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Abstract 

 

The aim of this study is to describe ideas put forward by Sweden Democrats (Swedish: 

Sverigedemokraterna) about Christianity in Sweden and the Church of Sweden as a Folk 

Church, a church for a whole people, and how the political party uses Christianity as a part of 

constructing a Swedish identity. The investigation is based on official documents, newspaper 

articles, statements and political motions which are analysed using a form of text analysis 

called idea analysis. The theoretical frame of the investigation is founded on Claire Mitchell’s 

theory about religious content in ethnic identities and Einar Billing’s and Johan Alfred 

Eklund’s thoughts about what makes the Church of Sweden a Folk Church.  

The investigation shows, among other things, that the Sweden Democrats’ view of the Church 

of Sweden is similar to the thoughts of Eklund but they differ in their lack of references to 

theology. The investigation also shows that Christianity serves as an important marker for the 

Sweden Democrats in creating a Swedish identity.  

 

English title: “All of Sweden’s Folk church”: An idea analysis of the Sweden Democrats view 

on Christianity and the Church of Sweden 

Keywords: Sweden Democrats, Religion, Christianity, the Church of Sweden, Folk Church 
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1 Inledning 

 

I Svensk lag och i kyrkoordningen anges det att Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som är 

till för hela Sveriges befolkning. Trots samstämmigheten i att beskriva Svenska kyrkan som 

en folkkyrka är innebörden av termen inte självklar. Sedan den introducerades i början på 

1900-talet, av Ungkyrkorörelsen, har en debatt förts.  

Termen folkkyrka används även av andra aktörer än Svenska kyrkan för att beskriva dess 

karaktär, som till exempel politiska partier. Sverigedemokraterna
1
 är ett parti med ett ökat 

inflytande över kyrkopolitiken i Sverige. Partiet presenterar en vision om Svenska kyrkan som 

en ”offensiv folkkyrka” (Sverigedemokraterna 2013a:1) i samhället och anger att: ”I 

utformningen till våra kyrkopolitiska ställningstaganden har vi låtit oss inspireras av bland 

annat den svenska Ungkyrkorörelsen” (Sverigedemokraterna 2013a:1). Det är därmed 

intressant att jämföra SD:s syn på Svenska kyrkan som en folkkyrka med Ungkyrkorörelsens 

mest framträdande gestalter Einar Billing och Johan Alfred Eklund.  

SD identifierar sig som ett nationalistiskt parti och betonar Sveriges gemensamma historia, 

kultur och identitet. Den tidigare forskningen om SD beskriver kristendomen som en viktig 

markör för den svenska gemenskapen och att religionen är ett politiskt redskap för partiet i 

dess strävan att skapa ett homogent välfärdssamhälle. Religionen som ett verktyg i en 

nationalistisk politik återfinns även, enligt forskningen, hos andra nordiska partier med 

liknande ideologier. Detta gör det intressant att undersöka vilken roll kristendomen har för SD 

när partiet skapar en gemensam identitet för den svenska nationen.  

I uppsatsen används kristendomen som synonymt för den evangeliskt-lutherska läran och tron 

som Svenska kyrkan bekänner sig till i kyrkoordningen. Med kristendom menas därmed 

kristendom i Sverige. Vid användandet av termen kyrka är det Svenska kyrkan som åsyftas.  

 

 

 

                                                 
1
 Sverigedemokraterna kommer hädanefter, med undantag för rubriker och källhänvisningar, benämnas som SD.  
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2 Disposition  

 

I kapitel ett och tre presenteras uppsatsens forskningsproblem och syfte och frågeställning. 

Kapitel fyra innehåller en bakgrund om folkyrkotanken och SD. I kapitel fem presenteras den 

tidigare forskningen om partiet. Uppsatsens material och metod beskrivs i kapitel sex. I 

kapitel sju och åtta presenteras de utgångspunkter som utgör grunden för analysen. Kapitel sju 

innehåller en redogörelse för Claire Mitchells teori om religiöst innehåll i etniska identiteter. 

Kapitel åtta innehåller en beskrivning av Eklunds och Billings samt deras efterföljares 

folkkyrkosyner. Resultatet presenteras i kapitel nio som följs av en analys i kapitel tio. Svaren 

på frågeställningarna presenteras i kapitel elva som även innehåller förslag på vidare 

forskning. Avslutningsvis presenteras uppsatsens referenser i kapitel tolv.  
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3 Syfte och frågeställningar 

 

För det första är uppsatsens syfte att beskriva SD:s syn på kristendomens och Svenska 

kyrkans uppdrag och funktion i det svenska samhället. Genom två perspektiv, grundat i Einar 

Billings, Johan Alfred Eklunds och dess respektive efterföljares tankar, är uppsatsens syfte för 

det andra att undersöka om SD:s syn på kristendomen och Svenska kyrkan som en folkkyrka 

har några likheter med folkkyrkotanken. För det tredje är uppsatsens syfte att utefter Claire 

Mitchells teori, om det religiösa innehållet i etniska identiteter, analysera kristendomens roll 

för SD vid konstruerandet av en svensk identitet.  

Frågeställningarna är därmed:  

1. Hur förhåller sig SD:s syn på kristendomen i Sverige och Svenska kyrkan som en 

folkkyrka till folkkyrkotanken som kommer till uttryck hos Billing, Eklund och dess 

respektive efterföljare? 

2. Hur använder SD kristendomen som en del i skapandet av en svensk identitet, och har 

identiteten ett religiöst innehåll? 
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4 Bakgrund 

 

Det här kapitlet innehåller en presentation av innebörden av termen folkkyrka och vilka 

folkkyrkosyner den här uppsatsen utgår ifrån. Det följs av en beskrivning av folkkyrkans 

historiska bakgrund i Sverige. Efter avsnittet om folkkyrkan ges i en kort bakgrund om SD i 

form av en beskrivning av partiets ideologiska utgångspunkter.  

4.1 Innebörden av folkkyrka 

Teologen Gösta Wrede definierar folkkyrka som: ”En öppen kyrkoform som teologiskt utgår 

från föreställningen att det kristna evangeliet riktar sig till alla människor och som ofta 

omfattar flertalet invånare i ett land” (Wrede 2015). Folkkyrkor är stora kyrkosamfund som 

ofta har kopplingar till en stat eller en nation. De stora lutherska kyrkosamfunden i norden 

beskriver sig alla som folkkyrkor, som till exempel Den norske kirke i Norge och Den Danske 

Folkekirke i Danmark. Svenska kyrkan beskriver även den sig som en folkkyrka vilket bland 

annat anges i kyrkoordningen (Svenska Kyrkan 2015b). Svenska kyrkans folkkyrkliga 

värdegrund är även lagstadgad och i Lagen om Svenska kyrkan anges att: ”Svenska kyrkan är 

en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans 

ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet” (SFS1998:1591). Att vara en folkkyrka innebär 

för kyrkan att den är mer än en medlemsorganisation. Den har även som uppdrag från Gud att 

tjäna det svenska folket (Bäckström m.fl. 2004:41). Förklaringen till vad det är som gör 

Svenska kyrkan till en folkkyrka redogörs dock inte i lagtexterna och har varit föremål för 

debatt.  

Wrede identifierar fyra olika förklaringsmodeller till varför Svenska kyrkan är en folkkyrka: 

en teologisk, en nationell, en demokratisk och en förklaring som hänvisar till kyrkans status 

som statskyrka (Wrede 2015). I uppsatsen kommer främst två olika förklaringsmodeller att 

behandlas. Den första är teologisk och motiverar Svenska kyrkan som folkkyrka genom 

kyrkans förkunnelse av Guds ord till folket, samt förvaltningen av sakramenten. Den andra 

förklaringen är nationell där kyrkan som folkkyrka motiveras genom nationstillhörigheten och 

kyrkans roll i nationens historia, kultur och gemenskap. Den teologiska representeras i 

uppsatsen av Einar Billing och den nationella av Johan Alfred Eklund. Den senare 

förklaringsmodellen har enligt Wrede inte fått samma genomslag, som den teologiska, på 

grund av den anses ha nationalistiska inslag (Wrede 2015). I uppsatsens presenteras även två 

efterföljare till Billing och Eklund vilket tillför ett demokratiskt argument. Den demokratiska 
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förklaringsmodellen förklarar kyrkans roll som folkkyrka genom folkets medbestämmande. 

Den här förklaringsmodellen blev aktuell som följd av kyrkans alltmer självständiga roll i 

förhållande till staten vilket gav ett växande folkligt deltagande i kyrkan (Wrede 2015). 

Folkkyrkodebatten är bred och uppsatsen behandlar endast delar av den. SD anger att partiets 

kyrkopolitiska ställningstaganden inspirerats av Ungkyrkorörelsen. Eklund och Billing var två 

framstående gestalter inom denna rörelse och lade även grunden för skiljelinjerna i 

folkkyrkodebatten. Det är därmed relevant att jämföra deras folkkyrkosyn med SD:s syn. För 

att synliggöra hur debatten utvecklats efter Eklund och Billings tid inkluderas även två av 

deras efterföljare. Eklunds folkyrkosyn har nationalitiska inslag vilket gör honom aktuell med 

tanke på nationalismen i SD:s ideologi. Genom att även inkludera Billing presenteras en 

bredare bild av folkkyrkotanken vilket resulterar i en djupare analys av SD:s syn på Svenska 

kyrkan och kristendomen i Sverige.  

4.2 Folkkyrkotanken i en historisk kontext 

Folkkyrkotanken utvecklades i Sverige i början på 1900-talet i samband med moderniseringen 

av samhället, vilket skapade nya förutsättningar för alla samhällets institutioner. 

Förändringarna, som bland annat sekularisering, resulterade i utmaningar för Svenska kyrkan 

som enhetskyrka. Socialdemokraterna hade en vision om Sverige som en välfärdstat och 

skapandet av ett svenskt folkhem. Kyrkan betraktades vid den här tiden som en del av staten 

och blev därmed en del av välfärdsutvecklingen. Folkkyrkotanken utvecklades som en 

teologisk modell, med inspiration av folkhemmet, och hade syftet att ena kyrkan samt skapa 

en kyrka med ansvar för hela det svenska folket. Modernisering av samhället genomsyrades 

av tankar om enhetlighet, och nationalstaten betraktades som bestående av ett gemensamt 

folk. Nationen och folket ansågs bilda en enhet tillsammans med kyrkan. Under den här 

tidsperioden växte Ungkyrkorörelsen fram som strävade efter förnyelse av kyrkan utifrån 

mottot ”Sveriges folk – ett folk”. Rörelsen innehöll dock olika förståelser om karaktären av 

kyrkans relation till folket. Billing och Eklund var två av ungkyrkorörelsens mest framstående 

gestalter och kan ses som representanter för två olika ståndpunkter i folkkyrkodebatten 

(Bäckström m.fl. 2004: 29f, 143f; Thidevall 2000:25ff, 292). Deras folkkyrkosyner 

presenteras i kapitel åtta.  

4.3 Sverigedemokraternas ideologi  

I sitt principprogram anger SD att: ”Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med 

nationalistisk grundsyn” (Sverigedemokraterna 2011:3). Partiet definierar nationalism som ett 
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verktyg för att bevara gemenskapen och solidariteten i samhället genom värnande om 

nationens intressen och suveränitet. Förutsättningar för ett gott samhälle skapas enligt SD med 

en nationalistisk grund i kombination med socialkonservatism. Socialkonservatism beskriver 

partiet som bland annat en strävan av att skapa stabilitet och trygghet i samhället samt 

bevarande av en svensk välfärd och gemenskap. Nationalismen ses som ett verktyg för att 

uppnå detta eftersom den stärker samhörigheten och identiteten i nationen. Nationen ses som 

den viktigaste gemenskapen bestående av bland annat en gemensam identitet, ett gemensamt 

språk och en gemensam kultur. Bevarandet av det kulturella innehållet i nationen, till exempel 

religion, är enligt partiet viktigt för upprätthållandet av den nationella gemenskapen 

(Sverigedemokraterna 2011:11ff). SD anger att de är ett icke-konfessionellt parti som bejakar 

religionsfrihet, men att den betydelse som kristendomen har för nationen är anledningen till 

partiets kyrkopolitiska engagemang (Sverigedemokraterna 2013b). Partiet visar ett växande 

kyrkopolitiskt engagemang och i kyrkovalet 2013 blev partiet invalt med ca 6 % av rösterna 

(Svenska kyrkan 2015a).  
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5 Tidigare forskning  
 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen om SD med tonvikt vid partiets politik i 

förhållande till religion. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur den här studien förhåller 

sig till det rådande forskningsfältet.  

