhället när 

det gäller fattiga och utsatta människor. Många beskriver i sina motioner en 

samhällsförändring där välfärdssamhället Sverige får en alltmer tilltagande siffra av utsatta 

människor i samhällets periferi. Dessa motionärer vill därför se att en reflektion äger rum där 

Svenska kyrkans roll i detta tydliggörs och stärker kyrkan i sitt arbete för dessa människor.  

      Ett tydligt exempel på detta är att Svenska kyrkan nu anses behöva reflektera och 

omvärdera sitt arbete i denna fråga för att kunna möta människors behov och konstanta oro i 

ett välfärdssamhälle som inte längre fungerar. Birger Hassel vill se en utredning som med 

hjälp av statsvetare fokuserar Svenska kyrkans framtida möjligheter till att vara en hjälpande 

hand på det diakonala och sociala planet.42 Detta hör enligt församlingsutskottet till några av 

Svenska kyrkans viktigaste frågor inför framtiden och att Svenska kyrkan fortsättningsvis 

måste ta sitt ansvar i samhällsfrågor genom både ord och handling.43 Att Svenska kyrkan 

måste ta ut en helt ny riktning för att kunna möta behoven hos de fattiga som lämnats kvar i 

den nya situation som uppstått i samhället stämmer även Juhani Rantanen in i. En förändring 

som är nödvändig inte bara ur de utsattas perspektiv utan även ur en folkkyrkas perspektiv 

                                                 
39 Åstrand & Odenberg. ”Om Svenska kyrkans roll i samhällets normbildning”. Bihang till Allmänna 
Kyrkomötets protokoll 1982. 
40 Angerbjörn. ”Om kyrkans samhällsansvar”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1983; Den anonyma 
undersökningen skulle kunna peka på att Angerbjörn antingen förträngt dess omfattning och vem som beställt 
och utfört den eller att dess trovärdighet kan ifrågasättas. 
41 Sandahl. ”Om politisk diakoni”. Ombudsmötet 1988 protokoll, bihang och register. 
42 Hassel. ”Om Svenska kyrkan och tvåtredjedelssamhället”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_96/om/mot/omot529.htm, hämtad 2011-12-01. 
43 Församlingsutskottets betänkande. ”Om Svenska kyrkan och tvåtredjedelssamhället”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_96/om/bet/bof508.htm, hämtad 2011-12-01. 
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som inte kan blunda då en tredjedel av dess medlemmar far illa. I längden är de nödlidandes 

situation inte heller endast församlingarnas ansvar utan något som rör hela Svenska kyrkan. 

Därför vill han se en utredning som undersöker Svenska kyrkans uppdrag i den nya 

samhällssituationen med en tilltagande fattigdom.44 Börje Finnstedt efterlyser även samma år 

en utredning som frambringar en ny etik för människorna som inte endast knyter livets 

mening till arbete. Finnstedt tecknar här en bild av att möjligheten finns att arbetslösheten har 

kommit för att stanna i Sverige och menar på att det är Svenska kyrkans ansvar att bistå som 

värderingsförmedlare i samhället.45 

Även Carl-Henric Grenholm vill se en markering och tolkning av Svenska kyrkans insats för 

rättvisa i samhället. Han föreslår en struktur där arbetet vidare mot både bättre samordnade 

insatser i samhället och en kvalitetsförbättring av Svenska kyrkans deltagande i 

samhällsdebatten fokuseras. Han pekar på problemet med ökande sociala klyftor i samhället 

och hur Svenska kyrkan kan öka sina insatser för utslagna människor. Svenska kyrkan måste, 

enligt Grenholm, höja rösten för att få till stånd politiska förändringar i samhällets sociala 

klyftor precis så som Svenska kyrkan tidigare gjort på ett internationellt plan. Som ett verktyg 

i denna process vill Grenholm att ett omfattande projekt påbörjas där Svenska kyrkans roll i 

utjämnandet av de tilltagande sociala och ekonomiska klyftorna i samhället blir tydlig. I detta 

projekt vill han även se ett tydliggörande av Svenska kyrkans kritiska röst gentemot staten, 

kommuner och politiska partier samt dess betydelse för arbetet för ett rättvisare Sverige. Detta 

projekt som inte endast skulle innefatta präster och diakoner utan sociologer, socialarbetare, 

statsvetare och ekonomer skulle då kunna utgöra en tydligt stärkande markör för Svenska 

kyrkans omsorg om de utsatta i samhället.46  

 Diakonen Marianne Pettersson har under åren 1998-1999 författat två motioner till de två 

ombudsmöten som ägt rum under dessa år. I båda dessa motioner understryker hon vikten av 

Svenska kyrkans uppdrag som en röst i samhället åt de människor som befinner sig i 

samhällets periferi.47 Hon ställer sig frågande till om bilden av Svenska kyrkan som en kyrka 

för alla människor verkligen utgör en sann beskrivning av dagsläget. Pettersson pekar här på 

                                                 
44 Rantanen. ”Om kyrkans ansvar för de nödlidande”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/om/mot/omot518.htm, hämtad 2011-12-01. 
45 Finnstedt. ”Om arbetslöshetens etik”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/om/mot/omot502.htm, hämtad 2011-12-01. 
46 Grenholm. ”Om aktörer för social rättvisa”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/om/mot/omot512.htm, hämtad 2011-12-01. 
47 Pettersson. ”Om utveckling av det diakonala arbetet”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/mot/OMot%20506-orig.htm#TopOfPage, hämtad 2011-12-01; 
Pettersson. ”Om Svenska kyrkans möjlighet att via Social Handbok hålla sig à jour med del av vårt 
samhällssystem”. Tillgänglig på http://www.svenskakyrkan.se/km_om_99/om/mot/omot502.htm#TopOfPage, 
hämtad 2011-12-01. 



 
 

20 

att Svenska kyrkan måste inse allvaret för alla de människor som varje dag lever utanför 

samhällets trygghet med ett socialt skyddsnät som försämras i allt högre takt. Hon efterlyser 

här en kyrka som vågar ta klivet ut ur kyrkans trygga rum till samhällets mest utsatta 

människor för att dela deras verklighet och vara en röst för dessa. Här blir utbildning och 

kunskap för kyrkans anställda viktig för att Svenska kyrkan ska få möjlighet att förstå det 

rättssystem som många människor idag fångas inom. I hennes ögon är god kunskap kring 

detta rättssystem ovärderligt om Svenska kyrkan ska kunna utföra sitt uppdrag som röst åt 

utsatta människor.48 I församlingsutskottets betänkanden 1998:509 i fråga om denna motion 

framhålls en hänvisning till tankegångar från 1993 när frågan om behovet av en ökad diakonal 

närvaro i samhället framlades. Här tydliggörs Svenska kyrkans och dess församlingars roll i 

samhället som en kritisk röst som ska observera samt tydligt påvisa när kommuner och 

landsting inte fullföljer sina skyldigheter eller tar sitt ansvar för samhällets medborgare.49 

 

4.1.2 Asylsökanden och flyktingar 

Flera motioner tar under årens gång upp frågan om flyktingars situation i Sverige och även 

där tycks en samhällsförändring bli skönjbar där antalet flyktingar ökar markant samtidigt 

som antalet motioner ökar. Svenska kyrkan måste då verka för en flyktingpolitik som väger in 

humanitet i sina beslut av asylansökningar. Inledningsvis återfinns i kyrkomötet 1970 en 

motion som indirekt säger något kring Svenska kyrkans politiska röst för flyktingar och visar 

på att en medvetenhet finns kring uppdraget om omsorg för dessa.50 Utöver det dröjer det till 

ombudsmötet 1987 innan kyrkans politiska röst till förmån för flyktingar och asylsökanden 

intar dagordningen. Bo Nordquist ifrågasätter där varför flera flyktingbarn tillåts sitta 

fängslade för att de skulle kunna försvinna om de får ett utvisningsbesked och kräver att 

Svenska kyrkan tar sitt ansvar för dessa minsta. Nordquist mål är att Svenska kyrkan lämnar 

ett brev till invandrarministern för att förbättra flyktingbarnens situation.51  

 Återigen tycks 1990-talet bli årtiondet då Svenska kyrkans representanter i kyrkomötet 

öppnar ögonen för situationen ute i samhället. Under detta årtionde inkommer flera motioner 

                                                 
48 Pettersson. ”Om utveckling av det diakonala arbetet”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/mot/OMot%20506-orig.htm#TopOfPage, hämtad 2011-12-01; 
Pettersson. ”Om Svenska kyrkans möjlighet att via Social Handbok hålla sig à jour med del av vårt 
samhällssystem”. Tillgänglig på http://www.svenskakyrkan.se/km_om_99/om/mot/omot502.htm#TopOfPage, 
hämtad 2011-12-01. 
49 Församlingsutskottets betänkande. ”Utveckling av det diakonala arbetet”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/bet/OF98509.htm#TopOfPage, hämtad 2011-12-01. 
50 Hellsten, Herrlin & Svenungsson. ”Om anslag av kyrkofondsmedel för inrättande av en sekreterartjänst för 
invandrarfrågor”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1970. 
51 Nordquist. ”Om mottagande av flyktingbarn”. Ombudsmötet 1987 protokoll, bihang och register. 
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som önskar en starkare samhällskritisk röst i flyktingfrågor från Svenska kyrkan. Exempelvis 

anses Svenska kyrkan svika sitt uppdrag att stå på den svages sida om hon inte gör sin röst 

hörd för flyktingar. Svenska kyrkan kan enligt Birger Sjungargård verka för en bättre situation 

för flyktingarna genom att bilda ett icke-statligt organ utan några nationella intressen 

tillsammans med andra samfund för att verka för hjälp till flyktingar.52 

 Även Urban Gibson, Caroline Krook och Birger I Ohlsson vill att Svenska kyrkan ska öka 

sitt opinionsarbete för att minska fördomar och rasistiska uttalanden. Motionärerna menar att 

kyrkan tidigare tagit en tydlig ställning i flyktingfrågan. De vill se en värdigare 

flyktingpolitik, en som Svenska kyrkan måste säkerställa genom att ställa krav på regeringen 

om ändringar i mottagandet av flyktingar och ändringar så att flyktingar tillåts söka arbete 

under asylansökans behandling samt förkorta tiden på flyktinganläggningarna.53  

 I sin motion 1991:518 vill Urban Gibson att Svenska kyrkan utövar påtryckningar mot 

regeringen så att FN:s nya internationella konvention för invandrares rättigheter tas på allvar i 

Sverige. Han vill dels att kyrkan verkar för att denna översätts till svenska men också att 

Sverige ska ratificera den. Gibson anser att det borde ligga i varje grupps intresse att verka för 

en ”human och rättvis behandling av landets invandrare” och därför borde även Svenska 

kyrkan göra sin röst hörd.54 

 Även Urban Gibson och Caroline Krook anser i sin motion 1991:554 att situationen för 

asylsökande i Sverige kraftigt försämrats. Det är enligt motionärerna den nya lag som trädde i 

kraft 1989 som försvårar läget för ”krigsvägrande” flyktingar. Svenska kyrkan måste därför 

verka för att krigsvägrare återigen ska kunna erhålla asyl i Sverige.55  

   Bo Nordquist och BoLennart Anbäcken vill se en flyktingpolitik som följer FN:s 

barnkonvention för att förbättra situationen för avvisningshotade barn och deras familjer. 