SD:s ideologi är omdebatterad vilket syns i den tidigare forskningen om partiet. Det rådande 

forskningsfältet behandlar främst partiets ideologi och historia med avseende på dess 

eventuella klassificering som rasistiskt, högerextremt och populistiskt. Jämförelser görs även 

av forskningen mellan SD och andra partiet i Europa med liknande ideologier. Journalisten 

Mikael Ekman och Daniel Poohl, chefredaktör för tidskriften Expo, har skrivit boken Ut ur 

skuggan: en kritisk granskning av Sverigedemokraterna som behandlar just detta (Ekman & 

Phool 2010). En annan vinkel tas upp av doktoranderna Jenny Kiiskinen & Sigrid Saveljeff 

som i avhandlingen Att dansa i otakt med väljarna behandlar bemötandet av SD i den 

offentliga debatten. Författarna menar att ett dilemma skapas när ett icke-demokratiskt parti, 

som SD, verkar inom det demokratiska systemet (Kiiskinen & Saveljeff 2010). 

 

Statsvetaren Anders Hellström skriver i boken Vi är de goda om SD:s roll i den svenska 

politiken och offentliga debatten och menar att SD “radikaliserar de traditionella partiernas 

politik och retorik” (Hellström 2010:15). Debatten om SD moraliserar politiken och utmålar 

SD som de onda och de övriga etablerade partierna som de goda. Hellström menar att SD 

använder ett folkhemsideal som kan ses som ett uttryck för partiets nationalistiska och 

konservativa ideologi. Idealet beskrivs som ett homogent svenskt folkhem byggt på 

traditionella värderingar, ofta med koppling till kristna värden, och som karakteriseras av 

välfärd och solidaritet. Folkhemmet består av en svensk gemenskap och är därmed enligt SD 

till för svenskarna. Det fungerar således, enligt Hellström, som ett sorteringsverktyg och är ett 

uttryck för vilka som tillhör den nationella gemenskapen och vilka som inte gör det 

(Hellström 2010:15,111ff).  

Elisabeth Gerle, Professor i etik, har i studien Farlig förenkling intresserat sig för SD:s och 

Humanisternas retorik i debatten om religion och politik. Hon ställer de två grupperingarna 

mot varandra för att granska hur ords betydelse förändras i olika sammanhang. Gerle 

beskriver SD som ett nostalgiskt folkhemsparti och menar, precis som Hellström, att partiet 

värnar om ett homogent folkhem byggt på ett välfärdsamhälle. Folkkyrkan är enligt Gerle en 
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del av SD:s folkhem, och lojaliteten till kyrkan beror på det kristna arv som SD menar att 

kristendomen givit Sverige. I likhet med Hellström menar Gerle att SD bedriver 

åtskillnadspolitik och att folkhemmet för partiet är ett uttryck för den svenska gemenskapen. 

Folkhemmet används därmed för att avgränsa nationen från det som anses främmande och blir 

på så vis ett verktyg för att skydda den svenska nationen mot till exempel andra kulturer 

(Gerle 2010:33ff 128ff, 184ff).  

Religionssociologen Jonas Lindberg argumenterar i artikeln ”The uses of Christianity in 

Nordic Nationalist Parties` Opposition to Islam” för att religion borde vara ett kriterium vid 

definiering av radikala högerpopulistiska partier (RHP-partier), eftersom nationalism har ett 

naturligt inslag av religion. Religion är en del av nationalismens sätt att skapa en enad nation 

med gemensam kultur och identitet. Intresset för religion hos partierna är därmed politiskt och 

inte teologiskt. RHP-partier karakteriseras enligt Lindberg av etno-nationalistiskt 

främlingshat, vilket han förklarar som kulturell rasism och anti-politiskt 

etablissemangspopulism. Han menar dock att partierna själva vill uppfattas som demokratiska 

för att inte riskera att bli stigmatiserade. Lindberg genomför en studie av hur nordiska RHP-

partiet använder religion i sin politik och inkluderar bland annat SD. Lindgrens analys visar 

att kristendomen används av SD som en markör för svensk identitet och som gränsdragning 

mellan ”vi” och ”dem”, och att ”dem” ofta omnämns av partiet som islam (Lindberg 2011).  

Teologie doktor Sami Lipponen för ett liknande resonemang som Lindberg. I artikeln 

”Sverigedemokraterna – nationalism och religion i den politiska periferin” undersöker han 

neonationalism i Sverige genom en studie av SD:s ideologi. Neonationalism definierar han 

som:  

En nutida politiskt orienterad nationalistisk aktivism, vars mål är att skapa en förnyad nationalstat 

genom att återuppliva ett samhällstillstånd som har existerat och som de engagerade uppfattar som 

etniskt kulturellt och homogent. (Lipponen, Sami. Sverigedemokraterna – nationalism och religion i 

den politiska periferin, 2007:366) 

Lipponen argumenterar för att under 2000-talet har ett ökat religiöst engagemang väckts hos 

neonationalistiska partier. Partierna anger sig vara försvarare av lutherdomen, vilket de ser 

som en del av nationens kulturarv och beskriver som något ”äkta nordiskt” (Lipponen 

2007:365). Lipponen menar att de neonationalistiska partierna tagit begreppet folkhemmet och 

givit det en egen betydelse som ett sociokulturellt homogent idealsamhälle. De 
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neonationalistiska partierna vill återskapa en nationalstat som består av ett ”nordiskt, vitt och 

lutherskt kristet” (Lipponen 2007: 390) folkhem. Det ska enligt partierna försvara Sverige 

emot främmande kulturer, som de menar hotar homogeniteten i samhället. Islams utmålas 

som ett sådant hot eftersom det är en religion som anses stå i kontrast med nordisk kultur 

(Lipponen 2007: 365ff, 387ff).  

Presentationen av det rådande forskningsfältet visar att kristendomen och svenska kyrkan är 

väsentliga för SD när de skapar en svensk identitet. Forskningen synliggör även att SD 

uttrycker något som liknar en folkkyrkotanke när de talar om svenska kyrkan. Detta motiverar 

den här uppsatsens syfte och frågeställningar. Gerle, Hellström, Lindberg och Lipponen berör 

på olika sätt SD:s förhållande till kristendomen och Svenska kyrkan och ger en beskrivning 

som delvis liknar den här uppsatsens resultat. Uppsatsen intresserar sig dock inte för SD:s 

ideologiska klassificering, utan gör istället en jämförelse med folkkyrkotanken. Uppsatsen 

bidrar på så sätt med nya slutsatser. I den presenterade forskningen beskrivs kristendomen 

främst som ett politiskt redskap för SD. Den här studien bidrar med ett annat perspektiv 

eftersom Claire Mitchells teori används för att analysera kristendomens roll när SD skapar en 

svensk identitet. Genom Mitchells teori undersöks även om den identiteten har ett religiöst 

innehåll. En stor del av forskningen om SD är från åren runt 2010 när partiet kom in i 

riksdagen. 2011 antog partiet ett nytt partiprogram och i riksdagsvalet 2014 blev SD Sveriges 

tredje största parti, vilket gör att förutsättningarna har ändrats. SD är ett parti under ständig 

utveckling och förändring vilket gör det aktuellt med studier av partiets nuvarande 

ställningstaganden.  
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6 Material och metod  

 

Det här kapitlet inleds med en beskrivning av uppsatsens material och urvalsprocess av 

materialet. Detta följs sedan av en redogörelse för studiens metodiska utgångspunkter och 

tillvägagångssättet vid genomförandet av analysen. 

6.1 Material 

Uppsatsens material består av åsiktsdokument, ett tal, en tidningsartikel och motioner från 

SD. Åsiktsdokumenten utgörs av partiets principprogram, kyrkomanifest från 2013 och 

partiets kyrkopolitiska plattform från 2013. Talet hölls av partiledaren Jimmie Åkesson, SD:s 

partiledare, inför kyrkovalet 2013. Det är hämtat från hemsidan Youtube och transkriberat av 

mig. Artikeln kommer från SD-Kurirens temanummer Hela Sveriges folkkyrka, och är en 

intervju med SD:s toppkandidater till kyrkomötet 2013. Motionerna är inlämnade till 

kyrkomötet av SD under 2014, och behandlar till exempel Svenska kyrkans identitet. Syftet är 

att materialet ska spegla partiets uppfattning. Materialet är därmed officiella dokument 

utgivna av partiet eller kommer från partimedlemmar med en hög position inom partiet. 

Partimedlemmar med förtroendeuppdrag i partiet ska företräda SD och kan anses vara 

representativa för partiets åsikter. Avsikten är att studien ska vara aktuell och materialet är 

därmed begränsat till åren 2013 och 2014. Under 2013 var det kyrkoval, vilket gör att det 

finns en större andel material som rör partiets kyrkopolitik från detta år.  

Urvalet av materialet har genomförts systematiskt genom att, via internet, söka material som 

innehåller referenser till ”religion”, ”kristendom” och ”Svenska kyrkan”. Materialet som 

hittats har lästs kritiskt utifrån texternas helhet, för att bedöma innehållets relevans i 

förhållande till uppsatsens syfte. Allt material som tar upp SD:s syn på religion är dock inte 

intressant utifrån uppsatsens syfte. Material som behandlar religion men som inte är intressant 

för syftet har därmed valts bort. I urvalsprocesser var det en utmaning att finna relevant 

material eftersom åsiktsdokument rörande SD:s kyrkopolitik inte är publicerade på partiets 

hemsida. SD:s tidskrift SD-kurirern har inte heller sina tidskrifter utgivna i sin helhet på 

internet. För att få tillgång till åsiktsdokumenten har jag via e-post tagit kontakt med en 

partimedlem som är ledamot i riksdagen och kyrkomötet. Tidningsartiklarna från SD-Kuriren 

har skickats till mig via post efter kontakt med tidningens redaktion. Resultatet av urvalet är 

ett brett material från olika källor vilket ger en bred och enhetlig bild av partiets syn. 
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6.2 Metod 

Uppsatsen har bland annat som syfte att skildra SD:s syn på Svenska kyrkan och hur partiet 

använder kristendomen för att skapa en svensk identitet. Studier likt den här som försöker 

besvara frågor som vad och hur är enligt statsvetaren Peter Esaiasson m.fl. så kallade 

beskrivande studier. För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar används en 

kvalitativ textanalys som innebär en kritisk närläsning av textmaterialets innehåll utifrån dess 

kontext, helhet och delar (Esaiasson m.fl. 2012: 36,136, 210). Denna kvalitativa textanalys 

kan närmast beskrivas som en idéanalys. Idéanalys är en metod för att studera politiska idéer 

genom att kritiskt granska politiska texter och uttalanden. Uppsatsen är intresserad av ett 

specifikt partis politiska budskap och kan därför rubriceras som aktörcentrerad. För en 

aktörcentrerad idéanalys är det idéerna som uttrycks av partiet som är det väsentliga. 

Kontexten som idéerna uttrycks i är därmed inte lika intressanta för studien (Beckman 2007: 

9,17ff). Idéanalysen används i den här studien för att kritiskt granska delar av SD:s politiska 

budskap, och då partiets idéer om kristendomen och Svenska kyrkan. SD är ett politiskt parti 

och deras syn på kristendom och Svenska kyrkan uttrycks i politiska sammanhang. Partiets 

idéer om religion kan därmed betraktas som en del av partiets politiska budskap. Det är 

därmed relevant att använda en metod vars syfte är att undersöka politiska budskap för att 

komma åt SD:s idéer om religion.  