Dessa vill se ett mer kraftfullt opinionsarbete från Svenska kyrkans sida så att en humanare 

flyktingpolitik kan bli verklighet.56 Vidare framhåller Anbäcken att trots att Sverige varit en 

pådrivande kraft i skapandet av FN:s barnkonvention och även skrivit under densamma så får 

endast det barn som annars ställs inför en ”livshotande situation” asyl i Sverige enligt lag. 

Anbäcken menar på att en ohållbar situation har uppstått där många barn hålls gömda i 

                                                 
52 Sjungargård. ”Om åtgärder för att bistå flyktingar och asylsökande”. Ombudsmötet 1990 Bihang 2; 
Sjungargård. ”Om ett kyrkligt initiativ för att stödja flyktingar och invandrare”. Ombudsmötet 1991 Bihang 2-
13. 
53 Gibson, Krook & Ohlsson. ”Om ett värdigare flyktingmottagande”. Ombudsmötet 1990 Bihang 2. 
54 Gibson. ”Om FN:s konvention om invandrares rättigheter”. Ombudsmötet 1991 Bihang 2-13. 
55 Gibson & Krook. ”Om flyktingpolitiken”. Ombudsmötet 1991 Bihang 2-13. 
56 Nordquist. ”Om vidgad asylrätt för flyktingar”. Ombudsmötet 1993 Bihang 2-13; Anbäcken. ”Om förslag att 
kyrkan ska verka för en mer humanitär politik för avvisningshotade barn och barnfamiljer”. Tillänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/mot/OMot%20514-orig.htm#TopOfPage, hämtad 2011-12-01.  
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Sverige och detta är något som får negativa konsekvenser i barnens vidare liv. Svenska 

kyrkan har enligt Anbäcken tidigare arbetat för en förbättring av flyktingars situation och nu 

är den tiden återigen här. Han vill se två förändringar: dels en flyktingpolitik som tar desto 

större hänsyn till medmänsklighet och där barnkonventionen efterlevs, dels att Svenska 

kyrkan ska arbeta för amnesti eller moratorium, där asylansökan för barn eller barnfamiljer 

som lever gömda behandlas en andra gång.57 Läronämnden yttrade sig kring denna motion 

med orden att ”Svenska kyrkan måste också i fortsättningen ta sitt ansvar för en asylpolitik 

präglad av humanitet och generositet och särskilt hävda barnens rätt.”58 Församlingsutskottet 

anser å sin sida att det finns en viss problematik med amnesti för gömda flyktingar då deras 

skäl till asyl kan vara svagare än hos någon som avvisas men tack vare amnestin tillåts de 

stanna då de levt gömda. Utöver det delar utskottet uppfattningen att Svenska kyrkan måste 

göra sin röst hörd för att barnkonventionen ska beredas större plats i lagar och i hanteringen 

av asylansökningar.59 

 

4.2 Svensk kyrkotidning 

Yngve Iverson hävdar i sin ledare om ”diakonin och välfärdssamhället” att Svenska kyrkans 

engagemang i samhällsdebatten måste öka markant för att kristna etiska värderingar återigen 

ska få genomsyra det svenska samhället. Det blir då enligt Iverson viktigt att kyrkan ökar sin 

kunskap om samhället för att överhuvudtaget kunna se, förstå, kritisera och förändra 

förtryckande strukturer i samhället.60 

 Bo Larsson menar på att Svenska kyrkan ofta blundat för sociala orättvisor och 

underminerat arbete för jämlikhet på grund av sitt lutherska arv. Det är Martin Luthers tankar 

om böndernas lydnad mot adeln och det felaktiga i uppror mot överheten som Larsson i sin 

artikel ”Predikanten och politiken” i SKT 1978:9 framhåller som styrande rättesnöre i fråga 

om Svenska kyrkans kritiska röst i samhället. Men denna hållning tillåter inte evangeliets 

radikala kamp för rättvisa att genomsyra Svenska kyrkans syn på sin roll i samhällsdebatten. 

En roll som enligt Larsson utgörs av en öppenhet där alla får komma till tals oavsett politiska 

sympatier. Men kyrkan får å andra sidan inte bli stum menar Larsson utan måste göra sin röst 

                                                 
57 Anbäcken. ”Om förslag att kyrkan ska verka för en mer humanitär politik för avvisningshotade barn och 
barnfamiljer”. Tillänglig på http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/mot/OMot%20514-
orig.htm#TopOfPage, hämtad 2011-12-01. 
58 Läronämndens yttrande. ”Med anledning av motion om avvisningshotade barn”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/bet/Ln98506.htm#TopOfPage, hämtad 2012-01-06. 
59 Församlingsutskottets betänkande. ”En humanitär politik för avvisningshotade barn och barnfamiljer”. 
Tillänglig på http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/bet/of98504.htm#TopOfPage, hämtad 2011-12-01.  
60 Iverson 1976, 491. 
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hörd utifrån evangeliet. Det är i predikan som prästen med evangeliet som utgångspunkt 

ständigt måste kritisera politiska, ekonomiska och sociala orättvisor.61  

 Under rubriken ”Kyrka och samhällskritik” i SKT 1980:33 argumenterar Sven Lindegård 

för ett återinförande av, vad han anser, Svenska kyrkans försummade samhällskritiska röst. 

Lindegård understryker tillsammans med den förre chefredaktören på Aftonbladet Allan 

Fagerström att samhällsdebatten har urartat så till den grad att den som försöker sig till en 

kritisk granskning möts av antingen en munkavel eller utskällning och förnedring. Det är 

därför Svenska kyrkans uppgift att både verka för ett mer humant debattklimat men också att 

bli en röst för de svaga i samhället blir viktig. Svenska kyrkans uppdrag är därmed att ge 

uttryck för människors oro kring ekonomi men även i andra frågor, kriteriet är enligt 

Lindegård att kyrkan måste inneha kompetens i de frågor hon diskuterar. Motiven till denna 

samhällskritik återfinns för Lindegård inte endast i argumentet att kyrkan måste följa med i 

samhällets förändring och inte stelna i det förgångna. Grunden för denna roll återfinns främst i 

evangelierna som uppmanar kyrkan att värna ”människans värde och värdighet”.62 När 

Svenska kyrkan väl har uttalat sig kritiskt i samhällsdebatten har Lindegård saknat djupet när 

endast allmänna yttringar framkommit. På samma sätt som Svenska kyrkan måste kunna 

kritiseras så måste även kyrkan bedriva samhällskritik, båda leden är viktiga för att Svenska 

kyrkan inte ska blunda för den verklighet där människors värdighet åsidosätts.63  

 Även teologie doktor och konsulenten vid Svenska kyrkans Centralråd Gert Nilsson pekar 

1983 på kyrkans uppgift att stå upp för människors värde ute i samhällsdebatten. I denna 

uppgift är det enligt Nilsson av betydelse att Svenska kyrkan inte gör uttalanden som andra 

grupper förväntar sig utan att hon går sin egen väg. Denna väg går genom ”ett villkorslöst 

evangelium” menar Nilsson och med hjälp av detta kan Svenska kyrkan avslöja förtryck av 

människovärdet. För Nilsson är denna kyrkans uppgift både ”nödvändig och livsviktig”.64  

 Björn Sandin vill i SKT 1984:44 se ett krafttag från Svenska kyrkans sida i 

samhällsdebatten mot ”allt det nedbrytande i samhället”. Sandin vill se att de kristna 

värderingarna återinförs på agendan för att få bukt med en tilltagande ungdomsbrottslighet i 

samhället. För författaren står de kristna värderingarna i första rum och därför vill han att de 

inte längre ska hamna i skymundan utan prägla hela samhället.65 

                                                 
61 Larsson 1978, 131. 
62 Lindegård 1980, 454. 
63 Lindegård 1980, 454. 
64 Nilsson 1983, 427. 
65 Sandin 1984, 634. 
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 Carl-Reinhold Bråkenhielm diskuterar i sin ledare i SKT 1985:8 den debatt som ägt rum i 

dagstidningarna kring Svenska kyrkans politiska roll. Enligt Bråkenhielm har denna debatt 

främst kretsat kring problematiken för en statskyrka att uttala sig i politiska frågor. Det är 

Svenska Dagbladets ledarskribenter med Gösta Bohman, tidigare ledare för Moderata 

samlingspartiet, i spetsen som enligt Bråkenhielm hävdar att det finns gränser för kyrkans 

politiska roll på grund av dess relation till staten. Men Bråkenhielm frågar sig om denna 

hållning överensstämmer med exempelvis kyrkoministerns och liknande eller om det är en 

synpunkt som endast hämtar kraft inom Svenska Dagbladets väggar. Han pekar även på att 

debatten tydliggjort att kristna genom teologisk reflektion ofta landar i olika politiska 

ställningstaganden och att det därav är svårt att finna en enskild kristen hållning i varje 

enskild fråga. Dock anser Bråkenhielm att kyrkan måste fortsätta uttala sig i politiska frågor 

men samtidigt inse att Gud kanske inte skulle sagt detsamma i frågan. För författaren handlar 

kyrkans politiska röst även om trovärdighet och det är på den punkten Svenska kyrkan erhållit 

omfattande kritik för att bedriva partipolitik. För att vara en trovärdig röst i samhällsdebatten 

så kan inte Svenska kyrkan propagera för en unik etik sprungen ur Bibeln. En etik som enligt 

Bråkenhielm redan existerar inom människan men som förklaras i Bibelns böcker. Det är 

istället utan pekpinnar som kyrkan själv måste leva i det hon vill förändra för andra. Vidare 

pekar Bråkenhielm på att expertkunskap i olika politiska frågor inte är nödvändig för att göra 

sin röst hörd och hävdar att det idag finns en överdriven tro på ”så kallade experter”. Politiker 

och ledarskribenter anspelar också alltför ofta på Svenska kyrkans otillräckliga kompetens för 

att kunna ignorera det som sägs. Bråkenhielm ser i detta Bibelns profeter som viktiga 

förebilder som visade på att det stundtals finns de som kan reflektera mer djuplodande och på 

ett klarare sätt än de folkvalda i samhället. För politiken är det oerhört viktigt att utomstående 

röster som Svenska kyrkan delar sin åsikt och för kyrkan finns där ett forum menar 

Bråkenhielm att uträtta sitt uppdrag i att visa på att livet är mer än ekonomi och politik.66 

 I SKT 1985:35 har tidningen ställt tre frågor till partiledarna i landet, varav en lyder ”bör 

kyrkan visa återhållsamhet med att uttala sig i politiska frågor”.67 I deras svar framgår det att 

Svenska kyrkans politiska ställningstaganden betyder mycket för samhällsdebatten men det är 

i vilken utsträckning kyrkan ska uttala sig i dessa frågor som ledarnas svar skiljer sig åt. För 

Ulf Adelsohn, Moderata samlingspartiet, är svaret ja på ovanstående fråga då risken enligt 

honom är stor att respekten för Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka kan brytas ned om 

                                                 
66 Bråkenhielm 1985, 106. 
67 Vänsterpartiet kommunisternas ledare Lars Werner vägrade svara. Enligt artikelförfattaren Bo Larsson, 
berodde detta antagligen på grund av bristande intresse för frågorna. 
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kyrkan blir alltför radikal i politiska frågor. Men i hans mening är detta även viktigt för att 

människor inte ska uppleva det som att Svenska kyrkan ”aktivt motarbetar deras politiska 

övertygelse”. Centerpartiets ledare Torbjörn Fälldin hävdar å sin sida att Svenska kyrkan inte 

får bli passiv utan måste kunna göra sin röst hörd i samhällsdebatten utan några reservationer. 

Från Folkpartiet liberalernas sida söker Bengt Westerberg efter ett tydligt andligt ledarskap 

ute i samhället och Olof Palme vill ur socialdemokratisk synvinkel att Svenska kyrkan ska 

visa sitt engagemang ”i många centrala politiska frågor”. Alf Svensson, Kristen Demokratisk 

Samling, vill att Svenska kyrkans fokus ska bottna i frågor kring social och ekonomisk 

rättvisa både på ett nationellt och på ett internationellt plan.68 

 Sigurd Bergman skriver i sin artikel ”Bekännelsen och vårt ansvar för rättvisa, fred och 

skapelsens integritet” i SKT 1990:19˗20 om Svenska kyrkans politiska roll. Här slår Bergman 

fast att om Svenska kyrkan menar allvar med sin lutherska identitet så måste hon inse sitt 

ansvar som bekännande kyrka. Uppdraget menar Bergman för Svenska kyrkan är inte att 

skilja det religiösa från det världsliga där kyrkan endast arbetar för människors frälsning 

innanför kyrkans väggar och i tystnad blundar för makternas utnyttjande av fattiga och miljön. 

Enligt Bergman måste Svenska kyrkan börja leva efter de överenskomna internationella JPIC 

(justice, peace and the integrity of creation) avtalen och visa att kyrkan vågar ta sin politiska 

roll på allvar.69 

 Janne Mossberg svarar i SKT 1993:21 på Bo Larssons ledare ”Kyrkans röst i samhället” 

och instämmer i att Svenska kyrkan nu förmodligen förlorat sin utmanande röst på grund av 

tystnad eller i ett försök att sända ut ett alltför vänligt intryck och vara alla till lags. Mossberg 

hävdar vidare att nästintill varje söndag skänker evangeliet en grund för ett politiskt ansvar i 

samhället som inte tas till vara på. I hans mening är prästutbildningen alltför bristfällig då inte 

tillräckligt fokus läggs vid det samhälle vi lever i och som prästerna ska arbeta i. Prästerna är 

därmed helt omedvetna om vilka problem de kommer till att mötas av och då blir rollen som 

kritisk samhällsgranskare både problematisk och utan kraft menar Mossberg.70   

 

4.2.1 Fattiga och rika  

I ledaren till SKT 1973:44 slår Carl-Henric Grenholm ett slag för de samhällskritiska inslagen 

kring Svenska Missionsrådets och Svenska Ekumeniska nämndens ”u-vecka”. Temat för årets 

u-vecka lyder ”rättvisan kan inte vänta” och syftar till att belysa växande ekonomiska klyftor 

                                                 
68 Larsson 1985, 470. 
69 Bergman 1990, 262. 
70 Mossberg 1993, 227. 
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världen över. En del i detta arbete är enligt Grenholm att verka för ett mer humant perspektiv 

och ett rättvist samhälle i Sverige istället för den rådande överkonsumtionen. Här pekar 

Grenholm på Svenska kyrkans och alla kristna kyrkors uppgift att påverka människor och 

skapa opinion för en rättvisare värld. Det handlar med andra ord om att få människor att göra 

uppoffringar för att andra ska kunna leva ett drägligt liv. Precis som Jesus försvarade de 

fattiga och förkunnade alla människors lika värde så måste kyrkorna enligt Grenholm ta sitt 

ansvar för en ekonomiskt och socialt rättvis värld. Det är av yttersta vikt för Grenholm att 

Svenska kyrkans samhällskritiska röst återigen visar sig och står upp för värden som 

gemenskap, fred, humanitet och solidaritet. Han hävdar i linje med detta att det ligger i 

kristendomens natur att kritisera ett samhälle där rättvisa får stå tillbaka till fördel för 

överkonsumtion och lyx. Kyrkorna måste därför påverka till en omfördelning av resurser för 

att en förändring ska uppnås.71  

 I SKT 1993:13̠14 skriver Bo Larsson i ledaren 1993 om människors behov av Svenska 

kyrkans kritiska röst i samhället. Med starka ord visar Larsson sin bild av en verklighet där de 

ekonomiska klyftorna växer sig allt större och där de mest utsatta drabbas hårdast. En 

verklighet där Svenska kyrkan ägnar allt större tid åt frågor kring gudstjänstliv och med 

skygglappar för ögonen väntar på att den ekonomiska marknaden ska stabiliseras igen. Enligt 

Larsson har placeringen av altaret, medlemskap och Jesu närvaro i nattvarden blivit viktiga 

frågor för Svenska kyrkan att gömma sig bakom. Svenska kyrkan fullföljer därmed inte sitt 

uppdrag som en profetisk och kritisk röst i samhället. Han menar med hänvisning till den 

danske prästen Kaj Munks predikan från 1942 att kyrkan aldrig får tillåtas reduceras till en 

plats som endast verkar för människors inre frid utan att den hela tiden måste våga ställa de 

frågor som ingen vågar ställa. Larsson pekar på att evangeliet måste få konsekvenser i det 

gemensamma samhället och får aldrig låsas in innanför kyrkan. Även om det finns risk för 

kritik mot att Svenska kyrkan bedriver partipolitik så anser Larsson att Svenska kyrkan måste 

bli en röst för de sårbara i samhället för utan den överger kyrkan både den gud hon bekänner 

sig till och alla människor hon är kallad att tjäna. Följden av en kyrka som alltmer sluter sig 

och lämnar samhällets förändring åt andra är menar Larsson en kyrka som till slut kommer att 

”dö av försiktighet”.72  

 Eva Saretok skriver i SKT 1993:15 om den ekonomiska krisen som drabbat Sverige och här 

efterlyser hon aktion från Svenska kyrkans sida. Stat och kommuner överlåter enligt Saretok 

gång på gång ansvaret för den ekonomiska krisen på den svenska välfärdsmodellen som 

                                                 
71 Grenholm 1973, 615. 
72 Larsson 1993, 146. 



 
 

27 

tillåtit Sveriges befolkning att leva över sina tillgångar alltför länge och nu resulterat i en tom 

kassa. Samtidigt upplever hon att högt uppsatta chefer fortfarande får dela på vinsten i sina 

”fallskärmsavtal” medan större delen av befolkningen endast får ta del av alla skulder som 

blir över. Saretok frågar sig var Svenska kyrkans glödande engagemang befinner sig och 

hänvisar till en förebild i Finland där ärkebiskopen ställt krav på de ”krisbanker” som mottagit 

skattepengar som hjälp att på samma sätt ”sänka räntan och/eller avskriva skulder för 

människor som hamnat i hopplösa skuldfällor på grund av arbetslösheten”. Hon anser det 

högst troligt att ärkebiskopen i Svenska kyrkan skulle få motta massiv kritik om han skulle 

uttala sig på liknande vis men det betyder inte att Svenska kyrkan ska låta sig skrämmas till 

tystnad enligt Saretok. Den kritik som följde på Svenska kyrkans biskopars vädjan att ur 

miljösynpunkt bygga ut järnvägen istället för en satsning på bilvägar vill Saretok inte ska 

tysta kyrkan i frågan om en växande ekonomisk kris. I Saretoks ögon består Svenska kyrkans 

roll i samhället av två pelare, den ena där praktisk omsorg och en hjälpande hand till 

behövande kommer till uttryck. Den andra där de utsattas synvinkel blir till glasögon för 

Svenska kyrkans kritiska röst gentemot politiska beslut och maktinnehavare i samhället. Att 

stå på de förtrycktas sida i ord och handling blir därmed uppdraget som inte kan utesluta en 

sammanblandning i politiska frågor. Saretok hämtar sin bild av Svenska kyrkans uppgift ur 

evangelierna och berättelsen om den barmhärtige samariern. Svenska kyrkan får inte riskera 

att hamna i prästens eller den laglärdes roll som säger sig hjälpa människor men som istället 

går förbi den misshandlade mannen i evangeliernas berättelse.73 

 

4.2.2 Asylsökanden och flyktingar 

I en artikel i SKT 1978:27̠28 uppmanar Svenska Ekumeniska nämnden församlingar att 

tillsammans med myndigheter och medborgarorganisationer inta rollen som opinionsbildare 

mot de växande rasistiska uttrycken i Sverige. På grund av ekonomiska oroligheter har delar 

av befolkningen enligt nämnden uttryckt kritik mot antalet flyktingar och invandrare i Sverige 

med rasistiska förtecken. Då detta sätts i samband med att diskriminering av invandrare på 

bostadsmarknaden förekommer där människor nekas bostad på grund av att övriga 

hyresgäster inte önskar att bo med immigranter så uppstår en orolig situation menar 

författarna. Svenska kyrkans roll som opinionsbildare blir här oerhört viktig i arbetet mot 

fördomar som leder vidare till diskriminering av människor framhåller Svenska Ekumeniska 

nämnden.74 
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 Christina Lövestam ställer sig frågan om var Svenska kyrkan befann sig när Sveriges 

regering genom att inte tillåta flyktingar utan visum ombord på färjorna till Sverige lyckades 

minska antalet flyktingar som kommer till Sverige med hälften. Vem tog dessa flyktingars 

parti och blev en röst för alla dem som utestängdes från Sveriges gränser? undrar Lövestam. 

Det är dags att Svenska kyrkan börjar ta sitt ansvar för flyktingpolitiken, anser Lövestam. Om 

Svenska kyrkan menar allvar med sin tro på Jesus som en gång själv var ett flyktingbarn så 

måste hon verka för att också Jesus med familj skulle få asyl i 1986 års Sverige.75 

 

4.3  Motiv till Svenska kyrkans politiska röst 

Under tidsperioden 1945-2000 har antalet motioner till kyrkomötet och artiklar i SKT som 

behandlat motiv till en Svenska kyrkans politiska roll varit relativt stort. Dessa har visat på 

flera skilda motiv som enligt författarnas mening får konsekvenser för Svenska kyrkan. Det 

kanske mest frekventa motiv som framhålls i dessa motioner och artiklar är evangeliernas 

krav på kyrkan. Evangelierna blir i detta kyrkans rättesnöre i uppdraget att göra sin röst hörd 

när människors egenvärde ignoreras och förtrycks. Det är den tjänande kyrkan som här blir 

idealet som Svenska kyrkan inte alltid lyckats leva upp till. En tjänande kyrka som reagerar 

när dess medmänniskor åsidosätts och försummas. Det är genom sin profetiska kallelse 

Svenska kyrkan finner motiv till att bli en röst för de svaga. 76 I linje med detta pekar Carl-

Reinhold Bråkenhielm på att även de gammaltestamentliga profeterna blir viktiga förebilder 

som visade på att det stundtals finns de som kan reflektera mer djuplodande och på ett klarare 

sätt än de folkvalda i samhället. Därmed är expertkunskap i olika frågor inte en nödvändighet 

för att Svenska kyrkan ska kunna uträtta sitt uppdrag i att visa på att det finns andra värden i 

livet än ekonomi och politik.77 I en artikel i SKT menar Bo Larsson att en Svenska kyrkan 

utan en politisk röst är en kyrka som överger både den gud hon bekänner sig till och alla 

människor hon är kallad att tjäna. Följden av en kyrka som alltmer sluter sig och lämnar 

samhällets förändring åt andra är menar Larsson en kyrka som till slut kommer att ”dö av 

försiktighet”.78 Ytterligare ett motiv som framkommer kring Svenska kyrkans politiska roll är 

det av författarna upplevda försummade behovet av de kristna värderingarnas plats i 

samhället. De kristna etiska värderingar ses av dessa som högsta prioritet i en normbildande 