Beskrivande studier har som ändamål att genom jämförelser tolka och dra slutsatser om ett 

materials innehåll. För att möjliggöra detta är det viktigt att forskaren i förväg vet hur han 

eller hon ska tolka materialet. Beskrivande studier kräver således ett analysverktyg för att inte 

bli ovetenskapliga. Ett av de vanligaste sätten att skapa ett analysverktyg för idéanalyser är 

genom att konstruera idealtyper (Beckman 2007:19ff, 48ff). För att kunna göra en jämförelse 

med SD:s syn och folkkyrkotanken skapades ett analysverktyg i form av två perspektiv på 

folkkyrkotanken. Perspektiven bygger på skillnaderna mellan Billing och Eklunds 

folkkyrkosyner och kan liknas vid idéanalysens idealtyper. En idealtyp är en konstruktion som 

sammanfattar och tydliggör idéer inom en viss ståndpunkt. Den är en renodling av en 

ståndpunkt och har ingen motsvarighet i verkligheten. En idealtyp kan därmed varken anses 

vara sann eller falsk. Detta kan vara problematiskt eftersom studiens slutsatser utefter 

perspektiven inte kan anses säga något om verkligheten. Valet att endast använda två 

perspektiv resulterar även i en snäv analys. Perspektiven gör det dock möjligt att sortera 
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materialet, göra en tydlig analys och dra konkreta slutsatser. Billings och Eklunds 

folkkyrkosyner som perspektiven bygger på beskrivs i kapitel åtta.  

Ett analysverktyg grundas i en vetenskaplig teori, och består av kategorier som appliceras på 

materialet (Beckman 2007:20ff). För att analysera materialet utefter Mitchells teori används 

huvudargumenten i teorin, om hur religion ger innehåll och påverkar etniska identiteter, för att 

skapa kategorier. Kategorierna används sedan för att göra jämförelser med materialet och dra 

slutsatser om SD:s idéer om religion. De skiljer sig mot idealtyper genom att idealtyper fångar 

in alla argument för en ståndpunkt. Här har istället Mitchells olika argument i en ståndpunkt 

delats in i olika kategorier. I likhet med idealtyperna är kategorierna ett sätt att sammanställa 

Mitchells åsikter, dock ej med syftet att renodla hennes idéer till en idealtyp. Kategorierna kan 

istället ses som representativa för Mitchells teori och är därmed sanna i större utsträckning än 

idealtyperna. Innehållet i kategorierna bygger på beskrivningen av Mitchells teori i kapitel 

sju. Mer om perspektivens och kategoriernas innehåll och hur de används i analysen redogörs 

för i kapitel tio.  

Alla former av textanalyser innehållet en viss grad av subjektivitet. Statsvetaren Ludvig 

Beckman använder sig av liknelsen glasögon för att beskriva hur en forskares uppfattningar 

kan påverka tolkningen av ett material. Slutsatserna påverkas alltid av forskarens glasögon, 

det vill säga av vilka antaganden som görs om verkligheten. Det är därmed väsentligt att 

forskaren gör ett medvetet och aktivt val av glasögon i form av ett analysverktyg (Beckman 

2007:21f). Perspektiven och kategorierna utgör den här studiens glasögon som gör det möjligt 

att hitta det som är relevant för uppsatsens forskningsproblem och genomföra en medveten 

analys.  

Första steget i textanalysen är att göra en sammanställning av materialet, vilket utgör 

uppsatsens resultat. För att göra sammanställningen studeras först materialet i sin helhet för 

att välja ut det innehåll som är relevant att undersöka utefter uppsatsens syfte. Det följs sedan 

av en noggrann och kritisk läsning av delar i texterna som valts ut. SD:s olika ståndpunkter 

som identifieras ligger till grund för indelningen av materialet. Resultatet är därmed 

tematiserat utefter olika rubriker som presenteras löpande i kapitel nio. Av det utvalda 

materialet är det således endast de delar i som anses vara relevanta för studien som används. 

Flera av SD:s ställningstaganden är återkommande i materialet. För att undvika upprepningar 

redovisas det därmed inte i resultatet om en ståndpunkt återkommer flera gånger, utan 
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referenserna är istället utvalda för att ge en helhetsbild av SD:s syn på kyrkan och 

kristendomen. Sammanställningen ligger till grund för analysen som presenteras nedan.  

Textanalysen är uppdelad i två delar. Båda delarna utgörs av en jämförelse mellan SD:s idéer 

om religion, och de konstruerade analysverktygen. Analysverktygen hjälper till att strukturera 

upp analysen och sortera materialet. De möjliggör på så sätt en systematisk tolkning av 

materialets innehåll. Genom jämförelsen kan likheter och skillnader identifieras mellan 

analysverktygen och materialet. Detta ligger sedan till grund för slutsatserna och svaren på 

studiens frågeställningar. I den första delen av analysen jämförs SD:s syn på svenska kyrkan 

med de två perspektiven på folkkyrkotanken. Analysen undersöker således i vilken 

utsträckning SD:s syn liknar och skiljer sig från innehållet i perspektiven. Jämförelsen görs 

systematiskt utefter de olika rubrikerna i perspektiven som anges i Tabell 1. Slutsatserna från 

analysen används sedan för att beskriva SD:s folkkyrkosyn som presenteras i Tabell 2. I den 

andra delen av analysen används kategorierna som skapats utifrån Mitchells teori. Med hjälp 

av kategorierna undersöks hur SD använder kristendomen när de skapar en svensk identitet 

och om den identiteten har ett religiöst innehåll. Kategorierna appliceras på materialet var för 

sig, och utefter varje kategori förs en diskussion som tolkar hur innehållet i kategorin stämmer 

överens med SD:s syn. Mitchells teori används på så sätt för att beskriva SD:s syn på 

kristendomen och kyrkan, i förhållande till en svensk identitet, och svara på frågeställningen.  

Urvalsprocessen består i en selektion av det material som är relevant utifrån studiens syfte. 

Urvalet är nödvändigt men ger konsekvenser för uppsatsens resultat och möjliga slutsatser. 

Det innebär att de kan finnas material som är relevant för studiens syfte men som ej har 

inkluderats på grund av avgränsningar i uppsatsen. Sådana avgränsningar är till exempel 

utvalda årtal och källor. Slutsatserna i uppsatsen kan därmed endast anses vara representativa 

för det utvalda materialet och inte hela SD:s politiska budskap. Studien bygger dock på ett 

aktuellt material från flera olika källor som bör ge en god bild av SD:s syn på kristendomen 

och Svenska kyrkan.  
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7 Claire Mitchells teori 

 

Det här kapitlet behandlar Claire Mitchells teori. Det inleds med en beskrivning av Mitchells 

religionsyn och följs sedan av en redogörelse för hennes teori om religionens roll i den 

identitetskapande processen, samt hur den bidrar med innehåll till etniska identiteter. Teorin 

utgör grunden för kategorierna som används för att analysera kristendomens roll för SD när 

de skapar en svensk identitet. Detta utvecklas vidare i analysens första del i kapitel tio. 

7.1 Mitchells religionssyn 

Sociologen och Statsvetaren Claire Mitchell diskuterar problematiken i att avgöra vad som 

kan klassificeras som religiöst. För strikta definitioner, som till exempel att religion kräver 

regelbunden utövning, riskerar att endast inkludera de mest hängivna. Definitioner som 

däremot är för vida, som till exempel att religion är sådant som ger gemensamma värderingar, 

kan leda till att allt kan bedömas som att vara religiöst. För att fastställa vad som kan 

klassificeras som religiöst förespråkar Mitchell regeln once removed som innebär att (Mitchell 

2006: 1137): 

 […] one can begin with a stricter spiritual/theological definition of religion and allow only one 

step away from this when deciding which beliefs and behaviours connected to it may be classified 

as religious. (Mitchell, Claire. The Religious content of Ethnic Identities. 2006:1137) 

 

I avgörande av vad som är religiöst menar Mitchell att om man utgår från en strikt definition 

av religion, så kan ett steg ifrån den tillåtas för att något fortfarande ska klassificeras som 

religiöst. Det innebär att handlingar som verkar sakna en andlig dimension kan anses religiösa 

om religionen är bara once removed. Mitchell ger exemplet att delta vid gudstjänster av 

sociala skäl kan klassas som religiositet, då individen kommer i kontakt med religiösa 

meddelanden när den deltar. I ett sådant fall är religionen endast once removed. Mitchells 

religionssyn tar sin utgångspunkt i att grupper och individers religiositet är föränderlig över 

tid. Andliga dimensioner som är once removed kan enligt Mitchells aktiveras på nytt. Det är 

därmed viktigt att inte exkludera sådana dimensioner i avgöranden av vad som klassificeras 

som religiöst (Mitchell 2006:1137f).  

7.2 Religion och identitetsskapande 

Enligt Mitchell tenderar forskningen att förklara identiteter som karakteriserade av främst 

etnisk natur, med avsaknad av religiöst innehåll. Relationen mellan religion och etnicitet, en 
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grupps gemensamma identitet, förklaras då linjärt där religion endast anses markera, förstärka 

eller legitimera etnicitet. Om en grupp använder en religiös etikett för att identifiera sig själv, 

behöver det därmed inte innebära att det finns ett religiöst innehåll i dess identitet. Mitchell 

menar dock att även om religion kan fungera som en etnisk markör, har den ofta en mer 

betydande roll i en identitetsskapande process. Mitchell ser relationen mellan religion och 

etnicitet som bestående av en tvåvägsrelation, där de två ömsesidigt påverkar varandra. Hon 

argumenterar därmed för att religion kan utgöra en aktiv del i skapandet av identiteter, och 

även bidra med ett innehåll (Mitchell 2006: 1135ff). 

Identitetsskapandet ser Mitchell, i enlighet med socialkonstruktivismen, som en ständigt 

pågående process. Det innebär att relationen mellan etnicitet och religion i identiteters 

innehåll är föränderlig över tid. I samhällen där religion har varit historiskt betydande kan 

religion även bidra med ett kulturellt innehåll. Ett sådant innehåll kan till exempel vara 

högtider och traditioner som förmedlar värden och förväntat beteende. Religionen kan på så 

sätt influera det dagliga livet även för individer som ej anser sig vara troende. Etniska 

identiteter som verkar sekulära kan därmed enligt Mitchell innehålla ett latent religiöst 

innehåll som kan aktiveras. Religiösa dimensioner som var once removed kan på så sätt återfå 

sin betydelse och stärka det religiösa innehållet i etniska identiteter. Identiteters latenta 

religiösa innehåll kan enligt Mitchell aktiveras och återfå sin betydelse genom till exempel 

politiska förhållanden. Hon ger exemplet att om en politisk grupp medvetet använder religion 

för att förstärka en etnisk identitet, kan det aktivera de religiösa dimensionerna inom gruppen 

(Mitchell 2005:4,17ff; Mitchell 2006: 1135ff, 1145ff). 

7.3 Religiöst innehåll 

Mitchell omnämner främst tre sätt som religion kan bidra med innehåll till etniska identiteter: 

genom att skapa närhet till det heliga, bidra med ett ideologiskt koncept och genom religiösa 

institutioner och ritualers delaktighet i samhället. Religionens inflytande är dock beroende av 

vilken roll den har i det nutida samhället, och den historiska relationen mellan religionen och 

samhällets sociala strukturer (Mitchell 2006: 1143ff). 

Religion kan inge en känsla av närhet till det heliga. Idéer om det övernaturliga kan då 

användas för att till exempel förklara eller rättfärdiga samhällsförhållanden och skapa mening. 

I samhällen med en religiös historia spelar ett sådant teologiskt inflytande en större roll och 

kan till exempel ange gränser för vad som anses vara gott och ont. För individer med en 
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religiös tro utgör teologin en ännu starkare källa för till exempel värderingar. Religionen kan 

även bidra med ideologiska koncept som kan användas för att tolka samhället och definiera 

hur man bör leva. Religiösa idéer blir då till en symbolisk konstruktion som bidrar med läror 

och moral. Tillsammans med samhällets historia och kultur blir det ideologiska konceptet en 

del av samhällets gemensamma förnuft. Det utgör då en ram att tolka omgivningen med, och 

skapar antaganden om hur samhället bör se ut. Mitchell menar att religiösa institutioner kan 

bidra med struktur och fungera som samordnare i samhället och människors dagliga liv. 

Institutionerna kan med deltagande i samhället bidra med ledarskap och organisation genom 

att till exempel stå upp för orättvisor eller bidra med en fristad och vägledning i 

krissituationer. De kan även vara förmedlare av moral och värderingar, och på så sätt fungera 

som socialiseringsaktörer. Deltagande i religiösa ritualer och aktiviteter stärker tillhörigheten i 

den föreställda gemenskapen och gör institutionerna delaktiga i den identitetskapande 

processen. Även deltagande i aktiviteter som ej har ett religiöst syfte kan få en religiös 

konsekvens. Detta eftersom människor kommer i kontakt med ett religiöst innehåll (Mitchell 

2005:10ff; Mitchell 2006:1143f).  