                                                 
75 Lövestam 1986, 502. 
76 Tegby & Löfgren. ”Om en insats av kyrkoförsamlingarna för ökad u-landshjälp”. Bihang till Allmänna 
Kyrkomötets protokoll 1968; Lindegård 1980, 454; Nilsson 1983, 427; Mossberg 1993, 227; Larsson 1993, 146; 
Sandahl. ”Om politisk diakoni”. Ombudsmötet 1988 protokoll, bihang och register. 
77 Bråkenhielm 1985, 106.  
78 Larsson 1993, 146. 
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funktion som de anser att Svenska kyrkan måste förvalta på ett bättre sätt för att kunna skapa 

ett tryggt samhälle.79 Men Bråkenhielm varnar för att en kyrka som börjar använda pekpinnar 

med hjälp av en påstådda unika etiska värderingar snarast förlorar i trovärdighet. Istället är det 

en trovärdighetens kyrka som själv lever i det hon vill förändra för andra.80 Trovärdighet är 

också något som kännetecknar en kyrka som fullföljer sitt uppdrag i samhällsdebatten. I detta 

följer en trovärdighet att som kyrka alltid vara närvarande i samhällets förändringar och aldrig 

brista i sitt engagemang för sina medmänniskor. En konstant närvaro i en förändringens tid 

blir även viktigt för att på allvar kunna möta och förstå människors behov.81 Ett sista motiv 

som innefattar Svenska kyrkans politiska roll är den lutherska identitetens betydelse. Den 

lutherska identiteten har ofta hämmat Svenska kyrkan på den politiska debattens arena. Det är 

den lutherska tvåregementsläran där det andliga skiljs från det världsliga som förorsakat en 

hållning där kyrkan endast arbetat för människors frälsning innanför kyrkans väggar och i 

tystnad blundat för makthavarnas utnyttjande av fattiga och miljön. Även Martin Luthers 

tankar om böndernas lydnad mot adeln och det felaktiga i uppror mot överheten har utgjort ett 

styrande rättesnöre i fråga om Svenska kritiska röst i samhället. På detta sätt får inte 

evangeliets radikala kamp för rättvisa gensvar i Svenska kyrkans roll i samhället. En roll där 

kyrkan enligt evangeliet tillåts kritisera politiska, ekonomiska och sociala orättvisor. 82 

 

4.3.1 Fattiga och rika  

När det gäller motiven till Svenska kyrkans samhällskritiska röst i fråga om förhållandet 

mellan fattiga och rika blir en upprepning tydlig när evangelierna, de kristna värderingarna 

och förmågan att se samhället ur de utsattas perspektiv återigen blir betydelsefullt. Carl-

Henric Grenholm pekar på Svenska kyrkans och alla kristna kyrkors uppgift att påverka 

människor och skapa opinion för en rättvisare värld. Precis som Jesus försvarade de fattiga 

och förkunnade alla människors lika värde så måste kyrkorna ta sitt ansvar för en ekonomiskt 

och socialt rättvis värld. Han hävdar i linje med detta att det ligger i kristendomens natur att 

kritisera ett samhälle där rättvisa får stå tillbaka till fördel för överkonsumtion och lyx. 

Kyrkorna måste därför påverka till en omfördelning av resurser för att en förändring ska 

                                                 
79 Persson. ”Om Svenska kyrkans engagemang i skilda samhällsfrågor”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets 
protokoll 1982; Persson. ”Om ökat kyrkligt engagemang i samhällsfrågor”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets 
protokoll 1983; Iverson 1976, 491; Sandin 1984, 634. 
80 Bråkenhielm 1985, 106. 
81 Lindegård 1980, 454; Svensson. ”Om befogenhet för kyrkomötet att behandla även allmänna kyrko- kultur- 
och samhällsfrågor”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1968; Bråkenhielm 1985, 106; Hassel. ”Om 
Svenska kyrkan och tvåtredjedelssamhället”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_96/om/mot/omot529.htm, hämtad 2011-12-01. 
82 Bergman 1990, 262; Larsson 1978, 131. 
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uppnås.83 I Eva Saretoks ögon består Svenska kyrkans roll i samhället av två pelare, den ena 

där praktisk omsorg och en hjälpande hand till behövande kommer till uttryck. Den andra där 

de utsattas synvinkel blir till glasögon för Svenska kyrkans kritiska röst gentemot politiska 

beslut och maktinnehavare i samhället. Att stå på de förtrycktas sida i ord och handling blir 

därmed uppdraget som inte kan utesluta en sammanblandning i politiska frågor. Saretok 

hämtar sin bild av Svenska kyrkans uppgift ur evangelierna och berättelsen om den 

barmhärtige samariern. Svenska kyrkan får inte riskera att hamna i prästens eller den laglärdes 

roll som säger sig hjälpa människor men som istället går förbi den misshandlade mannen i 

evangeliernas berättelse.84 

 Svenska kyrkans normbildanden uppgift framhålls även som ett viktigt verktyg för att få 

bukt med den tilltagande arbetslösheten i 1990-talets Sverige. Återigen är det med hjälp av 

kristna värderingar som Svenska kyrkan inför framtiden ska påverka politiker till krafttag mot 

arbetslöshet.85 

 Behovet av en kyrka som kan förstå och se vardagen ur de fattigas perspektiv tycks växa 

alltmer utefter de motioner som inkommit till kyrkomötet under 1990-talet. Det är först när 

Svenska kyrkan inser allvaret för alla de människor som lämnats kvar i den nya situation som 

uppstått i samhället och protesterar som kyrkan lever i sitt uppdrag. Ett uppdrag som kräver 

en kyrka som vågar ta klivet ut ur kyrkans trygga rum till samhällets mest utsatta människor 

för att dela deras verklighet och vara en röst för dessa. Det är först då Svenska kyrkan tar de 

fattiga och deras levnadsvillkor på allvar. 86 Juhani Rantanen hävdar även att Svenska kyrkans 

samhällskritiska röst är nödvändig inte bara ur de utsattas perspektiv utan även ur en 

folkkyrkas perspektiv som omöjligt kan blunda då en tredjedel av dess medlemmar far illa.87 

 

4.3.2 Asylsökanden och flyktingar 

Motiven till Svenska kyrkans aktion i samhällsdebatten kring asyl- och flyktingfrågor är även 

de till viss del präglade av Bibeln och ett perspektiv hämtat ur flyktingars vardag. Men här 

                                                 
83 Grenholm 1973, 615. 
84 Saretok 1993, 166. 
85 Finnstedt. ”Om arbetslöshetens etik”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/om/mot/omot502.htm, hämtad 2011-12-01. 
86 Pettersson. ”Om utveckling av det diakonala arbetet”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/mot/OMot%20506-orig.htm#TopOfPage, hämtad 2011-12-01; 
Pettersson. ”Om Svenska kyrkans möjlighet att via Social Handbok hålla sig à jour med del av vårt 
samhällssystem”. Tillgänglig på http://www.svenskakyrkan.se/km_om_99/om/mot/omot502.htm#TopOfPage, 
hämtad 2011-12-01; Rantanen. ”Om kyrkans ansvar för de nödlidande”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/om/mot/omot518.htm, hämtad 2011-12-01; Församlingsutskottets 
betänkande. ”Kyrkan och de socialetiska frågorna”. Tillänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/om/bet/of97502.htm, hämtad 2011-12-01. 
87 http://www.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/om/mot/omot518.htm, hämtad 2011-12-01. 
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framträder även andra motiv som kan liknas vid yttre eller samhälleliga problem som 

konventioner och lagar som inte efterföljs. Även kravet på ett opinionsbildande arbete från 

Svenska kyrkans sida kring rasistiska uttryck som uppstått genom ekonomiska oroligheter 

bildar ett nytt motiv. 88 Ännu ett intressant motiv blir tydligt hos Birger Sjungargård som i 

likhet med Carl-Henric Grenholms påpekande om att samhällskritik ligger i kristendomens 

natur pekar på att kyrkan har en gammal tradition av att stå på den svages sida och att 

Svenska kyrkan med denna tradition nu måste agera för en värdigare flyktingpolitik. 89  

 Vad gäller evangeliets betydelse för Svenska kyrkans politiska roll i fråga om asylsökande 

och flyktingar så anser Christina Lövestam att Svenska kyrkan måste arbeta för att också 

Jesus med familj skulle få asyl i 1986 års Sverige för att visa trovärdighet i sin tro på Jesus 

som en gång själv var ett flyktingbarn så.90 Det är dock inte endast evangelierna som här blir 

viktiga utan Svenska kyrkan kan även hämta kraft för sin samhällskritiska röst åt flyktingar i 

Bibelns gammaltestamentliga böcker. Det är i orden ”även ni ska visa invandraren kärlek, ty 

ni har själva varit invandrare i Egypten”91 som Svenska kyrkan finner en tolkning och en 

möjlig väg att kunna stå på de förföljdas sida i rättvisans tecken. Birger Sjungargård anser att 

Svenska kyrkan sviker sitt uppdrag att stå på den svages sida om hon inte gör sin röst hörd för 

alla människor som likt ett apartheidsystem utvisas mitt i behandling av sina psykiska 

sjukdomar.92 

  

När den flyktingpolitik som skulle vara generös inte längre är det – då blir det viktigt att röster höjs i protest. 

93   

 

För Christina Lövestam är det självklart att en av dessa röster måste vara Svenska kyrkan och 

i denna situation som uppstått tydliggörs ett perspektiv där kyrkan måste se världen ur 

flyktingars synvinkel. I linje med detta anser Bo Nordquist att Svenska kyrkan måste göra sin 

röst hörd för alla de flyktingbarn som sitter fängslade för att de skulle kunna försvinna om de 

får ett utvisningsbesked. 94 Här blir Svenska kyrkans uppdrag tydligt för att driva en opinion 

som ifrågasätter att barn överhuvudtaget kan tillåtas sitta i fängelse i Sverige.  

                                                 
88 Svenska Ekumeniska nämnden 1978, 413. 
89 Sjungargård. ”Om åtgärder för att bistå flyktingar och asylsökande”. Ombudsmötet 1990 Bihang 2; Grenholm 
1973, 615. 
90 Lövestam 1986, 502. 
91 5 Mos 10:19. 
92 Sjungargård. ”Om ett kyrkligt initiativ för att stödja flyktingar och invandrare”. Ombudsmötet 1991 Bihang 2-
13. 
93 Lövestam 1986, 502. 
94 Nordquist. ”Om mottagande av flyktingbarn”. Ombudsmötet 1987 protokoll, bihang och register. 
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 De motioner som behandlar brott mot konventioner och lagar som försvårar situationen för 

flyktingar talar alla om Svenska kyrkans ansvar för en humanare flyktingpolitik. Urban 

Gibson anser att Svenska kyrkan måste utöva påtryckningar mot regeringen så att FN:s nya 

internationella konvention för invandrares rättigheter både översätts till svenska samt 

ratificeras och därmed tas på allvar i Sverige. Gibson anser att det borde ligga i varje grupps 

intresse att verka för en ”human och rättvis behandling av landets invandrare” och därför 

borde även Svenska kyrkan göra sin röst hörd.95 Ett uppenbart problem är även den nya 

lagstiftning från 1989 som bidragit till att situationen för asylsökande i Sverige kraftigt 

försämrats. Det är de ”krigsvägrande” flyktingarna som i och med denna lag inte längre 

garanteras en fristad i Sverige. Därmed måste Svenska kyrkan enligt motionärerna verka för 

att krigsvägrare återigen ska kunna erhålla asyl i Sverige.96 Det blir även tydligt att Svenska 

kyrkan har en viktig roll att spela när FN:s barnkonvention inte efterlevs i ett land som en 

gång var med om att skapa den. Svenska kyrkans samhällskritiska röst blir då viktig för att en 

humanitär flyktingpolitik som ser till barnets bästa där flyktingbarn får den hjälp de har rätt 

till ska bli verklighet i Sverige. Det uppstår en i mina ögon ohållbar situation när barn tvingas 

leva gömda då de inte kan återvända till sitt hemland men inte heller får asyl då de inte ställs 

inför en ”livshotande situation” vid ett återvändande. Svenska kyrkans uppdrag blir här att bli 

en röst för de barn som i sin undangömda tillvaro inte har någon, en röst som kan påverka för 

att medmänsklighet ska få ta en större plats i flyktingpolitiken. 97 

 Vilka motiv till politisk interaktion har Svenska kyrkan uttryckt under perioden 1945-2000? 

En rad olika motiv till Svenska kyrkans politiska interaktion i samhällsdebatten blir tydliga. I 

dessa motiv går en tydlig skiljelinje mellan yttre och inre drivkrafter. En inre drivkraft innebär 

att Svenska kyrkan inifrån finner bränsle för sin samhällskritiska röst. Kanske är det främst 

evangelierna och de gammaltestamentliga texterna som här bildat ett mönster av en tjänande 

kyrka som blir en hjälp för de svaga och bortglömda. Men här återfinns även motiv till en 

politisk röst som de kristna värderingarnas plats i samhället, folkkyrkan som inte kan tillåta att 

dess medlemmar far illa och en natur eller tradition inom kyrkan av att stå på de utsattas sida. 

Men det är även inifrån Svenska kyrkans tradition en problematik uppstår kring den lutherska 

identiteten som försvårar tolkningen av den kritiska röstens funktion. Vad gäller de yttre 

drivkrafter kommer motiven istället att röra sig kring en kyrka som ser verkligheten ur de 

                                                 
95 Gibson. ”Om FN:s konvention om invandrares rättigheter”. Ombudsmötet 1991 Bihang 2-13. 
96 Gibson & Krook. ”Om flyktingpolitiken”. Ombudsmötet 1991 Bihang 2-13. 
97 Nordquist. ”Om vidgad asylrätt för flyktingar”. Ombudsmötet 1993 Bihang 2-13; Anbäcken. ”Om förslag att 
kyrkan ska verka för en mer humanitär politik för avvisningshotade barn och barnfamiljer”. Tillänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/mot/OMot%20514-orig.htm#TopOfPage, hämtad 2011-12-01. 
 



 
 

33 

utsattas perspektiv, som är närvarande i en föränderlig tid för att inte ge avkall på sin 

trovärdighet samt rättigheter i konventioner och lagar som inte görs gällande i samhället.  

 
4.4 Representativitet 

Representativiteten i kyrkomötets motioner och artiklar i SKT kring Svenska kyrkans roll i 

samhällsdebatten utgörs främst av kyrkligt anställda, kyrkopolitiker och personer från 

universitetets akademiska sfär. Gemensamt för dessa är att de på olika sätt med skilda motiv 

argumenterar för en ökad närvaro av Svenska kyrkans samhällskritiska röst i 

samhällsdebatten. 98 Kyrkopolitikerna bär också på olika bakgrund vilket tydliggörs när 

konsulenter och lantbrukare tar plats tillsammans.99 Dessa författare argumenterar även för sin 

sak utifrån en gemensam förståelse om att Svenska kyrkan har något att bidra med i 

samhällsdebatten. Den samhällskritiska rösten är för dessa ett uppdrag och en självklarhet för 

en kyrka som vill värna de svaga. Men denna röst har kommit att bli så pass tyst att frågor 

som ”var finns Svenska kyrkans röst i samhällsdebatten?” och ”hur får människor reda på 

Svenska kyrkans syn på samhällsfrågorna?” blivit tongivande. Istället är en kyrka som talar 

med olika röster och på olika sätt att föredra så att Svenska kyrkans röst blir tydlig och klar 

ute i samhället 100 De argumenterar ur en inomkyrklig kontext för att Svenska kyrkan måste 

visa på sin närvaro även utanför kyrkan för att vara sann mot sitt uppdrag. Genom motioner 

och artiklar vill de inifrån förstärka Svenska kyrkans politiska röst till förmån för alla dem 

som är i behov av den. De är en del i detta arbete med att öppna kyrkan utåt mot 

samhällsproblemen och denna förändring åstadkommer de tillsammans med resten av 

Svenska kyrkan.  

 

 

                                                 
98 Tegby & Löfgren. ”Om en insats av kyrkoförsamlingarna för ökad u-landshjälp”. Bihang till Allmänna 
Kyrkomötets protokoll 1968; Svensson, Einar. ”Om befogenhet för kyrkomötet att behandla även allmänna 
kyrko- kultur- och samhällsfrågor”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1968; Åstrand & Odenberg. 
”Om Svenska kyrkans roll i samhällets normbildning”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1982; 
Persson. ”Om Svenska kyrkans engagemang i skilda samhällsfrågor”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets 
protokoll 1982; Persson. ”Om ökat kyrkligt engagemang i samhällsfrågor”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets 
protokoll 1983; Hassel. ”Om Svenska kyrkan och tvåtredjedelssamhället”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_96/om/mot/omot529.htm, hämtad 2011-12-01; Sandahl. ”Om politisk 
diakoni”. Ombudsmötet 1988 protokoll, bihang och register; Iverson 1976, 491; Larsson 1978, 131; Lindegård 
1980, 454; Nilsson 1983, 427; Sandin 1984, 634; Bråkenhielm 1985, 106; Bergman 1990, 262; Mossberg 1993, 
227. 
99 Åstrand & Odenberg. ”Om Svenska kyrkans roll i samhällets normbildning”. Bihang till Allmänna 
Kyrkomötets protokoll 1982; Persson. ”Om Svenska kyrkans engagemang i skilda samhällsfrågor”. Bihang till 
Allmänna Kyrkomötets protokoll 1982; Persson. ”Om ökat kyrkligt engagemang i samhällsfrågor”. Bihang till 
Allmänna Kyrkomötets protokoll 1983. 
100 Åstrand & Odenberg. ”Om Svenska kyrkans roll i samhällets normbildning”. Bihang till Allmänna 
Kyrkomötets protokoll 1982. 
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4.4.1 Fattiga och rika  

Till frågan om förhållandet mellan fattiga och rika är det främst diakoner, präster, professorer 

och kyrkopolitiker som utgör representativiteten för Svenska kyrkan. 101 Det är i ett förändrat 

samhälle som dessa propagerar för en ökad insats från Svenska kyrkans sida vad gäller en 

tilltagande fattigdom. Återigen är det med ett perspektiv inifrån kyrkan och ut som författarna 

vill stärka den kritiska samhällsrösten. Ett tydligt drag är kravet på reflektion för att kunna 

möta behoven hos de fattiga och uppmaningen att Svenska kyrkan på riksnivå måste arbeta 

tydligare med sin kritiska röst gentemot politiska beslut som förvärrar situationen för de 

fattiga. Genom att lyfta blicken från det inomkyrkliga livet ut i samhället har dessa insett 

fattiga människors behov av en kyrkans kritiska röst och kräver nu ett ansvarstagande från 

hela Svenska kyrkan. 

 

4.4.2 Asylsökanden och flyktingar 

Även när det gäller frågor kring asylsökanden och flyktingar så inser både biskopar, präster, 

kyrkopolitiker och teologer men även Svenska kyrkans ekumeniska nämnd situationens 

allvar. 102 Dessa representanter för Svenska kyrkan uttalar sig med en påtaglig medvetenhet 

kring flyktingars situation i Sverige. I flera fall handlar det här om att Svenska kyrkan måste 

utöva påtryckningar gentemot regeringen för att få till en humanare flyktingpolitik där även 

flyktingars mänskliga rättigheter respekteras. Precis som i motioner och artiklar kring 

fattigdom här ovan är det med starka ord som författarna målar upp en verklighetsbild som 

Svenska kyrkan måste sluta blunda för. Det framkommer även att flera biskopar offentligt 

                                                 
101 Pettersson. ”Om utveckling av det diakonala arbetet”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/mot/OMot%20506-orig.htm#TopOfPage, hämtad 2011-12-01; 
Pettersson. ”Om Svenska kyrkans möjlighet att via Social Handbok hålla sig à jour med del av vårt 
samhällssystem”. Tillgänglig på http://www.svenskakyrkan.se/km_om_99/om/mot/omot502.htm#TopOfPage, 
hämtad 2011-12-01; Rantanen. ”Om kyrkans ansvar för de nödlidande”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/om/mot/omot518.htm, hämtad 2011-12-01; Finnstedt. ”Om 
arbetslöshetens etik”. Tillgänglig på http://www.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/om/mot/omot502.htm, hämtad 
2011-12-01; Grenholm. ”Om aktörer för social rättvisa”. Tillgänglig på 
http://www.svenskakyrkan.se/KM_OM_97/om/mot/omot512.htm, hämtad 2011-12-01; Grenholm 1973, 615; 
Larsson 1993, 146; Saretok 1993, 166. 
102 Hellsten, Herrlin & Svenungsson. ”Om anslag av kyrkofondsmedel för inrättande av en sekreterartjänst för 
invandrarfrågor”. Bihang till Allmänna Kyrkomötets protokoll 1970; Nordquist. ”Om mottagande av 
flyktingbarn”. Ombudsmötet 1987 protokoll, bihang och register; Sjungargård. ”Om åtgärder för att bistå 
flyktingar och asylsökande”. Ombudsmötet 1990 Bihang 2; Gibson, Krook & Ohlsson. ”Om ett värdigare 
flyktingmottagande”. Ombudsmötet 1990 Bihang 2; Gibson. ”Om FN:s konvention om invandrares rättigheter”. 
Ombudsmötet 1991 Bihang 2-13; Sjungargård. ”Om ett kyrkligt initiativ för att stödja flyktingar och 
invandrare”. Ombudsmötet 1991 Bihang 2-13; Gibson & Krook. ”Om flyktingpolitiken”. Ombudsmötet 1991 
Bihang 2-13; Nordquist. ”Om vidgad asylrätt för flyktingar”. Ombudsmötet 1993 Bihang 2-13; Anbäcken. ”Om 
förslag att kyrkan ska verka för en mer humanitär politik för avvisningshotade barn och barnfamiljer”. Tillänglig 
på http://www.svenskakyrkan.se/km_om_98/om/mot/OMot%20514-orig.htm#TopOfPage, hämtad 2011-12-01; 
Svenska Ekumeniska nämnden 1978, 413; Lövestam 1986, 502. 
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uttalat sig kring rasism och flyktingars situation i samhället. I ett tidningsuttalade 1990 säger 

biskop Martin Lönnebo att ”rasism är en hädelse mot Gud” och i tv menade biskop Claes-

Bertil Ytterberg att vägen till att bekämpa rasism går genom ”att ta avstånd från obestyrkta 

uttalanden om invandrarnas beteenden”.103 Svenska ekumeniska nämnden med ärkebiskopen i 

spetsen krävde en ändring av regeringsbeslutet 1989 om ett minskande av antalet flyktingar 

som tas emot i Sverige från 30 000-40 000 till 20 000. 104 

 Det står tydligt att det är biskopar, präster, diakoner, kyrkopolitiker, teologer som tillåts ta 

plats inom ramen för kyrkomötet och SKT. Alla står de i någon form av kyrklig kontext och 

vill också verka för tydlighet i Svenska kyrkans profil som samhällskritiker. 