7.4 Socialkategorisering 

Genom att religion ger innehåll till etniska identiteter blir den en del av gruppers och 

individers självbild och således delaktig i en identifieringsprocess. I processen konstrueras en 

förståelse av ”jaget” och indirekt även av ”de andra” som inte inkluderas i gruppen. I 

identifieringsprocessen sker därmed en social kategorisering som Mitchell beskriver som in- 

och utgruppskategorisering. Det innebär en identifiering av vilka som inkluderas, och vilka 

som inte gör det. Kategoriseringen markerar tillhörighet till gruppen och förstärker känslan av 

gemenskap i den föreställda gemenskapen. Religionen blir i identifieringsprocessen ett 

verktyg för grupper att förstå och strukturera världen med, och kan användas för att 

exempelvis rättfärdiga sociala gränser. Likt redovisat ovan kan religion bidra med innehåll till 

etniska identiteter genom bland annat religiösa idéer, men även struktur och samordning 

genom praktiker och institutioner. Det innebär att religionen inte bara skapar sociala gränser 

mellan grupper utan även ger mening och innehåll till dem. Enligt Mitchell kan den sociala 

kategoriseringen leda till att religion blir delaktig samhälleliga konflikter. Skillnader mellan 

grupper kan målas upp som ett hot, och religionen kan då användas för att synliggöra 

mottsättningarna mellan grupper samt definiera ”de andra” (Mitchell 2005:3ff, 18f; Mitchell 

2006:1143ff).  
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8 Eklunds och Billings folkkyrkosyner 

 

I det här kapitlet beskrivs Billings och Eklunds folkkyrkosyner samt två av deras efterföljare. 

Beskrivningarna ligger till grund för de två perspektiv som presenteras i Tabell 1 i kapitel tio 

och som används för att analysera SD:s syn på kyrkan. Detta utvecklas vidare i analysens 

andra del i kapitel tio.  

8.1.1 Johan Alfred Eklund  

Johan Alfred Eklund, 1863-1945,var biskop i Karlstad stift och förespråkade en 

kollektivsgrundad folkkyrka med folket som kyrkans subjekt (Bäckström m.fl. 2004:144). 

Eklunds folkkyrkotanke grundar sig i den gammaltestamentliga gudsfolkstanken, vilket 

innebär en förställning om folket som bestående av en osynlig gemenskap. Gemenskapen 

grundar sig i att varje folk anses ha ett speciellt uppdrag och därmed är utvalt av Gud. Kyrkan 

och folket är därmed nära sammanbundna. För Eklund är kristendom en universell religion 

som gestaltas i nationella och kulturella kontexter som är skapade av Gud. Kristendomen står 

således i nära förbindelse med nationen vilket gör det möjligt att tala om kristendom av 

nationell karaktär, som exempelvis svensk kristendom (Ekstrand 2002: 74f). Samfundet består 

av kyrkan och folket, men enligt Eklund är samfundet även detsamma som nationen. Det går i 

Eklunds folkkyrkosyn därmed inte att skilja på kyrka, folk eller nation. Eklunds folkkyrka 

beskrivs som kollektivsgrundad dels på grund av att den betonar skapelsegemenskapen, och 

dels på grund av att folket ses som en organism. Det senare innebär att den enskilda individen 

endast kan förstås utifrån kollektivet (Sundberg 1982:122ff). Psalmen Fädernas kyrka 

sammanfattar Eklunds kyrkosyn. I versen ”Allt fick sin vigning i kyrkans famn” beskrivs den 

betydelse han anser kyrkan haft för den svenska nationens och kulturens utveckling (Ekstrand 

2002: 76). Kyrkan och folket är enligt Eklund historiskt sammanbundna och kyrkan står för 

kontinuitet i nationens utveckling (Sandahl 1986:36ff). Folkkyrkan är en organisationsform 

som synliggör kyrkans ansvar för samfundet, det vill säga nationen, och ett redskap för att 

tillgängliggöra evangeliet för folket. Kyrkans sammanbindelse med nationen gör att den som 

folkkyrka även har ett kulturellt ansvar att sprida kristen kultur i nationen (Hammar 1971: 

253ff).  

8.1.2 Einar Billing 

Einar Billing, 1871-1930, var professor i dogmatik och moralteologi i Uppsala samt biskop i 

Västerås stift. Billing argumenterar för en religiöst motiverad folkkyrka som kan beskrivas 
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som individcentrerad med Gud som kyrkans subjekt. Han representerar en teologisk 

folkkyrkosyn och anser att det är kyrkans uppdrag att förmedla guds nåd till folket i nationen, 

som gör att den är en folkkyrka. Förmedlandet av nåden är kyrkans huvudsakliga syfte och 

det är genom detta uppdrag som kyrkan får sitt värde. Kyrkans gemenskap skapas därmed på 

Guds initiativ och ej folkets (Bäckström m.fl. 2004:144). Billings folkyrkosyn beskrivs som 

individcentrad på grund av att Guds budskap anses vara riktat mot den enskilde. Det innebär 

för Billing att varje individ har en önskan om att tillhöra kyrkan (Thidevall 2002:58). 

Tillhörigheten till kyrkan grundar sig enligt Billing i den territoriella gemenskapen och guds 

nåd omsluter alla i nationen. Det går därmed inte att dra gränslinjer inom nationen eftersom 

att det leder till att människors exkluderas från kyrkan och nådebudskapet. Kyrkans gränser 

utgörs därmed av den andliga tron och medlemskapet ska bygga på frivillighet. Billing ser 

positivt på folkkyrkans förhållande till staten eftersom det stärker kyrkans relation med folket, 

och underlättar för kyrkan att nå ut med sitt budskap. I folkkyrkan är dock det religiösa 

uppdraget, att förmedla nåden, viktigast och kyrkans relation med folket eller staten får ej 

utmana detta (Billing 1930: 106ff, 135ff).  

8.1.3 Efterföljarna Wingren och Olsson 

Teologen Thomas Ekstrand identifierar två efterföljare till Eklund och Billing. Efterföljarna 

synliggör hur Billing och Eklunds folkkyrkosyner har utvecklats över tid. Under 1900-talet 

tillförs demokrati som ett inslag i folkkyrkodebatten, som ej syns hos Eklund och Billing, 

vilket återfinns hos efterföljarna (Bäckström m.fl. 2004:144). Karl-Manfred Olsson, vid 

Svenska kyrkans diakonistyrelse, beskrivs som en efterföljare till Eklund och Gustav 

Wingren, professor i teologi, beskrivs som efterföljare till Billing (Ekstrand 2002:80f).  

Olssons folkkyrka är, precis som Eklunds, kollektivsinriktad med folket som kyrkans subjekt. 

Hos Olsson återfinns dock inte Eklunds romantiska och organiska syn på samhället. Det beror 

troligvis på den förändrade kontexten som kyrkan verkar i jämfört med Eklunds samtid. 

Människan har enligt Olsson en religiös natur och det är därmed nödvändigt med folkligt 

deltagande i kyrkan. Demokrati är nödvändigt eftersom det är den styrelseform som bäst 

motsvarar den kristna tron eftersom det ger människor kontakt med kyrkan. (Ekstrand 2002: 

80ff, Sandahl 1986: 109ff). I likhet med Billing menar Wingren att kyrkan blir en folkkyrka 

genom erbjudandet av Guds nåd till folket, och kyrkans enhet består av 

territorialförsamlingen. Wingren anser att kyrkans verksamhet ska styras av evangeliet och 

kyrkans styrelseform är därmed ointressant. Det kan dock finnas ett värde i demokrati på 
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grund av att det förhindrar ett maktmissbruk som kan komma ur människors inneboende synd. 

Kyrkans förändrade förutsättningar jämfört med Billings samtid innebär att kyrkan aktivt 

måste bedriva en uppsökande verksamhet för att nå folket (Ekstrand 2002:83ff). 
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9 Resultat 

 

Det här kapitlet innehåller en redogörelse för uppsatsens resultat. Resultatet är tematiserat 

under olika rubriker utefter de ståndpunkter som identifierats i SD:s syn på Svenska kyrkan 

och kristendomen. Resultatet ligger sedan till grund för analysen i kapitel tio.  

9.1 Fädernas kyrka 

SD framställer en kyrka i identitetskris där samhällsförändringar i form av liberalism, 

socialism, sekularisering och pluralism utgör ett hot mot kyrkan. Inför kyrkovalet 2013 höll 

SD:s partiledare Jimmie Åkesson ett tal där han uttryckte: ”Tyvärr är det så att på senare år så 

har svenska kyrkan kommit att bli allt mindre svensk och allt mindre kristen” (Åkesson 2013). 

I motionen Svenska kyrkans kristna identitet ger partiet förslaget att kyrkostyrelsen ska arbeta 

för ”att Svenska kyrkan återtar en tydlig kristen identitet”(Motion 2014:68): 

Det svenska samhället har under de senaste decennierna genomgått en djupgående omvandling med få 

motstycken i historien. Traditioner, gemenskaper, normer och moral har utmanats och luckrats upp 

och blivit alltmer flytande och föränderliga. Sverigedemokraterna vill bryta denna negativa 

utveckling. Vi vill återskapa en kyrka som åter betonar värden som tro, tradition, trygghet och 

kontinuitet och som kan utgöra en fast punkt i en alltmer ytlig och osäker värld. (Motion 2014:68) 

Otydligheten i kyrkans identitet beror på att kyrkan anpassar sitt budskap med rädsla av att 

kränka andra religioner och på grund av en strävan av kyrkan att vara politisk korrekt. Detta 

gör att kyrkan inte uppfyller uppdraget att predika evangeliet rent och tydligt (Motion 

2014:68). I en intervju med SD:s toppkandidater inför kyrkovalet 2013, publicerad i SD-

Kuriren, uttrycks en oro över sekulariseringen i kyrkan. Sekulariseringen har resulterat i att 

politiska frågor får större utrymme på bekostnad av det andliga. Kyrkans politiska 

engagemang leder till att den förbiser sina kärnuppgifter som är gudstjänst, undervisning, 

mission och diakoni. Förändringarna i kyrkan gör att dess medlemmar känner sig osäkra på 

vad kyrkan står för. Kyrkan bör, precis som partiet, styras av en konservativ ideologi som 

bejakar tradition och kontinuitet (Bieler 2013:14f; Motion 2014:68) 

SD beskriver sin vision av Svenska kyrkan som ”en kyrka i tiden, men inte av tiden” 

(Sverigedemokraterna 2013a:1). Det innebär att kyrkans och kristendomens roll i samhället 

ska stärkas utan att värden som tro, tradition, trygghet och kontinuitet går förlorade. Partiet 

vill återskapa vad de kallar ”Fädernas kyrka” (Sverigedemokraterna 2013a:1):  
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Vår vision är en bred och offensiv folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all 

verksamhet, där kärleken till det egna landet har en naturlig plats vid sidan av den allmänna 

människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina 

traditioner vänder sig mot samhället och söker nytt arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt; en 

kyrka i tiden, men inte av tiden. (Sverigedemokraterna, Kyrkopolitisk plattform för 

Sverigedemokraterna inför kyrkovalet 2013, 2013a:1) 

 

Partiet uttrycker en vision om en folkkyrka som ska moderniseras samtidigt som den kristna 

kärnan bevaras (Bieler 2013:13). De betonar att kyrkans verksamhet ska utgå från: ”Det 

kristna budskapet som är förankrat i bibeln, bekännelseskrifterna och den kyrkliga traditionen 

[…]” (Sverigedemokraterna 2013b:1). SD menar att det idag inte alltid är accepterat att kalla 

Svenska kyrkan för kristen. Kyrkan måste därmed våga vara kristen och inte kompromissa 

med sin identitet. Detta eftersom: ”Kristendomen i sig är ju en kärleksfull tro som bygger på 

frivillighet, det finns inget tvång i budskapet utan det är en gåva som erbjuds till alla individer 

att ta del av om de vill.” (Bieler 2013:13ff). Budskapet innehåller inget som kränker andra och 

religionsfriheten ger kyrkan rätt till sitt budskap (Motion 2014:68). 

9.2 Sveriges kristna arv 

I sitt principprogram redogör SD för sin syn på kristendomens betydelse för Sverige: 

Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet land i över 

tusen år. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. Få andra 

idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som 

kristendomen och den svenska kyrkan. […] Att känna till och förstå det svenska kristna kulturarvet 

är en viktig nyckel till att förstå vårt lands historia, kultur och samtid. […] Kristendomen bör i kraft 

av sin historia tillåtas att inneha en särställning i förhållande till andra religioner i Sverige. 