Representativiteten sträcker sig än längre då kyrkopolitikerna stämmer från olika bakgrund 

och innehar olika yrken. Med starka ord önskar de att den kyrka de själva är en del av ska 

säkerställa en värdigare politik för alla flyktingar och minska fördomars spridning.  

 

5 Kyrkoordningen, kyrkolagen och lagen om Svenska kyrkan 

5.1 Kyrkoordningen 

I Svenska kyrkans kyrkoordning återfinns en rad exempel på hur Svenska kyrkan kan göra sin 

röst hörd i den politiska samhällsdebatten. På Svenska kyrkans hemsida står det att läsa:  

 

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Kyrkoordningen 

beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkoordningen utfärdades första 

gången av 1999 års kyrkomöte. Varje år därefter har kyrkomötet ändrat kyrkoordningen på några punkter.105  

 

Inledningsvis slår kyrkoordningen fast Svenska kyrkans arv och miljö:  

 

Kyrkoordningen är beroende av det historiska arv som Svenska kyrkan bär med sig och den kulturella och 

sociala roll kyrkan har. Kyrkans organisation och uttrycksformer knyter an till det samhälle kyrkan är satt att 

verka i.106  

 

Denna formulering visar att Svenska kyrkan har en social roll även om den inte preciseras 

ytterligare. Det framgår även vikten av att vara trogen sin historia såväl som det samhället 

kyrkan lever i är av största vikt.  

                                                 
103 Gibson, Krook & Ohlsson. ”Om ett värdigare flyktingmottagande”. Ombudsmötet 1990 Bihang 2. 
104 Gibson, Krook & Ohlsson. ”Om ett värdigare flyktingmottagande”. Ombudsmötet 1990 Bihang 2. 
105 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938, hämtad 2012-01-01. 
106 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938, hämtad 2012-01-01, s 3. 
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 ”Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär”.107 

”Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap 

skapa och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”.108 ”Till uppgiften hör 

också att vara kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt”.109 Här blir 

det oerhört tydligt att Svenska kyrkan enligt kyrkoordningen ska bidra med en röst i samhället 

och då tydliggöra sin tro för att sprida Guds rike på jorden. 

 I kyrkoordningens sjunde avdelning återfinns kriterier för diakonens arbete:  

 

Diakonen är genom sin gärning ett barmhärtighetens tecken i både församlingen och samhället. Diakonen har 

ett ansvar att göra kärlekens gärningar, särskilt mot utsatta människor. Varhelst det finns mänsklig nöd är det 

diakonens kallelse att ingripa och inspirera andra att ta ansvar”.110  

 

Det är här särskilt de utsatta som ska mötas med kärlek och diakonen blir då i sin tjänst för 

medmänniskan ett uttryck för Svenska kyrkans omsorg om dessa. 

 

5.2 Kyrkolagen och lagen om Svenska kyrkan 

I den tidigare kyrkolagen från 1992 nämns ingenting som tangerar frågan om Svenska 

kyrkans politiska roll.111 I paragraf två i lagen om Svenska kyrkan från 1998 står det skrivet 

att ”Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk 

organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet”.112 
 

Det är främst kyrkoordningen som talar om en Svenska kyrkans politiska roll och motiv till 

denna. I kyrkolagen och lagen om Svenska kyrkan nämns ingenting om Svenska kyrkans 

ansvar för samhällets utveckling. I de tre grundläggande dokumenten som reglerar och styr 

Svenska kyrkan i olika frågor så återfinns den politiska rollen endast i den av kyrkan 

egenhändigt tecknade kyrkoordningen. Därmed är det endast kyrkoordningen som kan bidra 

med relevant information till uppsatsens syfte kring Svenska kyrkans politiska interaktions 

stöd i styrdokument. Kyrkolagen och lagen om Svenska kyrkan efterlämnar istället ett 

tomrum där Svenska kyrkans politiska röst inte står att finna. Lyckligtvis återger 

kyrkoordningen på ett flertal platser uttryck för vikten av en Svenska kyrkans politiska röst i 

                                                 
107 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938, hämtad 2012-01-01, s 4. 
108 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938, hämtad 2012-01-01, s 5. 
109 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938, hämtad 2012-01-01, s 36. 
110 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938, hämtad 2012-01-01, s 63. 
111 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920300.htm, hämtad 2012-01-01. 
112 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:1591, hämtad 2012-01-01. 
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samhällsdebatten vilket bidrar till att denna del i uppsatsen inte haltar trots kyrkolagens och 

lagen om Svenska kyrkans tillkortakommanden. 

 

6 Svenska kyrkans politiska roll i modern forskning 

För att uppnå syftet med denna uppsats är det även viktigt att se till modern forsknings bidrag 

till motiven till en Svenska kyrkans politiska roll. Här försöker både kyrkligt anställda jämte 

universitetsteologer i inomkyrkliga forskningsprojekt tydliggöra människors behov ute i 

samhället och hur Svenska kyrkans politiska roll ska formas. 

 

 Politiken berör helt enkelt alla aspekter av livet.113  

 

Därför är det enligt Ninni Smedberg viktigt att Svenska kyrkan präglas av en politisk 

medvetenhet. Här pekar hon på behovet av att församlingars diakonala arbete sträcker sig 

ännu ett steg längre än till den enskilde individen. Detta tydliggör hon i ett egenhändigt 

översatt citat från Reinhard Böttcher: 

  

Diakoni börjar visserligen som villkorslös tjänst till den behövande men leder oundvikligen till en social 

förändring som upprättar, reformerar och förvandlar.114  

 

Med andra ord hävdar Smedberg att en församling bär på ett diakonalt ansvar som innefattar 

ett arbete i kritisk anda gentemot ett samhälles förtryckande strukturer. Detta ansvar sträcker 

sig inte bara utåt i samhället utan blir även tydligt i en kritisk självrannsakan inom kyrkan. 

Därmed innebär ett politiskt diakonalt ansvar en plikt att bidra med en röst åt de utsatta i 

samhället som ingen hör eller ser och att uppmärksamma orättvisor överallt, både innanför 

och utanför kyrkans väggar.115 

 Smedberg pekar även på att Svenska kyrkans diakonala arbete måste präglas av en politiskt 

kritisk röst för att vara trogen sitt lutherska ursprung. Då Svenska kyrkan idag ännu anser sig 

vara en evangelisk-luthersk kyrka enligt Kyrkoordningen menar Smedberg att korsets teologi 

blir en viktig hörnsten i denna identitet. 116 Genom Böttcher vill Smedberg föreslå en 

definition av korsets teologi:  

 

                                                 
113 Smedberg 2009, 57. 
114 Smedberg 2009, 58. 
115 Smedberg 2009, 57-59. 
116 Smedberg 2009, 61. 
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En korsets teologi kallar saker och ting vid deras rätta namn och går utöver artighet och falska förespeglingar. 

Den bryter tystnaden och talar sanning inför makten, även då detta hotar den rådande ordningen och resulterar 

i umbäranden eller förföljelse. Detta är hjärtat i den profetiska diakonala kallelsen.117  

  

Ninna Edgardh pekar på den överhängande risken med en kyrka som möter de människor som 

inte bereds plats i det övriga samhället utan att protestera. Kyrkan reduceras då menar hon till 

en plats där de människor som inte uppfyller samhällets hårda krav på produktivitet och 

effektivitet inte längre är synliga. Edgardh menar här inte att Svenska kyrkans omsorg om 

dessa människor ska upphöra men för att inte legitimera samhällets undanröjning av dessa 

människor måste Svenska kyrkan göra sin röst hörd. Därför blir Svenska kyrkans profetiska 

och politiska röst ett oerhört viktigt redskap för att skapa debatt kring samhällets 

människosyn.118 

 Sanna Lindström lyfter i kapitel sju fram Erik Blennberger, forskare vid Ersta Sköndals 

högskola, och hans tankar kring Svenska kyrkans kritiska röst. Rollen som kritisk 

samhällsröst är en bland många roller för Svenska kyrkan i samhället. Här axlar Svenska 

kyrkan en roll som opinionsbildare där uppgiften blir att synliggöra utsatta människor och 

kritisera den offentliga sektorns bristfälliga arbete för dessa. Lindström menar på utan att 

nämna några exempel att Svenska kyrkan har tidigare erfarenhet av rollen som kritisk röst i 

samhället. Men hon ställer sig frågan hur ofta den rollen egentligen blir tydlig. Hon anser att 

flyktingars situation ofta varit en viktig fråga för församlingar i Svenska kyrkan. Samtidigt 

tvivlar hon på att Svenska kyrkan hörs lika tydligt när det gäller fattigdom, kvinnor som 

utsätts för våld eller utsatta barn. Lindström pekar även på att rollen som opinionsbildare tar 

sitt uttryck inte bara i ord utan även i handling. För att behålla trovärdigheten som kyrka 

måste värderingar omsättas och få konsekvenser i praktiken.119 

 Smedberg anser att utmaningen för församlingar idag är att vara en kritisk röst som 

reagerar när människor förminskas. En kritisk röst som vågar föra ett samtal med myndigheter 

och institutioner. Enligt Smedberg stannar inte en församlings ansvar vid att praktiskt bistå 

människor utan den måste även föra ett samtal på det loka planet i samhället för att förbättra 

människors levnadsvillkor i framtiden. På ett nationellt plan finner Smedberg stöd i 

Kyrkoordningens fjärde avdelning där det inledningsvis står att läsa att Svenska kyrkans 

uppdrag sträcker sig till att vara en röst i samhället i Sverige och på den internationella 

                                                 
117 Smedberg 2009, 61. 
118 Edgardh 2009, 65. 
119 Lindström 2009, 76-79. 
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arenan. Uppdraget i denna roll menar Smedberg är att med en kritisk röst förvalta traditionen 

och samtidigt bryta ny mark inför framtiden.120 

 

När tid och ork går åt till att bevaka sina intressen istället för att vara en profetisk röst i ett samhälle med stora 

orättvisor sviker kyrkan sitt uppdrag. 121  

 

Turild Apelgårdh menar i frågan om Svenska kyrkan ska driva skolor eller sjukhus att detta 

ofta innebär att kyrkans roll som kritisk röst faller i glömska.122 

 Ann-Cathrin Jarl pekar på kyrkans uppdrag i att både synliggöra och befria de fattiga som 

ofta förtrycks i samhället. Ett forum för denna solidaritet är enligt Jarl Svenska kyrkans 

kapitalförvaltning där Svenska kyrkan kan göra sin röst hörd till fördel för samhällets utsatta. 