(Sverigedemokraterna, Sverigedemokraternas principprogram 2011,2011:27) 

Sverige och kristendomen är enligt SD oskiljaktiga vilket även understryks av partiledaren: 

När jag ser mig omkring här i parken idag ser jag blågula fanan som vajar […] Jag ser en symbol för 

vårt land och vår historia. […] Jag ser också ett kors, och det är ingen slump. Sverige är sedan 1000 år 

tillbaka ett land byggt på kristen grund. […] Ingen annan idé, ingen annan rörelse har påverkat vårt 

lands tänkande, våra traditioner, våra fysiska miljöer i lika hög grad som kristendomen. Att skilja det 

kristna från det svenska eller det svenska från det kristna, det är lika omöjligt som att försöka plocka 

äggen ur sockerkakan. ”(Åkesson, Jimmie. Åkessons sommartal 2013. Sölvesborg. 2013-08-24) 

Åkesson betonar i citatet ovan kristendomens betydelse för Sverige. I sitt tal citerar han även 

ur Eklunds psalm Fädernas kyrka och versen ”allt fick sin vigning i kyrkans famn” (Åkesson 
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2013). Sverige kan enligt SD inte vara religiöst neutral på grund av den avgörande roll 

kristendomen och Svenska kyrkan spelat för formandet av den svenska nationen och 

identiteten. Detta har givit Sverige ett kristet arv som påverkar bland annat språk, moral och 

traditioner. Kristendomen är därmed en del av den svenska kulturen och mentaliteten även 

idag. SD menar att kristendomens betydelse för Sverige gör bevarandet av det kristna 

kulturarvet ”en angelägenhet för alla svenskar. Troende som icke-troende” 

(Sverigedemokraterna 2011:27).  

9.3 Svensk särart 

Sverige har enligt SD påverkats av kyrkan, men i principprogrammet anges det att: ”Påverkan 

har dock också varit ömsesidig. Förhållandena, förutsättningarna och kulturen i vårt land har 

gjort att den svenska kristendomens historia innehåller vissa särdrag i jämförelse med andra 

kristna länder” (Sverigedemokraterna 2011:27). Sverige ingår i en kristen internationell 

gemenskap, men partiet betonar att Svenska kyrkan ändå är svensk:  

Kyrkan har onekligen gjort svenskarna till en del av en internationell kristenhet och en europeisk 

kulturgemenskap och haft en enorm inverkan på nationens liv även på andra sätt. Å andra sidan har 

den svenska nationen och den svenska naturen också inverkat på den Svenska kyrkan, vilket givit 

den särdrag i förhållande till andra kyrkor och gjort den just svensk. (Sverigedemokraterna, 

Kyrkopolitisk plattform för Sverigedemokraterna inför kyrkovalet 2013, 2013a:2) 

Svenska kyrkan är svensk på grund av att kyrkan i generationer har varit delaktigt i 

människors livscyklar genom exempelvis dop, konfirmation, giftermål och begravning 

(Sverigedemokraterna 2013a:2). Partiledaren menar att den svenska särarten grundar sig i en 

mild reformation vilket gjort att till exempel kyrkans liturgi, kyrkobyggnader, psalmer och 

högtider influerats av svensk kultur, mentalitet och traditioner. Kyrkan har därmed en speciell 

kärlek för svensk kultur och natur (Åkesson 2013).  

9.4 Ett sammanhållande kitt 

Enligt SD har Svenska kyrkan ett samhällsuppdrag: 

[…]Svenska kyrkan är inte vilken organisation som helst, man har myndighetsansvar i olika frågor 

och politiker har satt tydliga mål om att den ska vara en allmän folkkyrka. Den ska finnas över hela 

landet och erbjuda vissa samhällsnyttiga funktioner[…] (Bieler, Paula. Tre röster om kyrkans 

framtid, SD-Kuriren, nr 106, 2013:14) 

Partiet motiverar sitt kyrkopolitiska engagemang dels med kristendomens och kyrkans 

betydelse historiskt för den svenska identiteten, och dels med: ”[…] den betydelsen som den 
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fortfarande har för förvaltandet av vårt gemensamma kulturarv, som upprätthållare av vår 

kristna värdegrund, som opinionsbildare, som arbetsgivare och som social och ekonomisk 

kraft […]” (Sverigedemokraterna 2013b:1). Detta utvecklas i partiets kyrkopolitiska plattform 

där kyrkan beskrivs som en gemenskapsbärare eftersom dess betydelse för nationen givit 

underlag för en svensk och kristen gemenskap. Kyrkan är även enligt SD en kulturbärare och 

ska ha en aktiv roll i upprätthållandet av det kristna kulturarvet. Den ska därmed värna om 

svenska och kristna traditioner, som till exempel skolavslutning i kyrkan. 

(Sverigedemokraterna 2013a:2). I motionen Svenska kyrkans roll som traditionsbärare 

argumenterar SD för vikten av kontinuitet och bevarande av tradition. Förmedlande av det 

kristna kulturarvet är betydande på grund av att ”Sverige är en sekulär stat men ingen sekulär 

nation” (Motion 2014:83). Kunskap om sina rötter och tillhörighet till en uttalad kultur ger 

trygghet. Det ger även en förståelse för det förflutna och bidrar till meningsskapande eftersom 

individen får möjlighet att se sig själv i en större kontext (Motion 2014:83). Kyrkan beskrivs 

av SD som en social kraft som ska hjälpa utsatta människor genom att erbjuda bland annat 

trygghet och andlig vägledning. Kyrkan ska även förmedla samhälleliga värden genom att 

bland annat ”[…]försvara och stärka den traditionella moralens, äktenskapets och familjens 

ställning i vårt samhälle” (Sverigedemokraterna 2013a:3). I intervjun sammanfattas kyrkans 

roll som: ”Ett land behöver ofta ett sammanhållande kitt och Svenska kyrkan är en del av det 

för Sverige” (Beiler 2013:15).  

9.5 En demokratisk folkkyrka 

Inför kyrkovalet 2013 uttrycks en demokratisk folkkyrka vara en av partiets viktigaste 

ståndpunkter (Sverigedemokraterna 2013b:1). I den kyrkopolitiska plattformen anges att: 

”Svenska kyrkan skall vila på demokratisk grund och vara organiserad enligt demokratins 

principer. Systemet med demokratiska val till kyrkan beslutande församlingar bör bevaras” 

(Sverigedemokraterna 2013a: 1f). Partiet vill öka det demokratiska inflytandet i kyrkan 

genom att kyrkan organiseras enligt principerna närhet och småskalighet. Detta ska öka 

medlemmarnas möjligheter till påverkan, medverkan och insyn. SD betonar även vikten av att 

kyrkan respekterar demokratiska beslut och Svenska lagar och regler (Sverigedemokraterna 

2013a: 1f).  

9.6 Kyrkan och islam 

Kristendomen ska enligt SD inneha en särställning i Sverige. Partiet förespråkar även 

religionsfrihet vilket de definierar som alla individers rätt till valfri tro, utan att bli utsatt för 
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negativ särbehandling. Samtidigt betonar SD att friheten måste ha tydliga begränsningar 

eftersom religion inte får användas för att göra vad som helst. 

Återkommande i materialet är kristendomens relation till islam. Partiet uttrycker att islam, 

särskilt med fundamentalistiska inslag, är den religion som haft svårast att samexistera med 

den svenska kulturen (Sverigedemokraterna 2011:27). I motionen Restriktiv hållning 

gentemot islam anges att kyrkan tenderar att ha en för positivt förhållningsätt mot islam. 

Kyrkan betonar ofta kristendomen och islams likheter, vilket gör att man bortser ifrån 

olikheterna mellan religionerna. Olikheterna omnämns som att islam, förutom att vara en 

religiös tro, ibland även tar politiska uttryck i form av totalitära läror som ej är förenliga med 

västerländsk demokrati eller mänskliga rättigheter (Motion 2014:96). Kyrkans samarbete med 

islam, genom att till exempel anställa imamer och att samla in pengar till moskébyggen, anges 

skapa osäkerhet och förvirring hos kyrkans medlemmar. Partiet uttrycker även en oro över att 

kyrkans budskap blir otydligt för att det anpassas för att inte kränka andra religioner. Den 

religion, förutom kristendom, som omnämns i sammanhanget är islam (Motion 2014:68). I 

den kyrkopolitiska plattformen anges: ”Då främmande religioner breder ut sig allt mer i vårt 

land och då allt färre svenskar betraktar sig som kristna bör kyrkan bli mer offensiv i sin 

inhemska mission” (Sverigedemokraterna 2013b:3). Här definieras dock inte vad som menas 

med främmande religioner.  

Inför kyrkovalet 2013 angav partiet som ett av sina viktigaste krav att kyrkan skulle sluta 

stödja det svenska samhällets islamisering genom att samarbeta med ”icke-kristna religioner” 

(Sverigedemokraterna 2013b:1). Partiet definierar då inte vad de menar med islamisering eller 

icke-kristna religioner. Även partiledaren uttrycker att kyrkan stödjer islamisering av 

samhället genom samarbete med exempelvis muslimska studieförbund och genom att hjälpa 

illegala flyktingar som uppehåller sig i Sverige. Om det stundande kyrkovalet uttrycker han: 

”Om tre veckor börjar vi processen med att rycka Fädernas kyrka ur samhällsupplösarnas 

händer och ersätta böneutropen med En vänlig grönskas rika dräkt” (Åkesson 2013). Åkesson 

syftar då till den kristna psalmen ”En vänlig grönskas rika dräkt”. I materialet omnämns inte 

några andra religioner än kristendom och islam av SD. 

9.7 Summering av resultatet 

Resultatet kan sammanfattas som att SD vill modernisera kyrkan men samtidigt bevara den 

kristna kärnan. Det innebär exempelvis upprätthållande av kristna traditioner och värden. De 
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menar att förändringar i samhället försvagat kyrkans roll och resulterat i att kyrkan har en 

otydlig kristen identitet. SD beskriver en vision om en folkkyrka som är aktiv i samhället och 

inte kompromissar med sin identitet. Kristendomen bör enligt partiet inneha en särställning i 

Sverige eftersom dess historiska betydelse gör den till en viktig del av den svenska 

identiteten. Kyrkans historia är sammanvävd med den svenska nationens vilket gör att kyrkan 

utvecklat svenska särdrag. Kyrkan har en samhällfunktion som bevarare av den svenska 

gemenskapen och förmedlare av värden i samhället. SD betonar vikten av att Svenska kyrkan 

ska styras i enlighet med en demokratisk styrelseform. Partiet förespråkar att kyrkan bör ha ett 

försiktigare förhållningssätt gentemot islam och menar att den har ett samarbete med islam 

som skapar en otydlighet i kyrkans kristna budskap och identitet.  
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10 Analys 

 

I det här kapitlet analyseras resultatet som presenterades i föregående kapitel. Analysen består 

av två delar. Den första delen ”Sverigedemokraternas folkkyrka” är en jämförelse mellan 

SD:s syn på Svenska kyrkan med Billings, Eklunds och dess respektive efterföljares 

folkkyrkosyner. Den andra delen ”Kristendomen och den svenska identiteten” är en analys av 

hur SD använder kristendomen när de skapar en svensk identitet och om den identiteten har 

ett religiöst innehåll, utefter Mitchells teori.  

10.1 Sverigedemokraternas folkkyrka 

Billing, Eklund och deras respektive efterföljare har i Tabell 1 slagits samman till två olika 

perspektiv på folkkyrkotanken. Perspektiven har konstruerats med hjälp av litteratur som 

använts för att identifiera det väsentliga innehållet i de olika folkkyrkosynerna. Eftersom 

syftet är att granska SD:s syn, och inte Billings eller Eklunds, har både första- och 

andrahandskällor använts. Perspektiven bygger därmed till viss del på andras analyser och 

redogörelse av aktörerna och för att få en så helhetsbaserad bild som möjligt har en stor 

mängd litteratur granskats. Skapandet av perspektiven inspirerades delvis av Ekstrands studie 

Folkkyrkans gränser, som presenterar fem olika idealtyper av folkkyrkosyner (Ekstrand 

2002:98ff). Perspektiven kallas En kyrka för folket och En kyrka av folket, en beskrivning som 

bland annat används av Bäckström m.fl. i Religiös förändringen i Norra Europa för att visa 

på skillnaderna i Billings och Eklunds syn på folkkyrkan (2004:144).  