Genom sitt aktieinnehav har Svenska kyrkan enligt Jarl även möjlighet att inta rollen som 

opinionsbildare på bolagsstämmor likt den där ärkebiskop Olof Sundby ställde krav på 

företaget ASEA att utöva bojkott mot Sydafrika. Jarl menar även på att det är de fattiga som 

får lida under ”kapitalmarknadens” framfart och att deras lidande ofta står oemotsagt. Här ser 

hon en tydlig plats för kyrkans profetiskt kritiska röst som värnar om miljö, minskandet av 

ekonomiska klyftor och ett hållbart samhälle. Det är genom att likt en profet ”gå mot 

strömmen”, genom att göra sin röst hörd och visa på en väg där jakten på maximal vinst inte 

längre tillåts förtrycka fattiga medmänniskor.123 

 I en omfattande intervjuundersökning, genomförd 1997, undersökte Anders Bäckström 

”Svenska kyrkans sociala/diakonala funktion” i samhället. I denna tillfrågades representanter 

för sex kommuner respektive kyrkliga pastorat i Svenska kyrkan. På frågan om vem som ska 

stå för den kritiska rollen i samhället som värnar om utsatta grupper svarar företrädarna för 

kommunerna att alla medborgare bär på detta ansvar och att Svenska kyrkan har en roll i det 

hela. Även de kyrkliga representanterna i intervjuundersökningen stämmer in i bilden av 

Svenska kyrkans kritiserande roll när utsatta människor drabbas av förändringar i samhället. 

Bäckström ställer i dessa intervjuer en följdfråga kring huruvida Svenska kyrkan verkligen 

ska axla en kritisk roll och även där svarar både kommunernas och pastoratens representanter 

unisont. Kommunernas anställda betonar värdet i att Svenska kyrkan skänker en röst åt utsatta 

människor och önskar att denna roll tydliggjordes mer. Både kommunernas och Svenska 

kyrkans representanter pekar på vikten i att kritiken alltid är genomtänkt och konstruktiv för 

                                                 
120 Smedberg 2002, 27. 
121 Apelgårdh 2002, 107-108. 
122 Apelgårdh 2002, 107-108. 
123 Jarl 2002, 158-162. 



 
 

40 

att Svenska kyrkan inte ska förlora trovärdighet. Även om Svenska kyrkans representanter 

anser att kyrkan ska bli tydligare i denna roll och våga mer så pekar en kyrkopolitiker på att 

den överhängande problematiken är att Svenska kyrkan inte har endast en röst. Den mångfald 

som ryms inom Svenska kyrkan är också en del i dess identitet menar denna kyrkopolitiker 

vilket kastar nytt ljus över frågan om vem som i realiteten kan tillåtas representera hela 

Svenska kyrkan i samhällsdebatter.124 

 I den moderna forskningen blir således Svenska kyrkans tidigare aktivitet för flyktingar och 

fattiga tydlig. Denna omsorg för de utsatta kan inte endast reduceras till att ta emot dem som 

är i behov av hjälp utan att den även bär med sig en uppgift av att protestera mot orättvisor. 

Det är därmed Svenska kyrkans ansvar att inte förbli tyst och endast tillmötesgå människors 

behov utan att i samhällsdebatten ställa frågor om varför situationen ser ut som den gör. 

Motiven som här framkommer till en Svenska kyrkans politiska röst handlar framförallt om 

trovärdighet som kyrka och trovärdighet gentemot kyrkans lutherska arv. Det blir även tydligt 

att Svenska kyrkans politiska röst beskrivs som en viktig del i samhällsutvecklingen av 

representanter från ett fåtal av Sveriges kommuner.  

 

7 Analys 

Det står nu efter denna undersökning tydligt att Svenska kyrkans politiska röst under 1940-

1960-talet inte efterlämnat några tydliga spår bland kyrkomöten och årgångar av SKT. Att 

andra frågor som kanske vid en första anblick kan anses mindre betydelsefulla än fattiga och 

flyktingars problematiska vardagliga liv istället fått uppta allt utrymme är enligt min mening 

bekymmersamt både för Svenska kyrkans trovärdighet som kyrka och för de individer som 

stod i behov av kyrkans assistans. Med detta sagt kan man inte under några omständigheter 

dra slutsatsen att Svenska kyrkan var totalt stum i politiska frågor under denna period. Inte 

heller kan man peka på att Svenska kyrkans politiska aktion var så pass frekvent att inget mer 

behövdes yttras i frågan. Man får istället anta att debatten kring Svenska kyrkans 

samhällskritiska röst pågick i andra forum än kyrkans högsta beslutande organ och en av de 

äldsta svenskkyrkliga tidningarna. Det är trots detta ett genomgående tema i flera motioner 

och artiklar att Svenska kyrkan tidigare visat stort engagemang för fattiga och flyktingar i 

samhällsdebatten. Det är intressant att dessa motionärer och artikelförfattare förutsätter att 

Svenska kyrkan antingen har eller ska ha en profetisk eller kritisk röst. Den samhällskritiska 

rösten antas därmed vara given, självklar och central för Svenska kyrkans identitet. Det är 
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även intressant att många av dessa talar om att Svenska kyrkan återigen ska göra sin röst hörd 

för de utsatta i samhället som om den då inte stod att finna. De förutsätter att Svenska kyrkan 

ska yttra sig i samhällsdebatten men i den givna situationen åstadkoms detta inte tillräckligt.  

 I mina ögon är det uppenbart att Svenska kyrkan då måste påbörja en reflektion kring hur 

hon ska nå ut med sitt budskap i samhällsdebatten och bli denna kritiska röst. Jag anser att 

detta är viktiga frågor att reflektera kring som inte kan ignoreras för att kyrkan ska kunna nå 

ut med sitt budskap i viktiga samhällsfrågor. Trots allt blir inte predikningarna de megafoner 

som krävs för att möta en hel befolkning och Svenska kyrkan riskerar att upplevas som passiv 

åskådare. Även om det endast är ett fåtal representanter från kommunerna och politiker som 

tillfrågats så talar detta för en medvetenhet om Svenska kyrkans betydelse i samhällsdebatten. 

I linje med detta välkomnas istället Svenska kyrkans politiska röst av såväl politiker som 

svenska folket vilket också tyder på att behovet av en kritisk röst inte bara finns hos de svaga 

och utsatta. Kanske är det också en röst som behövs till fördel för alla människor och för 

samhällets utveckling. Svenska kyrkan är och förblir en del i det svenska samhället. Med detta 

följer ett evangeliskt betingat ansvar att verka för fred, läkedom och rättvisa i vilken kontext 

kyrkan än må befinna sig i. Detta ansvar är i min mening inte något som kan ignoreras eller 

fösas bort utan måste förankras inom Svenska kyrkan.   

 Vad gäller frågan om en förändring i Svenska kyrkans politiska uttalanden blir tydlig så 

återfinns initialt redan vid 1968 års kyrkomöte en skiljelinje. Med ett utskott som anser att 

kyrkomötet inte ska stödja opinionsbildning i frågor som inte rör lagar på ena sidan och på 

den andra sidan motionärer som vill se ett ökat opinionsbildande även i andra frågor. Vidare 

utmärker sig 1990-talet som ett årtionde då de kyrkliga representanternas 

samhällsengagemang tycks blomma ut på allvar. Till viss del är det säkerligen det 

reformerade kyrkomötet som nu blivit ordentligt inskolat som bidragit till detta men kanske är 

det främst på grund av den ekonomiska krisen som antalet motioner och artiklar ökar så 

markant. Kanske är den ekonomiska krisen som tillsammans med en upplevd alltför tystlåten 

kyrka som gett upphov till en ökning av Svenska kyrkan omsorg om de utsatta? För dessa 

representanter utgör ju även de en del av den kyrka de kritiserar för att vara stum och med 

deras inlägg i debatten lossas munkaveln bit för bit. Ett brott blir därmed tydligt i SKT och 

kyrkomötet när det gäller Svenska kyrkans politiska röst för de utsatta i samhället, ett brott 

som vittnar om en markant ökning i fråga om kyrkligt samhällsengagemang. Detta visar 

tydligt hur Svenska kyrkan framförallt under 1990-talet motiverade en ökad kyrklig insats i 

samhällsdebatten till förmån för fattiga och asylsökanden.     
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 I undersökningen har flera motiv framkommit till en Svenska kyrkans politiska röst bland 

motioner, artiklar och modern forskning. Det kanske mest frekventa och även grundläggande 

motivet återfinns i Bibelns böcker. Här finner man också själva grunden och berättigandet till 

kyrkans existens. Enligt min mening måste kyrkan också utgå från denna när hon definierar 

sig själv. Det blir då tydligt att tjänandet av medmänniskan och att stå på de svagas sida som 

Jesus gjorde får vidare konsekvenser för en kyrka som vill vara sann mot sitt uppdrag. Bibeln 

är för alla kristna kyrkor både en nyckel till att tolka livet och den viktigaste skriften. Kanske 

är det provocerande att i ett sekulariserat samhälle använda den som en skatt att ösa ur för att 

visa på en möjlig väg i samhällsdebatten? Kanske är det möjligt att det Bibeln har att 

förmedla inte alltid är unikt och ibland sammanfaller med ett politiskt partis dåvarande 

politiska program? Men en kyrka som inte bottnar i Bibeln sviker till syvende och sist sig 

själv. Det är enligt min mening med en början i Bibelns böcker som Svenska kyrkan kan finna 

sin identitet som samhällskritiker, väl där kan hon blicka ut i samhället och ur de svagas 

perspektiv göra deras röster hörda. Kanske är det då nära till hands att missförstå till exempel 

Jonas Persson i hans motion till kyrkomötet 1982 och hävda att han endast ser de kristna 

värderingarna som unikt goda och att de är de enda som kan bygga ett rättvist samhälle.  

 Men samtidigt tror jag att man måste se det hela ur ett annat perspektiv för om Svenska 

kyrkan inte tillåts framföra kristna värderingar i samhällsdebatten vad har den då att komma 

med? För att samtalet ska bli trovärdigt tror jag att kyrkan alltid måste ge av sig själv inifrån 

och ut precis som alla andra. I längden handlar trovärdigheten som kyrka om att utan 

förbehåll stå på de svagas sida. Det handlar i mina ögon om att Svenska kyrkan för sin 

trovärdighets och för de utsattas skull måste handla i ren praktisk term med utsatta människor 

men även att den kritiska rösten blir så pass tydlig att handling och förändring blir möjlig. Ett 

missionsperspektiv blir i trovärdighetens tecken tydligt i mina ögon. En förståelse av mission 

inte som att i omvändelsens namn slå Bibeln i huvudet på människor utan mission som i 

läkedom och upprättelse kan för Svenska kyrkan bli ett motiv till en starkare röst i 

samhällsdebatten. Missionen syftar då till att både finna och underminera inneboende 

strukturer i samhället som skapar negativa konsekvenser för fattiga och asylsökanden. 

Mission är också en av de fyra grundstenarna i Svenska kyrkans ordning och däri ligger ett 

uppdrag som ständigt kallar. Trovärdigheten bottnar för mig även i frågan om hur genomtänkt 

ett uttalande egentligen kan bli. Svenska kyrkan kan inte av rädsla för att bli beskylld för ett 

oreflekterat förhållningssätt i specifika frågor tystna när människor förtrycks i ekonomiska 

eller sociala orättvisor. Men en viktig fråga i detta är hur Svenska kyrkan tillgodogör sig den 

information hon behöver för att bli insatt i samhällsdebattens frågor? Till viss del behöver 
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kyrkan också sakkunskap i vissa frågor för att samtalet ska kunna bli fruktbart, det räcker inte 

alltid att föra in evangeliet utan att först förstå situationen dialogen förs inom. 

 I fråga om motiven stötte Svenska kyrkans politiska röst på patrull när det gällde den 

lutherska identiteten som är starkt förankrad i Svenska kyrkan. I mina ögon blir det viktigt att 

sätta in Svenska kyrkans bekännelseskrifter i dess ursprungliga kontext men också fråga sig 

vad som erbjuds tolkningsföreträde. Evangelierna eller bekännelseskrifterna? I Svenska 

kyrkans bekännelseskrifter är den kritiska röstens icke varande tydlig och där kan inte en 

kyrka som vill vara en politisk kritisk röst för fattiga och flyktingar finna stöd. Utmaningen 

ligger här inte endast i att finna motiv till den politiska rösten utan även att finna stöd för 

dessa motiv och finna en grundhållning i bekännelseskrifterna. Bekännelseskrifterna utgör en 

del i Svenska kyrkans grundläggande dokument och kan därför inte utan vidare ignoreras. 