Perspektiven är en förenkling av verkligheten och innehåller inte alla aspekter av Billing och 

Eklunds folkkyrkosyner. De bör därmed huvudsakligen ses som representanter för sig själva 

och ej Billings eller Eklunds tankar. Syftet med analysen är främst inte att klassificera SD:s 

folkkyrkosyn utefter de två perspektiven. Detta är på grund av att perspektiven representerar 

endast delar av folkyrkodebatten, och kan därmed innehålla ståndpunkter som ej stämmer 

överens med SD:s syn på folkkyrkan. Perspektiven ska istället ses som ett verktyg som 

används för att jämföra SD:s syn på kyrkan med folkkyrkotanken.  

I analysen används de olika rubrikerna i Tabell 1, exempelvis ”kyrkans subjekt”, för att 

strukturera upp analysen. Utefter varje rubrik presenteras SD:s syn och jämförs med de två 

olika perspektiven för att identifiera likheter och skillnader. Analysen avslutas med ett förslag 

på hur SD:s folkkyrkosyn kan beskrivas, vilket presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 1. Två perspektiv på folkkyrkotanken 

 En kyrka för folket  

 
En kyrka av folket 

 

Kyrkans syn på 

människorna 

Individinriktad 

Guds budskap riktat mot den 

enskilde. 

Kollektivinriktad 

Ser folket som en gemenskap, och 

den enskilde kan därmed endast 

förstås genom kollektivet.  

 

Förståelsen av 

kyrkan 

Betonandet av nåden 

Kyrkan grundas i ordet och 

sakramenten som ges till folket 

genom Guds nåd med erbjudandet 

om syndernas förlåtelse.  

Betonandet av skapelsen 

Folket är den skapelsegivna 

gemenskapen och kyrkan erbjuder 

frälsningen åt gemenskapen. Går ej 

att särskilja kyrka och folk.  

Kyrkans subjekt Gud kyrkans subjekt 

Ordet är grunden till kyrkan och 

ordet kommer från Gud. Gud är 

därmed grunden i kyrkan.  

Folket kyrkans subjekt 

Folket och kyrkan är en enhet och 

kan ej särskiljas. 

Kyrkans karaktär Vilken folkkyrka som helst 

Kyrkans existens grundas endast i 

relationen till Gud. 

En svensk folkkyrka 

Kristendomen är universell men får 

sin betydelse i den nationella 

kontexten. Nationen, folket och 

kyrkan går ej att särskilja.  

Kyrkan får därmed även ett kulturellt 

uppdrag.  

Tillhörighet till 

kyrkan 

Guds nåd 

Tillhörigheten bygger på att Gud 

erbjuder förlåtelsen till alla i 

territorialförsamlingen.  

Nationstillhörighet 

Tillhörigheten bygger på 

medlemskapet i nationen. 

Styrelseform Styrelseform ointressant 

Demokrati kan ha ett värde på 

grund av det har en positiv 

inverkan, men ej nödvändigt för att 

vara folkkyrka.  

Demokrati nödvändig 

Kyrkan och folket går ej att särskilja, 

demokratiskt deltagande och 

ansvarstagande är därför naturligt.  

Tabellen innehåller en beskrivning av de två perspektiven som används för att analysera SD:s syn på svenska 

kyrkan. Perspektivet En kyrka för folket är inspirerad av Billings och Wingrens folkkyrkosyner, och perspektivet 

En kyrka av folket av Eklunds och Olssons. Tabellen är uppdelad utefter olika rubriker som synliggör skillnaden 

mellan de två perspektiven. 

SD visar på en kyrkosyn som betonar den svenska nationen och bevarandet av tradition och 

kontinuitet. Det är ställningstaganden som stämmer överens med partiets nationalitiska och 

konservativa ideologi. Partiets folkkyrkosyn visar vid första anblick flera likheter med 

perspektivet En kyrka av folket, som bygger på Eklunds och hans efterföljares tankar. I 

perspektivet, och hos SD, går det att finna nationalistiska drag och partiet självt uttrycker även 

kopplingar mellan sig och Eklund. De anger för det första att de inspirerats av 

ungkyrkorörelsen i sin kyrkopolitik, dock var även Billing delaktig i denna. För det andra 
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hänvisar SD till Eklunds psalm Fädernas kyrka som en vision av den folkkyrka partiet vill 

återskapa. Psalmen används även som en symbol för kyrkans viktiga roll för Sverige.  

10.1.1 Kyrkans karaktär 

SD betonar vikten av att Svenska kyrkan är svensk. Partiet menar att även om kristendomen 

placerar Sverige i en internationell kristen gemenskap så karakteriseras Svenska kyrkan av en 

unik särart. Kyrkan har enligt partiet en speciell relation till Sverige som synliggörs när de 

beskriver sin vision av kyrkan: ”[…] där kärleken till det egna landet har en naturlig plats vid 

sidan av den allmänna människokärleken” (Sverigedemokraterna 2013a:1). Relationen 

grundas enligt partiet i kyrkans och Sveriges ömsesidiga historiska påverkan. Detta har 

resulterat i att Sverige har ett kristet arv och kyrkan av en svensk särart, samt medfört att 

svenska och kristna traditioner har blandats samman. Sådant som kan betraktas som kulturellt 

och en del av det världsliga, exempelvis skolavslutningar, betraktas av SD som en del av 

kyrkan och det kristna och vice versa. 

Karaktären på SD:s folkkyrka är svensk. Det är en utgångspunkt som liknar det nationella 

perspektivet En kyrka av folket. Perspektivet ser kristendomen som universell, men anser att 

kyrkan är religionens nationella uttryck. Det är i den nationella kontexten som religionen får 

sin betydelse. Enligt perspektivet En kyrka av folket är det därmed möjligt att tala om en 

svensk kristendom. Detta är ett resonemang som påminner om SD:s. Skillnaden ligger i att 

partiet ej motiverar relationen mellan kyrkan och nationen teologiskt genom skapelsen. De 

hänvisar istället till kyrkan och nationens gemensamma historia. I SD:s resonemang om 

kyrkans karaktär finns det inga likheter med perspektivet En kyrka för folket. Enligt det 

perspektivet saknar den nationella kontexten betydelse och kyrkans karaktär kan endast 

förklaras genom dess förhållande till Gud. Det går därmed inte tala om religion i nationella 

former.  

10.1.2 Tillhörighet till kyrkan 

SD diskuterar inte vad som ska utgöra grunden för medlemskap Svenska kyrkan men nämner 

dopet som en viktigt ritual i människors livscykel. Det kan därmed antas att de inte ställer sig 

emot dopet som grund för medlemskap. De två perspektiven problematiserar dock tillhörighet 

till kyrkan ytterligare. Båda perspektiven hänvisar till svenska nationen som gränsens för 

folkkyrkan, men motiverar nationen det på olika sätt. Det teologiska perspektivet En kyrka för 

folket menar att grunden för tillhörighet är att Guds nådebudskap ska nå alla i nationen. 

Kyrkan har således ett ansvar för hela folket i nationen. Det nationella perspektivet En kyrka 
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av folket motiverar istället tillhörigheten till kyrkan genom nationstillhörigheten eftersom 

nationen ses som en gemenskap skapad utav Gud. 

SD betonar den svenska nationen och kristendomens oskiljaktighet. Kristendomen och 

Sverige delar en gemensam historia, vilket enligt partiet gör kristendomen till en naturlig del 

av den svenska nationen. Sverige är därmed ett kristet land och har ett kristet arv. Det gör 

kristendomen betydande för alla i den svenska nationen, oavsett tro. Partiets resonemang om 

kristendomens relation till Sverige kan tolkas som att alla svenskar, på grund av det kristna 

arvet, tillhör Svenska kyrkan. Att tillhörigheten till kyrkan ska bestämas av medlemskapet i 

den svenska nationen liknar perspektivet En kyrka för folket. Perspektivet motiverar dock att 

nationsmedlemskapet ska ligga till grund för tillhörighet till kyrkan med skapelsen. SD 

motiverar det istället genom kyrkans historiska och kulturella betydelse för nationen.  

10.1.3 Förståelsen av kyrkan 

SD framhåller att all kyrkans verksamhet ska utgå från det kristna budskapet och att kyrkan 

har som uppdrag att sprida evangeliet. Folkkyrkan dock mer än en organisationsform för att 

nå ut det evangeliet, och partiet betonar att kyrkan även har ett samhällsuppdrag. De 

presenterar en vision om en offensiv folkkyrka som ska vara delaktig i det offentliga 

samhället och fylla samhällsnyttiga funktioner. Kyrkan ska även enligt SD bedriva mer 

inhemsk mission.  

Precis som det teologiska perspektivet En kyrka för folket, framhäver SD kyrkans uppdrag att 

sprida det kristna budskapet. För perspektivet är det erbjudandet av nåden som ligger till 

grund för att kyrkan kan betraktas som en folkkyrka. Kyrkans enda uppgift är det som rör det 

religiösa, det vill säga orden och sakramenten. Detta är inte i enlighet med SD:s uppfattning. 

För SD blir kyrkan en folkkyrka främst på grund av rollen som upprätthållare och bevare av 

den svenska gemenskapen. Kyrkan ska genom att värna om till exempel kultur och 

värdegrund erbjuda trygghet och kontinuitet i samhället. I partiets resonemang finns istället 

fler likheter med det nationella perspektivet En kyrka av folket. Precis som SD betonar 

perspektivet kyrkans historiska och kulturella betydelse för nationen. Enligt perspektivet får 

kyrkan därmed, förutom sitt uppdrag att nå ut med evangeliet, ett kulturellt uppdrag. Det 

kulturella uppdraget är dock enligt perspektivet En kyrka av folket sekundärt och kyrkans 

primära uppgift är det rörande orden och sakramenten.  



30 

 

10.1.4 Kyrkans syn på människorna 

Det teologiska perspektivet En kyrka för folket har en individinriktad folkkyrkosyn eftersom 

Guds budskap ses som riktat mot den enskilde. Perspektivet En kyrka av folket betonar istället 

kyrkan i förhållande till hela folket där den enskilde endast kan förstås som en del av 

kollektivet. Perspektivet har därmed en kollektivinriktad syn. SD beskriver kyrkans 

verksamhet som främst riktad mot samhället i sin helhet, inte individen. Kyrkan är en 

folkkyrka på grund av den betydelse den haft för nationen och kyrkans främsta uppgift är att 

bevara den nationella gemenskapen. SD betonar således främst kyrkan i förhållande till 

kollektivet. I det här avseendet liknar SD:s folkkyrkosyn perspektivet En kyrka av folket, och 

kan beskrivas som kollektivinriktad.  

10.1.5 Kyrkans subjekt 

I perspektivet En kyrka för folket är Gud kyrkans subjekt. I perspektivet En kyrka för folket är 

istället folket kyrkans subjekt. Folket som kyrkans subjekt i det senare perspektivet förklaras 

genom skapelsen. Kyrkan anses bestå av den osynliga gemenskapen i nationen som Gud 

skapat och därmed utgör kyrkan och folket en enhet. Även SD betonar den nationella 

gemenskapen, dock inte på religiösa grunder som det nationella perspektivet En kyrka av 

folket. Partiet kan istället anses lägga tonvikten vid det svenska i kyrkan och den svenska 

nationen. Kyrkans uppdrag beskrivs som att vara bevarande och upprätthållande av samhället 

genom bland annat dess kultur, traditioner och värderingar. SD är därmed angelägna om att 

bevara det de ser som det svenska i nationen. Folket ingår givetvis i nationen, men det är inte 

det som partiet lägger tonvikten på. Subjektet i SD:s folkkyrka kan därmed beskrivas som att 

vara den svenska nationen.  