Kanske är det här som ett kontextuellt perspektiv blir så oerhört viktigt? Dagens kontext och 

dess möjligheter ser annorlunda ut i jämförelse med Luthers. Är det möjligt för den moderna 

människan att med Luthers ögon se den världsliga makten som både tjänande och beslutande? 

Det tjänande perspektivet på kyrkan framkommer så tydligt hos Svenska kyrkans 

representanter i undersökningen och jag frågar mig om inte detta perspektiv också kan 

användas på den världsliga makten? Öppnar inte detta synsätt för kritik då den världsliga 

makten upphör att tjäna Gud genom att förminska människovärdet? Även om det finns en viss 

inneboende problematik i bekännelseskrifterna så blir en ny väg tydlig i den lutherska korsets 

teologi som inte avviker från sitt uppdrag att kritisera makthavare vid sociala och ekonomiska 

orättvisor. Den lutherska identiteten reduceras därmed inte till problem och krampaktiga 

försök att ignorera traditionen utan kan istället med en ny tolkning bidra till ett stärkande av 

Svenska kyrkans identitet som profet i ett föränderligt samhälle. Detta visar i enligt min 

mening på en viktig insikt där tradition inte alltid behöver innebära stela och föråldrade tankar 

hemmahörande i en helt annan kontext. Istället kan traditionen göras levande i nuet genom att 

Svenska kyrkan ställer nutidens frågor tillbaka till traditionen. Den lutherska identiteten 

innebär enligt min mening en stark betoning av evangeliets kraft och det är också där Svenska 

kyrkan i första hand måste hämta inspiration inför sin roll som röst åt fattiga och flyktingar.  

 En rad olika motiv till Svenska kyrkans politiska interaktion i samhällsdebatten blir tydliga. 

I dessa motiv går en tydlig skiljelinje mellan yttre och inre drivkrafter. En inre drivkraft 

innebär att Svenska kyrkan inifrån finner bränsle för sin samhällskritiska röst. Kanske är det 

främst evangelierna och de gammaltestamentliga texterna som här bildat ett mönster av en 

tjänande kyrka som blir en hjälp för de svaga och bortglömda. Men här återfinns även motiv 

till en politisk röst som de kristna värderingarnas plats i samhället, folkkyrkan som inte kan 
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tillåta att dess medlemmar far illa och en natur eller tradition inom kyrkan av att stå på de 

utsattas sida. Men det är även inifrån Svenska kyrkans tradition en problematik uppstår kring 

den lutherska identiteten som försvårar tolkningen av den kritiska röstens funktion. Vad gäller 

de yttre drivkrafter kommer motiven istället att röra sig kring en kyrka som ser verkligheten 

ur de utsattas perspektiv, som är närvarande i en föränderlig tid för att inte ge avkall på sin 

trovärdighet samt rättigheter i konventioner och lagar som inte görs gällande i samhället. 

Säkerligen kan listan över motiv till Svenska kyrkans politiska interaktion göras oändligt lång 

och det ena motivet utesluter inte det andra. Kvar står en kyrka med ett antal motiv som hjälp 

i kampen för en rättvisare värld, frågan är vad Svenska kyrkan gör med dem.  

 En viktig aspekt i denna uppsats har varit att undersöka folkkyrkobegreppets betydelse för 

Svenska kyrkans inblandning i den svenska samhällsdebatten. Med risk för att indelas i ett 

kyrkopolitiskt läger av Thomas Ekstrand men med intentionen om att verkligen teckna en bild 

av en kyrkas självförståelse så vill jag visa på hur Billings nådegivande kyrka lever kvar. Det 

är den öppna folkkyrkan som med evangeliets nåd i fokus sträcker sig ut till alla människor 

oavsett nationalitet eller religion som präglat Svenska kyrkans politiska röst under 1900-talet. 

En folkkyrka som anser att alla människor då även icke-troende tillhör kyrkan måste reagera 

när dess folk far illa. Det ligger också något oerhört viktigt inneboende i meningen att 

folkkyrkan vill nå ut i samhället till alla människor nämligen den att Svenska kyrkan är 

gränslös. Svenska kyrkan blir då en gränsöverskridande kyrka som inte känner gränser som 

social, etnisk eller religiös tillhörighet. Ett sådant förhållningssätt får konsekvenser där 

Svenska kyrkan aldrig kan låta bli att yttra sig i samhällsdebatten. Alternativet att låta bli vore 

som att utestänga sitt folk och svika sin grundläggande identitet. Det är denna tolkning av 

folkkyrkan hämtad från Billing som jag tydligt fått se i argumentationen från Svenska kyrkans 

olika representanter i denna undersökning. Det är också denna tolkning som förmodligen 

fortsätter att inspirera till en fortsatt debatt kring Svenska kyrkans samhällsengagemang. 

Folkkyrkotanken blir därmed en tolkningsnyckel inför de bakomliggande orsakerna till 

Svenska kyrkans politiska röst. 

 Representativiteten har även den utgjort ett bärande element i denna uppsats och även här 

har problem uppkommit. Frågan om vem som egentligen kan representera en kyrka med flera 

miljoner medlemmar är inte helt enkel att besvara. Att frågan ställs får inte på något sätt 

skrämma troende till tystnad men en medvetenhet kring frågans problematik tror jag är en 

viktig insikt att bära med sig. En viktig aspekt i detta är frågan om ideal och verklighet, med 

andra ord hur det ska se ut och hur det ser ut. Stämmer bilden i undersökningen där många 

starka röster bildar en röst för Svenska kyrkan överens med verkligheten? Får alla röster 
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komma till tals eller är verkligheten den att endast en biskop eller präst kan tala för Svenska 

kyrkan? Återfinns det här några hinder där exempelvis teologisk kompetens blir ett krav för 

att människor ska få uttala sig å Svenska kyrkans vägnar? Kan en enskild individs åsikt bli 

gällande för hela Svenska kyrkan? Frågorna är många men problematiken kring ideal 

respektive verklighet omfattar även den politiska röstens frekvens ute i samhällsdebatten. 

Flera författare har i undersökningen pekat på att den samhällskritiska rösten är alltför svag 

och måste på nytt stärkas. Dessa pekar helt enkelt på att idealbilden av Svenska kyrkans 

politiska röst inte stämmer överens med verkligheten. Svenska kyrkan har inte en enda röst, 

istället präglas hon av en mångfaldsrikedom som kan göra sina röster hörda när 

människovärdet ifrågasätts. När kyrkopolitiker, kyrkligt och akademiskt anställda yttrar sig i 

frågor kring fattigdom och asylansökningar så är det i mina ögon en del av Svenska kyrkan 

som också gör sin röst hörd. När motioner till kyrkomötet, artiklar till en kyrkans tidning och 

böcker författade i en svenskkyrklig kontext vittnar om en Svenska kyrkans politiska roll så är 

det inte något som kommer utifrån tvärtom så springer dessa fram inifrån. Det är författare 

som på olika sätt är hemmahörande i en svenskkyrklig kontext som motiverar och manar till 

en kritisk röst i specifika fall. Det är medlemmar, anställda och förtroendevalda som talar för 

aktion och som visar på konkreta steg i riktningen mot en tydligare röst.  

 I mina ögon är det intressant i ett vidare forskningsperspektiv undersöka hur representanter 

för Svenska kyrkan offentligen uttalat sig kring frågor om fattigdom och flyktingar i 

dagstidningar som exempelvis Dagens Nyheter och Svenska dagbladet under 1900-talet. En 

sådan undersökning skulle då kunna resultera i ett tydligt mönster kring vad Svenska kyrkan 

egentligen sagt i vissa specifika frågor och om det där står att finna någon kontinuitet. Ett 

annat viktigt perspektiv att undersöka vidare är Svenska kyrkans egen forskning kring sin 

politiska roll och religionens offentlighet. Detta skulle då kunna ställas mot 

religionssociologisk forskning som behandlar både kyrkans och religionens roll i samhället 

för att ge ytterligare ett perspektiv till undersökning. Dessa undersökningar tror jag också är 

viktiga för den Svenska kyrka man ser idag som många menar är i färd med att förlora sin 

identitet. Den kanske viktigaste undersökningen relaterat till denna fråga och kanske den mest 

intressanta sträcker sig kring Svenska kyrkans politiska roll efter 2000. Detta för att en sådan 

undersökning kombinerat med denna uppsats skulle kunna visa på en utvecklingslinje där 

huruvida kyrkans politiska roll förändrats över tid. På längre sikt är det kanske också en 

möjlig väg för kyrkan att återfinna en del av sin identitet. Att återfinna sitt budskap och sin 

uppgift om att arbeta för en bättre värld. Ett bära ut ett trotsigt hopp för att världen skall leva. 
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8 Sammanfattning 

I denna uppsats har mitt mål varit att undersöka Svenska kyrkans politiska roll under perioden 

1945-2000 med frågor kring förhållandet mellan fattiga och rika samt asyl- och 

flyktingfrågor. Jag har velat ge en samlad bild kring de motiv som framförts kring denna 

samhällskritiska roll och även visa på problematiken kring representativitet i denna roll. 

Svenska kyrkans politiska roll har uttryckligen varit en självklarhet i de undersökta 

författarnas ögon. Även då den samhällskritiska rösten varit alltför tyst enligt dessa författare 

så har motiv och argument till denna aldrig tystnat. Motiven som framkommit har sträckt sig 

från uppmaningar i evangeliet och i den lutherska identiteten, förmågan att se behoven hos de 

fattiga och förföljda, trovärdigheten i en kyrka som visar omsorg om den lilla människan till 

behovet av de kristna värderingarna i samhället. Representativiteten har trots denna 

undersöknings knappa omfång innefattat universitetsanställda, diakoner, präster, biskopar 

samt kyrkopolitiker som till vardags arbetat som exempelvis lantbrukare och konsulenter. 

Med denna uppsats har jag velat spegla den inomkyrkliga debatt som ägt rum mellan 1945-

2000. En debatt som tydligt visat att argumenten för Svenska kyrkan i frågor gällande 

fattigdom och asylsökanden formulerats inifrån kyrkans väggar av både kyrkligt anställda, 

förtroendevalda och medlemmar. Frågan om representativitet och vem som egentligen kan 

tillåtas tala för en kyrka med flera miljoner medlemmar har varit en viktig del i denna uppsats. 

Balansgången mellan denna fråga och en kyrka som förblir stum när människovärdet 

ifrågasätts har visat sig problematisk. En väg att gå har dock uppenbarat sig i mångfaldens 

rikedom där medlemmar tillsammans bildar en kyrkans röst. Uppsatsen har även resulterat i 

insikten om problematiken med att söka stöd för Svenska kyrkans politiska röst i dess 

grundläggande dokument bekännelseskrifterna men samtidigt har den visat på att den 

lutherska identiteten även erbjuder inspiration för en ökad närvaro i samhällsdebatten. Stöd i 

denna fråga står även att finna i kyrkoordningen som på ett tydligt sätt talar om att Svenska 

kyrkan måste vara en röst ute i samhället och där tjäna de utsatta. 
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