10.1.6 Styrelseform 

För SD är kyrkomedlemmarnas deltagande en förutsättning för att kyrkan ska kunna kalla sig 

en folkkyrka. Partiet anger att de önskar ett ökat demokratiskt inflytande för medlemmarna 

och betonar vikten av att kyrkans organisation styrs av demokratiska principer. Det kan 

jämföras med det nationella perspektivet En kyrka av folket som ser demokrati som en 

nödvändighet för att kyrkan ska vara en folkkyrka. Perspektivet motiverar det med att kyrkan 

och folket utgör en enhet, vilket gör demokratiskt deltagande naturligt. Perspektivet En kyrka 

för folket menar, till skillnad från SD, att styrelseformen är ointressant eftersom kyrkan ska 

styras av evangeliet.  
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10.1.7 Sammanställning 

I Tabell 2 består av en sammanställning av de resonemang som förts i analysen av SD:s syn 

på kristendomen och kyrkan. Innehållet i tabellen är ett förslag på hur SD:s folkkyrkosyn kan 

beskrivas. 

Tabell 2. Sverigedemokraterns folkkyrka 

Kyrkans syn på 

människorna 

Kollektivinriktad 

Kyrkans uppgift ses som riktad mot samhället och kollektivet. 

Individen får sin betydelse genom dess tillhörighet i den 

nationella gemenskapen.  

Förståelsen av kyrkan Kyrkans och Sveriges sammanlänkade historia 

Kyrkan och Sverige har en gemensam historia vilket 

resulterat i en ömsesidig påverkan. Detta har givit Sverige ett 

kristet arv som gör kyrkan betydelsefull idag.  

Folkkyrkans subjekt Den svenska nationen  

Det viktigaste är bevarandet av det svenska och den svenska 

nationen. 

Folkkyrkans karaktär En svensk folkkyrka 

Svenska kyrkan har en svensk särart.  

Tillhörigheten till kyrkan Nationstillhörigheten 

Det kristna arvet gör att alla svenskar kan betrakta sig som 

tillhörande Svenska kyrkan.  

 

Styrelseform Demokrati nödvändigt  

Folkligt deltagande nödvändigt för att kyrkan ska vara en 

folkkyrka.  

 

Tabellen innehåller en beskrivning av SD:s folkkyrkosyn. Beskrivningen är ett resultat av analysen av SD:s syn 

på kyrkan utifrån de två perspektiven på folkkyrkotanken, som presenteras i Tabell 1.  

10.2 Kristendomen och den svenska identiteten 

Jämförelsen med folkyrkotanken och SD:s syn på kristendomen väcker frågor om huruvida 

den svenska identiteten som SD konstruerar med hjälp av kristendomen har ett religiöst 

innehåll, eller om kristendomen endast fungerar som en etnisk markör för SD. Enligt Mitchell 

kan identiteter som verkar sekulära ha ett religiöst innehåll som förbises. Hennes teori utgör 

därmed grunden analysen av hur SD använder religion när de skapar en svensk identitet, och 

vilket eventuellt religiöst innehåll som partiet inkluderar i identiteten.  

Mitchells teori förklarar religionens betydelse för individer och gruppers identitetsskapande. I 

den här uppsatsen används teorin för att beskriva SD:s idéer om religion. Analysen berör 
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därmed inte huruvida kristendomen betraktas av individer eller grupper som en del av deras 

identitet. Den berör ej heller vad en svensk identitet eller svenskhet innebär för SD, eftersom 

det ligger utanför den här uppsatsen syfte. Vid tal om en svensk identitet menas den nationella 

gemenskapen i Sverige som omnämns av SD, och som utgörs av individerna i den svenska 

nationen. För analysen har kategorier skapats, utifrån Mitchells teori, som används för att 

jämföra SD:s idéer om religion med teorin. Kategorierna är: Religion och identitetskapande, 

Religion som ett ideologiskt koncept, Religiösa institutioner och ritualer, Närhet till det heliga 

samt Socialkategorisering. Analysen är strukturerad utefter de olika kategorierna och jämförs 

en i taget med SD syn. Dess innebörd presenteras löpande i texten.  

10.2.1 Religion och identitetskapande 

Religionens betydelse för etniska identiteter beror enligt Mitchell bland annat på dess relation 

till ett samhälles kultur och historia (Mitchell 2006:1145). SD betonar kristendomen och 

Sveriges gemensamma historia, vilket enligt partiet resulterat i att Sverige har ett kristet arv. 

Det kristna arvet genomsyrar allt i samhället som exempelvis språket, traditionerna och 

kulturen. För SD går det inte att förstå samtiden i det svenska samhället utan kristendomen 

och Svenska kyrkan. Kristendomen och Sverige är därmed omöjliga att skilja åt, vilket gör 

kristendomen till en väsentlig del av den svenska identiteten.  

Enligt Mitchell är religion en dominant markör för etnicitet och kan användas för att förstärka 

eller legitimera en etnisk identitet (Mitchell 2006:1135ff). Sverige är enligt SD på grund av 

sitt kristna arv kristet, och ska inte kallas religiöst neutralt eller sekulärt. Partiet betonar inte 

bara den betydelse kristendomen haft för den svenska nationen, utan även för dess 

medlemmar. Detta kan tolkas som ett uttryck för att svenskarna, medlemmarna i den svenska 

nationen, är kristna. För SD är kristendomen därmed en markör för den svenska identiteten 

och nationella gemenskapen. Detta är dock inte detsamma som att den svenska identiteten har 

ett religiöst innehåll.  

SD placerar ett religiöst innehåll i den svenska identiteten i form av bland annat kristna 

symboler. Partiledaren Åkesson omnämner till exempel det kristna korset som en symbol för 

Sverige och dess historia. Partiet hänvisar även till olika kristna psalmer som en symbol för 

den svenska nationen. Mitchell menar att i samhällen där religionen varit betydande för ett 

samhälles historia kan religionen bidra med ett kulturellt innehåll till gruppers identitet, vilket 

resulterar i religiösa influenser i människor dagliga liv (Mitchell 2006:1145). För SD är 
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kristendomen en viktig källa för svensk kultur. Partiet beskriver det som betydande för den 

nationella gemenskapen att medlemmarna i den svenska nationen har kännedom om och 

deltar i kristna traditioner. Sverige och kristendomens sammanflätade historia resulterar i att 

kristna symboler är symboler för den svenska nationen, och tvärtom.  

10.2.2 Religion som ett ideologiskt koncept 

Religion kan bidra med ett religiöst innehåll till identiteter genom att utgöra ett ideologiskt 

koncept. Religiösa idéer blir då en symbolisk konstruktion som tillsammans med samhällets 

historia och kultur utgör en ram att tolka samhället med. Religionen utgör då en del av 

samhällets allmänna förnuft (Mitchell 2006:1144). SD menar att kyrkans roll i det svenska 

samhället ska vara att bland annat upprätthållare av en kristen värdegrund och en förmedlare 

av moral. En värdegrund utgör grunden till individers normer och värderingar, vilket styr 

deras handlingar och blir ett sätt att förstå omgivningen med. Den svenska identiteten ska 

enligt SD bygga på en kristen värdegrund. Kristendomen ska därmed ligga till grund för 

människors handlingar och förståelse av samhället, åtminstone inom vissa områden som till 

exempel äktenskapet. Kunskap om Sveriges kristna arv är enligt partiet en förutsättning för att 

individerna i den svenska nationen ska förstå samhället och finna mening i tillvaron. Genom 

att känna till kristendomens inflytande på Sveriges historia placeras individen i ett större 

sammanhang och får förståelse för sina uppfattningar och handlingar. Kunskapen ger enligt 

SD en känsla av kontinuitet och trygghet för individen. Kristendomen bidrar således enligt SD 

med ett innehåll som gör det möjligt att förstå den svenska identiteten och ram att tolka 

samhället med. Kristendomen kan därmed beskrivas som att utgöra ett ideologiskt koncept för 

partiet.  

10.2.3 Religiösa institutioner och ritualer  

Religiösa institutioner kan enligt Mitchell bidra med ett innehåll till etniska identiteter. 

Genom samhällsdeltagande och utövande av ritualer kan institutionerna stärka känslan av 

tillhörigheten till den föreställda gemenskapen, och bidra med organisation och struktur till 

människor dagliga liv (Mitchell 2006:1144). Svenska kyrkan har för SD en viktig roll i 

upprätthållandet och bevarandet av den svenska gemenskapen. Partiet förespråkar en kyrka 

som har en aktiv samhällsroll som exempelvis upprätthåller traditioner, hjälper socialt utsatta 

människor och agerar som opinionsbildare. Deltagande i kristna ritualer beskriver SD som en 

viktig del av människors livscykel och kan ses som en markör för tillhörighet till den svenska 

identiteten. SD förespråkar en kyrka som bedriver inhemsk mission och sprider det kristna 
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budskapet och på så vis socialiserar människor in i nationens kristna värden. Kyrkan för SD 

kan därmed beskrivas som en aktör som ska bidra med ett religiöst innehåll till den svenska 

identiteten.  

10.2.4 Närhet till det heliga 

Teologi kan bidra med religiöst innehåll till identiteter genom att skapa närhet till det heliga. 

Idéer om det övernaturliga används då för att ge mening och kan användas för att till exempel 

förklara eller rättfärdiga samhällsförhållanden (Mitchell 2006:1143). SD anger att all kyrkans 

verksamhet ska utgå från budskapet i bibeln och bekännelseskrifterna. Partiet betonar även att 

kyrkan ska ha en tydlig kristen identitet, som består i evangeliets budskap om guds förlåtelse 

och den allmänna människokärleken. I övrigt lägger partiet liten vikt vid teologi. De använder 

det inte för att förklara, förstå eller rättfärdiga samhällsförhållande i Sverige. SD:s svenska 

identitet kan därmed ej beskrivas som att karakteriseras av en närhet till det heliga. 

10.2.5 Social kategorisering 

Enligt Mitchell kan religion genom delaktighet i gruppers identifieringsprocess ge mening till 

sociala gränser. Genom att definiera innehållet i sin identitet skapar grupper en självbild och 

en förståelse av andra grupper, vilket resulterar i en socialkategorisering (Mitchell 2005:3ff). 

SD identifierar den svenska identiteten som kristen och gör även en avgränsning mot 

religionen islam. Islam anges ej kunna samexistera med svensk kultur eftersom olikheterna 

anses vara för stora för samverkan. Åkesson uttrycker en strävan om att muslimska böneutrop 

ska ersättas med kristna psalmer, och framställer på så sätt islam och kristendom som 

motpoler till varandra.  

När grupper använder religion för att förstärka en etnisk identitet kan socialkategorisering 

leda till att religionen blir delaktig i samhällskonflikter (Mitchell 2005:18f). SD menar att 

kyrkan hotas av negativa förändringar i samhället vilket försvagar bland annat samhällets 

gemenskap och moral. Kyrkans anpassningar till samhällsförändringarna har enligt partiet 

resulterat i en otydlig kristen identitet och att kyrkan blivit mindre kristen som en följd av 

detta. Hotet mot det kristna uttrycks även som ett hot mot det svenska, vilket Åkesson 

synliggör när han uttrycker: ”Tyvärr är det så att på senare år så har svenska kyrkan kommit 

att bli allt mindre svensk och allt mindre kristen.” (Åkesson, 2013). Ett av de största hoten 

mot den svenska identiteten och dess kristna värden, anges av SD som att vara islams ökande 

inflytande i Sverige. Partiet ställer krav på att kyrkan ska sluta samarbeta med ”icke-kristna 

religioner” (Sverigedemokraterna 2013b:1). Troligtvis syftar de då till islam eftersom 
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islamisering omnämns under samma punkt i kyrkomanifestet. Islam är även den enda 

religions som omnämns förutom kristendomen. Ordvalet ”icke-kristna” visar på en 

socialkategorisering där den egna gruppen identifieras som kristna, och ”de andra” som 

tillhörande någon annan religion. Genom att definiera hotet mot den egna gruppen i religiösa 

termer ges ett religiöst innehåll till, vad SD framställer som, en samhällskonflikt. När gränsen 

mellan ”vi” och ”de andra” beskrivs i religiösa termer kan enligt Mitchell detta förstärka de 

religiösa dimensionerna i en identitet och bli en del av en grupps självbild (Mitchell 2005:18). 

För SD kan den svenska identiteten beskrivas som kristen, men inte som muslimsk.  
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11 Sammanfattning och slutdiskussion 

 

I det här kapitlet sammanfattas studiens tillvägagångssätt och analysens resultat. Det förs även 

en diskussion med syfte att svara på uppsatsens frågeställning. Kapitlet avslutas med förslag 

på hur den här studien kan utgöra grunden för fortsatt forskning.  

I den här uppsatsen har en textanalys genomförts för att svara på frågeställningarna: 

1. Hur förhåller sig SD:s syn på kristendomen i Sverige och Svenska kyrkan som en 

folkkyrka, till folkkyrkotanken som kommer till uttryck hos Einar Billing, Johan Alfred 

Eklund och dess respektive efterföljare? 

2. Hur använder SD kristendomen som en del i skapandet av en svensk identitet, och har 

identiteten ett religiöst innehåll? 

Valet av material och metod gör att uppsatsens möjliga slutsatser delvis är begränsade. 

Slutsatserna styrs av analysverktygen och kan endast dras utifrån det utvalda materialet. Det 

kan därmed finnas delar av SD:s idéer om kristendom och Svenska kyrkan som inte 

inkluderats i uppsatsen. Vid alla former av analyser föreligger en viss grad av subjektivitet 

som påverkar slutsatserna. Analysverktygen som använts har dock som syfte att skapa en 

medveten och avsiktlig tolkning.  

För att svara på den första frågan analyseras SD:s syn på Svenska kyrkan genom en 

jämförelse med två olika perspektiv på folkkyrkotanken. Perspektiven bygger på tankarna om 

folkkyrkan som presenterades av biskoparna Einar Billing respektive Johan Alfred Eklund. 

Biskoparna var i början av 1900-talet delaktiga i Ungkyrkorörelsen. Jämförelsen var 

intressant eftersom SD anger att deras kyrkopolitik inspirerats av Ungkyrkorörelsen. SD:s 

folkkyrkosyn visar få likheter med det teologiskt motiverade perspektivet En kyrka för folket, 

som grundas i Billing och hans efterföljares tankar. Perspektivet ser Gud som kyrkans subjekt, 

och motiverar kyrkan som folkkyrka genom dess uppdrag att nå ut med Guds nåd till folket i 

nationen.  

SD:s folkkyrkosyn visar däremot fler likheter med det nationellt motiverade perspektivet En 

kyrka av folket. Perspektivet bygger på Eklund och hans efterföljares tankar. I likhet med SD 

betonar perspektivet kollektivet, alltså kyrkans verksamhet som riktad mot hela nationen 

istället för den enskilde. Perspektivet menar i likhet med SD att kyrkan är av nationell 
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karaktär och att det går att tala om svensk kristendomen, och därmed en svensk folkkyrka. 

Kyrkan, nationen, och folket ses som sammanlänkande. SD och perspektivet En kyrka av 

folket anser båda att medlemskapet i nationen är betydande för människors tillhörighet till 

kyrkan. En annan likhet är uppfattningen om att en folkkyrka kräver demokrati. Det 

framkommer dock en avgörande skillnad i hur SD och perspektivet En kyrka av folket 

motiverar relationen mellan kyrkan, nationen och folket. Perspektivet motiverar relationen 

teologiskt med skapelsen. SD:s motivering kan istället beskrivas som nationell eller kulturell 

och utgörs istället av kyrkans betydelse för nationen, som grundas i dess gemensamma 

historia. Detta ligger till grund för Sveriges kristna arv och folkets tillhörighet till kyrkan. Då 

SD betonar nationen framför folket eller Gud, kan subjektet i SD:s folkkyrka beskrivas som 

den svenska nationen. Svaret på första frågan blir därmed att SD:s syn, på kristendomen och 

Svenska kyrkan som en folkkyrka, visar likheter perspektivet En kyrka av folket. Eklunds 

tankar kan därmed till viss del antas utgöra inspiration till partiets kyrkosyn. Det finns dock 

även skillnader som motsäger detta, vilka redovisats ovan. Partiet visar få likheter med det 

teologiska perspektivet En kyrka för folket som är inspirerade av Billing. 

Det kan vara betydande att poängtera att SD är ett politiskt parti. Frågan kan därmed ställas i 

vilken utsträckning SD kan förväntas uttala sig i teologiska frågor. En annan fråga är hur 

unika deras inställning är till Svenska kyrkan och Kristendomen i Sverige, i jämförelse med 

andra svenska riksdagspartier. 

För att svara på den andra frågan används Claire Mitchells teori. Analysen försöker svara på 

hur SD använder kristendomen vid skapandet av en svensk identitet, och om den svenska 

identiteten har ett religiöst innehåll. Teorin intresserar sig intresserar sig främst för det 

religiösa innehållet i etniska identiteter. Den innebär sammanfattningsvis att religionen 

tillsammans med etnicitet kan ha en påverkan på gruppers identitetskapande. Mitchell menar 

därmed att religionen därmed tillföra ett innehåll till etniska identiteter. I identitetskapandet 

sker en socialkategorisering, vilket innebär att det sker ett avgörande av vilka som inkluderas i 

gruppen och vilka som inte gör det.  

Svaret på hur kristendomen används av SD är att kristendomen är en del av partiets 

identitetskapande och att partiet därmed använder religionen som en markör för svensk 

identitet, och för att identifiera tillhörighet till den svenska nationen. SD använder även 

kristendomen för att utöva social kategorisering. Den används då främst som en motpol till 
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islam, som är en religion som enligt partiet ej är förenligt med den svenska identiteten. 

Kristendomen kan, utefter Mitchells teori, beskrivas som ska bidra med ett religiöst innehåll 

till den nationella identiteten genom till exempel att vara ett ideologiskt koncept. För att svara 

på om finns ett religiöst innehåll i identiteten, eller om kristendomen endast används för att 

förstärka den svenska identitet, krävs dock vidare forskning.  

Den tidigare forskningen förklarar kristendomen som ett politisk redskap för SD, men genom 

Mitchells teori synliggörs ett nytt perspektiv. Analysen för att besvara uppsatsens andra 

frågeställning ska således ses som en inledande diskussion för vidare studier om innehållet i 

den svenska identitet som skapas av SD. Fortsatta studier skulle kunna till exempel bestå av 

intervjuer med partimedlemmar, med syftet att undersöka religionens funktion i deras 

identitetsskapande. Mitchell anger att ett latent religiöst innehåll kan aktiveras genom att 

exempelvis politiska aktörer använder religion som en markör för etnicitet. Det kan därmed 

även vara intressant med studier om hur SD:s inkluderande av kristendomen i den svenska 

identiteten påverkar människors identitetsskapande. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

12 Referenser 

 

Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och 

idéer. Stockholm: Santérus 

 

Bieler, Paula (2013). Tre röster om kyrkans framtid. SD-Kuriren 106: 12-15. 

  

Billing, Einar (1930). Den svenska folkkyrkan. Stockholm: Samfundet Pro Fide et 

Christianismo 

 

Bäckström, Anders, Edgardh Beckman, Ninna & Pettersson, Per (2004). Religiös förändring i  

norra Europa: en studie av Sverige: "från statskyrka till fri folkkyrka": 

slutrapport. Uppsala: Diakonivetenskapliga institutet: Uppsala.  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-19502 (Hämtad 2015-01-08) 

 

Ekman, Mikael & Poohl, Daniel (2010). Ut ur skuggan: en kritisk granskning av  

Sverigedemokraterna. Stockholm: Natur & kultur 

 

Ekstrand, Thomas (2002). Folkkyrkans gränser: en teologisk analys av övergången från  

 statskyrka till fri folkkyrka. Stockholm: Verbum 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.)  

(2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Norstedts juridik 

 

Gerle, Elisabeth (2010). Farlig förenkling: om religion och politik utifrån  

Sverigedemokraterna och Humanisterna. Nora: Nya Doxa 

 

Hammar, H. B. (1971). Personlighet och samfund: J.A. Eklund och hans tillflöden. Diss., 

Lunds universitet 

 

Hellström, Anders (2010). Vi är de goda: den offentliga debatten om Sverigedemokraterna  

och deras politik. Hägersten: Tankekraft förlag 

 

Håkansson, Bo (2001). Vardagens kyrka: Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid.  

Diss., Lunds universitet.  

 

Kiiskinen, Jenny & Saveljeff, Sigrid (2010). Att dansa i otakt med väljarna:  

Socialdemokraternas och Moderaternas strategiska bemötande av  

Sverigedemokraterna. Diss., Linköpings universitet.  

 

 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-19502


40 

 

 

Lindberg, Jonas (2011). The Uses of Christianity in Nordic Nationalist Parties’ Opposition to  

Islam. Swedish Missiological Themes 99 (2): 137-156. 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=914977e4-7370-

4773-9e13-9c3e3ee40ad5%40sessionmgr4001&vid=4&hid=4109 (Hämtad 

2015-01-08) 

 

Lipponen, Sami (2007). Sverigedemokraterna – nationalism och religion i den politiska   

periferin. I Burns, Tom R. (red.). I Makt, kultur och kontroll över invandrares  

livsvillkor: multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i 

Sverige, 365-392. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:173413/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2015-01-08)  

 

Mitchell, Claire (2006). The Religious content of Ethnic Identities. Sociology 40 (6): 1136- 

1152. doi: 10.1177/0038038506069854. (Hämtad 2014-12-11) 

 

Mitchell, Claire (2005). Behind the Ethnic Marker. Sociology of Religion 66 (1):3-21.  

http://www.jstor.org/stable/4153113 (Hämtad 2015-01-08) 

 

Motion 2014:68. Svenska kyrkans kristna identitet. Kyrkomötet.  

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1158185&ptid=863186. (Hämtad 

2014-11-11) 

 

Motion 2014:83. Svenska kyrkans roll som traditionsbärare. Kyrkomötet.  

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1158253&ptid=863186 (Hämtad 

2014-11-11)  

 

Motion 2014:96. Restriktiv hållning gentemot islam. Kyrkomötet.  

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1158265&ptid=863186 (Hämtad 

2014-11-11)  

 

Sandahl, Dag (1986). Folk och kyrka: debatten i Svenska kyrkan kring socialetiska 

  delegationen och dess evangelisationsmodell 1952-72. Diss., Lunds universitet. 

 

 

SFS1998:1591, Lagen som svenska kyrkan. Stockholm: Socialdepartementet.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1998-1591/ (Hämtad 2015-01-

08) 

 

Sundberg, Karl Josef (1982). Fädernas kyrka: en idéhistorisk studie i folkkyrkotanken hos J A  

Eklund mot bakgrund av sekelskiftets kulturdebatt. Diss., Uppsala universitet.  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=914977e4-7370-4773-9e13-9c3e3ee40ad5%40sessionmgr4001&vid=4&hid=4109
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=914977e4-7370-4773-9e13-9c3e3ee40ad5%40sessionmgr4001&vid=4&hid=4109
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:173413/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:173413/FULLTEXT01.pdf
http://www.jstor.org/stable/4153113
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1158185&ptid=863186
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1158253&ptid=863186
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1158265&ptid=863186
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1998-1591/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1998-1591/


41 

 

 

Svenska kyrkan (2015a). Slutgiltigt resultat för val till kyrkomöte 2013.  

http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/slutg/valresultat/Resultat/Kyr

komote.aspx (Hämtad 2015-01-08)  

 

Svenska kyrkan (2015b). Kyrkoordningen. http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen   

(Hämtad 2015-01-08) 

 

Sverigedemokraterna (2011). Sverigedemokraternas principprogram 2011.  

http://sverigedemokraterna.se/wp-

content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf (Hämtad 2014-11-

11) 

 

Sverigedemokraterna (2013a). Kyrkopolitisk plattform för Sverigedemokraterna inför  

kyrkovalet 2013.  

 

Sverigedemokraterna (2013b). Tro och tradition.   

http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2013/08/kyrkomanifest.pdf 

(Hämtad 2014-01-08)  

 

Thidevall, Sven (2000). Kampen om folkkyrkan: ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928- 

1932. Stockholm: Verbum 

 

Wrede, Gösta (2014). Folkkyrka. Nationalencyklopedin.  

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkkyrk

a (Hämtad 2015-01-08)  

 

Åkesson, Jimmie (2013). Åkessons sommartal 2013. Sölvesborg. 24 augusti. Min 7.00- 20.00  

(totaltid 44.56). https://www.youtube.com/watch?v=UvruWgp9oKI (Hämtad 

2014-11-11)  

 

 
 

 

http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/slutg/valresultat/Resultat/Kyrkomote.aspx
http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2013/slutg/valresultat/Resultat/Kyrkomote.aspx
http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf
http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf
http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2013/08/kyrkomanifest.pdf
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkkyrka
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkkyrka
https://www.youtube.com/watch?v=UvruWgp9oKI

